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Zápis 

z porady Katedry žurnalistiky dne 14. 11. 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. 

Mgr. Robert Záruba 

 

 

Pavla Koterová 

 

 

Omluveni: 

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. 

PhDr. Václav Moravec Ph.D. 

PhDr. Jan Jirků 

Mgr. František Géla 

PhDr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D. 

PhDr. Martin Lokšík 

 

 

 

Program: 

 

1) Zprávy z vedení institutu  

2) Zprávy z katedry 

3) RTL 

4) Různé 



1) 

 

Doc. Osvaldová byla oceněna Stříbrnou medailí za zásluhy o obor. 

25. 11. 2019 proběhne v Galerii Hollar vernisáž výstavy k výročí 17. listopadu. Výstavu organizuje doc. 

Osvaldová. Doc. Láb děkuje všem, kteří se na organizaci spolupodílejí. 

Doc. Láb také poděkoval pedagogům za kontrolu a doplnění sylabů. 

Doc. Láb zaktualizoval formulář posudků a formulář tezí k praktickým bc pracem. 

Formuláře tezí se budou nově odevzdávat v těchto termínech: 13. 3. a 13. 9. 2020. Do budoucna přibude 

ještě jeden termín. 

4. 12. proběhne předvánoční setkání zaměstnanců IKSŽ v restauraci Nebozízek. 

Všichni zaměstnanci musí dovolenou, na kterou mají v běžném roce nárok, vyčerpat nejpozději do 

31.12. 

Od 1. 1. nastoupí na institut koordinátorka pro PR  - Tereza Ježková. 

Byly vypsány nové granty na pobytové stáže v USA. 

 

2) 

Za katedru byly podány dva tačrové projekty. Poděkování patří hlavně dr. Moravcovi za jeho 

neúnavnou a dlouhodobou aktivitu v této oblasti. 

DOD BC KŽ proběhne dne 21. 1. a DOD MGR KŽ se bude konat dne 20. 1. 2020. 

Vedení katedry intenzivně pracovalo na přípravě magisterské reakreditace. Doc. Osvaldová některé 

předměty překreditovala. Kódy předmětů by měly z velké části zůstat stejné. Přibyl celý nový modul, 

některé předměty se změnily a některé úplně vypadly. Akreditace se nově vpisuje přímo do SISu – 

máme k dispozici návod od dr. Bednaříka. Potřebná data se dají získat z OBD. Akreditační spisy by 

měly být připravené k odevzdání v polovině prosince. Vědecká rada, na které se budou tyto spisy 

projednávat, se sejde v únoru 2020. 

Dr. Čeňková zve na křest knihy Meziválečná žurnalistika, který se uskuteční ve středu 27. 11. od 16:00 

hod. na dvoře budovy Hollar. Občerstvení je zajištěno. Úvodní slovo pronese doc. Halada. Kniha se zde 

bude prodávat s 20% slevou. 

Student Jan Kubelka obdržel druhé místo v literární soutěži „Vavrouškova cena“. 

Setkání garantů jednotlivých oborů proběhne v prosinci.   

 

3) RTL: 

Nastoupil nový zaměstnanec Filip Fryml. 

Byla dokončena instalace zařízení Dalet. 

Čeká se na schválení změny rozpočtu pro nákup techniky do studia v Jinonicích. 

V učebně č. 215 byla zprovozněna streamovací kamera. Do budoucna bude možné zařídit přenos na 

internet z přednášek hostů. 

Je snaha, aby se v RTL učili pouze předměty, které pro svou výuku zařízení RTL skutečně používají. 

Mgr. Macková upozornila, že v rámci nové akreditace bude potřeba nakoupit další nová zařízení. 

 

4) 

 

Dr.Trunečková upozornila, že nově daný zářijový termín pro odevzdání tezí není příliš šťastný. Dále 

také dr. Trunečková upozornila, že na pozvánce k DOD by mělo být napříště uvedeno, že uchazeči 

dostanou základní informace o studiu v přesném čase např. od 10:00 do 12:00 hodin v té a té učebně. 

 

Mgr. Záruba uvedl, že v ČT potřebují stážistu, kterého vybere ze svých mgr.studentů. 

 

 

Termín další porady katedry: 12. 12. 2019 



Zapsala: Pavla Koterová  

Za správnost: Doc. Láb 


