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Zápis 

z porady Katedry žurnalistiky dne 12. 12. 2019 

 

 

Přítomni: 

 

Doc. PhDr. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. 

Prof. MgA. David Jan Novotný 

MgA. Jan Peml 

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 

Mgr. Jaroslav Slanec 

Mgr. Veronika Macková 

Mgr. Ondřej Trunečka 

PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. 

Doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

PhDr. Václav Moravec Ph.D. 

PhDr. Jan Jirků 

Mgr. František Géla 

PhDr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D. 

PhDr. Martin Lokšík 

 

 

Pavla Koterová 

 

 

Omluveni: 

 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. 

Mgr. Robert Záruba 

 

 

 

Program: 

 

1) Zprávy z katedry 

2) Akreditace 

3) RTL 

4) Různé 



1) 

 

Doc. Láb pogratuloval dr. Janě Čeňkové a jejímu kolektivu  k vydání knihy Česká a slovenská 

meziválečná žurnalistika. 

 

Nově bude v CDS zaměstnaná Kateřina Bártová – studentka 1. ročníku doktorského studia. 

 

25. 11. byla zahájena výstava k výročí 17. listopadu. Výstava se povedla a doc. Láb děkuje všem, kteří 

se na přípravě podíleli. Výstava se bude zapůjčovat i na ples FSV UK a na Syndikát novinářů. 

 

Na webu IKSŽ je nově k dispozici formulář tezí a posudků praktických prací. 

 

Mgr. Macková a Mgr. Turková zajistili pro IKSŽ grant, ze kterého se budou financovat letní školy. 

 

Nově funguje streamování v učebně č. 215.  

 

Doc. Láb odjíždí 14. 12. na půlroční sabatikl do USA (Oregon). Fungovat bude i nadále po emailu. 

Zástupcem vedoucího katedry se po tuto dobu stává dr. Jana Čeňková 

 

 

 

2) 

 

Pod vedením doc. Osvaldové byla vypracována reakreditace mgr. oboru žurnalistika. 

Doc. Láb děkuje Mgr. Gélovi za pomoc s administrací akreditačních spisů. Do konce roku bude v této 

věci potřeba součinnost i ostatních pedagogů. Bude třeba doplnit CV, anotace a zaktualizovat sylaby. 

Mgr. Géla pošle všem návod emailem. Nová akreditace bude platit 10 let. 

V půlce ledna příštího roku bude akreditační spisy schvalovat akademický senát. 

 

 

 

3) RTL: 

 

V učebně č. 215 je nově instalovaná kamera, která může nahrávat přednášky. 

Kameru obsluhují pracovníci RTL a IT. Dá se použít i jako security kamera. Další kameru lze umístit do 

učebny č. 212. 

RTL- objevují se problémy s půjčováním techniky a její občasnou nefunkčností. 

Mgr. Macková potřebuje půjčovat techniku ne pouze 3 dny v týdnu ale celý týden. Dr. Lokšík má stále 

problém s nefungující technikou Dalet. Kdyby technika fungovala jak má, tak by byl schopen si ji sám i 

obsloužit. Momentálně ale potřebuje spolupráci technika, který ale není vždy k dispozici.  

Dr. Moravec řekl, že RTL je byznys a ne podpora výuky a že dosavadní schůzky ohledně fungování 

RTL nápravu nepřinesly. Doc. Láb uznává, že RTL je výukové pracoviště, ale chápe i technické limity 

RTL. Je třeba, aby pedagogové katedry nově sepsali své požadavky na techniku, kterou potřebují 

využívat ve svých předmětech. 

Dr. Čeňková navrhuje, že tuto situaci musí řešit vedení institutu společně s děkankou FSV UK. 

Vyžádala si na personálním oddělení popisy práce jednotlivých techniků, problémy s výukou v RTL 

narůstají a je nutné je pro další chod semestru vyřešit.  

Vedoucí RTL J.Peml vznesl požadavek  na vznik "Bílé knihy", kde budou specifikována 

jednotlivá cvičení, technika, která na ně má být použita a doba, po kterou mohou mít studenti techniku 

půjčenou. 



Také bude do budoucna nutné  rezervovat na výuku učebnu a atelier zvlášť (atelier na dobu, kdy se bude 

skutečne využívat), v SISu jsou tyto místnosti uvedené zvlášť. 

 

 

 

4) 

 

Prof. Novotný požaduje, aby kolegové vypsali nová témata Mgr. prací, aby studenty mohl na svém 

semináři informovat. V lednu budou jednotliví členové katedry osloveni. 

 

Dr. Čeňková dodala, že nově studenti už nemusejí od podání tezí do státnic dodržovat lhůtu dvou 

semestrů. Nový limit je 8 měsíců. 

 

 

Termín další porady katedry: bude upřesněn 

Zapsala: Pavla Koterová  

Za správnost: Dr. Jana Čeňková 


