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Zápis 

z porady Katedry žurnalistiky dne 12. 9. 2019 

 

Přítomni: 

 

Doc. PhDr. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. 

PhDr. Jan Jirků 

Mgr. František Géla 

Prof. MgA. David Jan Novotný 

PhDr. Václav Moravec Ph.D. 

MgA. Jan Peml 

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 

Mgr. Jaroslav Slanec 

PhDr. Martin Lokšík 

Mgr. Veronika Macková 

Mgr. Ondřej Trunečka 

 

 

Pavla Koterová 

 

 

Omluveni: 

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. 

PhDr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D. 

Mgr. Robert Záruba 

PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. 

Doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. 

 

 

 

 

Program: 

 

1) Zprávy institut + katedry 

2) RTL 

3) Různé 

 

 



1) 

 

Doc.Láb podal informace z porady členů vedení IKSŽ: 

 

Hodnotící zprávu pro Univerzitu vypracovala Dr. Shavit ve spolupráci s ředitelem institutu a vedoucími 

katedry.  

 

18. 9. 2019 budou otevřeny nové výzvy pro program ÉTA TAČR. 

 

Doc. Láb poděkoval dr. Moravcovi za koordinační aktivity na poli umělé inteligence (AI) a plánované 

návazné projekty.  

 

Akreditace doktorského studijního programu Mediální studia byla schválena v českém a nově i 

anglickém jazyce.  

 

Byla schválena akreditace pro program Erasmus Mundus  Journalism, Media and Globalization – tento 

program dostal podporu od Evropské komise. 

 

Příští týden bude mít v budově Hollaru oficiální setkání konsorcia programu Erasmus Mundus  

Journalism, Media and Globalization. 

 

Pedagogové mají posílat tipy na zveřejňování zajímavých závěrečných studentských prací v pořadu ČT 

Newsroom. 

 

Proběhly dvě letní školy – doc. Láb děkuje dr. Lovašovi a Kateřině Turkové za organizaci LŠ v českém 

jazyce a dále všem, kteří se podíleli na chodu a organizaci cizojazyčné LŠ Cross Media Foreign 

Correspondence. 

 

Doc. Láb poděkoval garantkám za přípravu rozvrhu na zimní semestr. Také děkuje panu dr.Jirků za 

administraci rozvrhu. 

 

Dr. Moravec uvedl, že bychom jako katedra měli dát najevo nesouhlas se zaváděním výuky přes 

„MOODLE“. 

 

Dr. Moravec také informoval o problému nezajištěných dostatečných kapacit učeben pro výuku 

společných předmětů bakalářského programu Komunikační studia, kdy nejsou zajištěny učebny pro 1/3 

semestru. Sám se pokouší o to, aby si pro svůj předmět zajistil dostatečné prostory v České televizi. 

 

V pondělí 30. 9. proběhne v učebně č. 215 ve 13:00 hod. setkání se všemi studenty prvních ročníků. 

Než se začnou studenti zapisovat do předmětů, tak obdrží dopis se základními informacemi ohledně 

nové akreditace. Tento dopis obdrží i pedagogové. 

 

Proběhla první schůzka subgarantů. Dr. Čeňková zkontrolovala všechny sylaby v SISu. 

Do volitelných předmětů se mohou přihlásit všichni studenti. 

Volitelné předměty se otevřou pouze za předpokladu, že se do nich přihlásí alespoň 10 studentů. 

Předměty nového modulu začínají zkratkou JKB. 

2. a 3. Ročník studuje stále podle staré akreditace. 

 

Dr. Moravec informoval, že se podařilo schválit změnu podmínek přijímacího řízení. SCIO testy už se 

nebudou v ústním přijímacím řízení započítávat do bodového hodnocení. 



 

Na IKSŽ bude přijata administrativní síla pro administrativní podporu grantových projektů. Tento 

zaměstnanec bude podřízen středisku CEMES. 

 

1. 11. proběhne podzimní výjezdní zasedání IKSŽ. 

 

Studenti budou mít poslední víkend v září seznamovací kurz. 

 

Naše katedra organizuje k výročí 17. listopadu výstavu v Galerii Hollar. Výstava bude zahájena 25. 11. 

a budou jí předcházet různé přednášky a workshopy. Výstavu organizuje doc.Osvaldová. Vernisáž 

otevře předseda Syndikátu novinářů Adam Černý. Výstava potrvá jeden týden. 

 

 

2) RTL: 

 

Byl dodán zbytek technologického vybavení Dallet. 

Zaměstnanci RTL se zúčastní konference v Amsterodamu. Rádi by zakoupili streamovací batoh. 

Probíhá jednání o instalaci kamery do učebny č. 215. V této učebně pak bude možné nahrávat 

přednášky apod. 

Poslední týden v září mělo proběhnout další školení Dallet. Školení však odpadlo, takže vedoucí RTL 

pozval pedagogy, kteří RTL využívají na výuku, aby se v tomto týdnu přišli s novou technikou 

seznámit. 

Dr. Lokšík dodává, že chce, aby byl informován o všech technologických změnách ve studiu, aby se 

pak nestávalo, že něco ve výuce nefunguje. 

RTL hledá náhradu za ing.Pospíšila. 

 

 

 

3) Různé: 

 

Prof.Novotný informoval o tom, že pedagogové, kteří publikují – mají možnost se přihlásit do Dylie, 

která rozděluje tantiémy za autorská díla. 

 

 

 

 

 

 

Termín další porady katedry: 17.10.2019 

Zapsala: Pavla Koterová  

Za správnost: Doc. Láb 


