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Zápis 

z porady Katedry žurnalistiky dne 14. 5. 2020 

 

 

Přítomni: 

 

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. 

Prof. MgA. David Jan Novotný 

Mgr. Veronika Macková 

PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. 

PhDr. Jan Jirků 

PhDr. Martin Lokšík 

Mgr. František Géla 

Mgr. Jaroslav Slanec 

MgA. Jan Peml 

PhDr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D. 

Doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 

Mgr. Ondřej Trunečka 

 

 

  

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

 

 

Pavla Koterová 

 

Omluveni: 

 

 

Doc. PhDr. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

PhDr. Václav Moravec Ph.D. 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. 

Mgr. Robert Záruba  

 

 

Program: 

1) Zprávy z institutu 

2) Zprávy z  katedry 



 

 

 

Dr. Čeňková přivítala po delší době své kolegyně a kolegy na další poradě členů katedry. 

Dr. Čeňková podala informace týkající se ukončení semestru: 

 

Všichni pedagogové obdrželi tabulku, kde jsou stanoveny termíny všech červnových přijímacích a 

státních zkoušek. 

 

15. 6. budou probíhat zároveň písemné Mgr. přijímací zkoušky na Právnické fakultě UK a zároveň pak 

v několika komisích ústní přijímací zkoušky na Hollaru. Tato situace si vyžádá účast téměř všech členů 

katedry. Pomoc nabídli např. i prof. Štoll a dr. Končelík. 

 

Doc. Osvaldová uvedla, že u Mgr. přijímacího řízení se musí přepočítat bodové hodnocení s tím, jak je 

zkrácen test na 25 otázek všeobecných a 15 jazykových. Paní děkanka k tomu dodává, že je v každém 

případě nutné se řídit zadanými podmínkami na webu fakulty. 

 

S organizací uchazečů, kteří přijdou do budovy Hollar na přijímací řízení, bude pomáhat i student Adam 

Doksanský, který obdržel tzv. sociální stipendium. Tento student bude také zapojen ve velkém 

nakladatelském výzkumu. Mgr. Macková dodala, že sociální komise AS vytvořila program pro 

studenty, kteří se ocitli díky současné situaci v nějaké nouzi. K nám na IKSŽ se tak dostali celkem 4 

studenti, kteří byli přiděleni na jednotlivá pracoviště. 

 

Na letní a zářijové státní zkoušky není nutné, aby student odevzdával tištěné verze závěrečných prací. 

Není to jeho povinnost, ale když se student a vedoucí práce domluví – může tisky tak odevzdat 

vedoucímu práce. 

Stále platí, že posudky závěrečných prací je třeba vytisknout, podepsat a odevzdat před státnicemi na 

sekretariát příslušné katedry.  

 

Prof. Novotný znovu upozornil na problém se špatným přepočítáváním závěrečného výsledku u státních 

zkoušek. Znovu tak bylo navrženo, aby se dr. Trunečková zúčastnila zasedání studijní komise AS, 

problém tam vysvětlila a snažila se o jeho vyřešení. 

  

Na státní zkoušky je zatím přihlášeno 23 bc studentů a 12 mgr studentů. Přihlašování je možné až do 21. 

5. 2020. Dr. Trunečková navrhuje, aby oproti předchozímu rozhodnutí bylo možné, aby se státních 

zkoušek mohli účastnit i oponenti a vedoucí prací. Katedra s tímto návrhem souhlasí. 

 

Do konce července studenti odevzdávají a konzultují své závěrečné práce na zářijové státní zkoušky. 

Uchazeči, kteří se dostali do druhého kola k ústním přijímacím zkouškám – obdrží pozvánku + 

informace, kde jim bude vysvětleno, co se po nich bude u zkoušek vyžadovat. S textem tohoto dopisu 

budou předem obeznámeni i všichni členové zkušebních komisí. Dr. Tejkalová k tomu dodává, že bude 

třeba, aby každá komise měla k dispozici počítač, aby uchazeč měl možnost prezentovat své práce. 

 

Dr. Končelík zmínil, že byla zahájena “stěhovací akce”. V nově rekonstruované kanceláři v Celetné 

ulici budou mít nyní své pracovní místo dr. Lokšík, dr.Lovaš a dr. Moravec, příležitostně pak i další 

vyučující (doc. Šobr, Mgr. Záruba). Dr. Lokšík je s tímto stavem spokojen a děkuje, že stěhování i práce 

proběhli v pořádku a má nyní čisté a pěkné pracovní prostředí. Nově také má IKSŽ  k dispozici kancelář 

ve Voršilské ulici, kam se přestěhují dr. Wolák, dr.Cebe, dr. Groman a dr. Nečas. Stěhování pak bude 

pokračovat ještě dalšími přesuny v budově Hollar. 



Do konce měsíce května odevzdají všichni zaměstnanci mgr. Kryšpínové svůj plán na letní dovolenou. 

Konkrétní dovolenky se pak odevzdávají na sekretariát s podpisem vedoucího katedry nejpozději 10 dní 

před nástupem na dovolenou. Ke 30. 9. smí každému zaměstnanci zbývat maximálně 10 dní dovolené.  

 

Letní škola dr. Lovaše by měla proběhnout v září. Dr. Končelík věří, že tento termín bude možný, ale 

zatím je třeba ještě vyčkat. 

 

 

 

 

Termín další porady katedry: bude upřesněn 

Zapsala: Pavla Koterová  

Za správnost: Dr. Jana Čeňková 


