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Zápis 

z porady Katedry žurnalistiky dne 17. 9. 2020 

 

 

Přítomni: 

 

Doc. PhDr. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

PhDr. Václav Moravec Ph.D. 

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. 

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 

Mgr. Ondřej Trunečka 

Mgr. Robert Záruba 

  

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

 

 

Pavla Koterová 

 

Omluveni: 

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Mgr. František Géla 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. 

Mgr. Robert Záruba  

 

 

Program: 

1) Zprávy z katedry  

2) Zprávy z institutu – Dr. Končelík 

 



1) 

 

Doc. Láb pogratuloval Veronice Mackové, že úspěšně obhájila svou disertační práci. 

 

Doc. Láb přivítal nového člena katedry – Dr.Klimeše, který z katedry MKPR přešel na KŽ. 

 

Dr. Moravec dnes pokřtí jeho novou knihu „Proměny novinářské etiky“. 

 

Studentka Kotvalová získala se svou praktickou bakalářskou prací 2. místo Vavrouškovy ceny. 

 

Faktulta vydala opatření proti šíření Covid 19. Prof. Štoll spolu s Dr.Končelíkem rozeslali dopis, kde 

pedagogy informují o možnostech výuky v následujícím semestru. 

 

Klasifikaci předmětů nelze podmiňovat docházkou, nelze mít v SIS jako podmínku splnění předmětu. 

Aktivitu ve výuce lze vyžadovat. 

 

Dr. Trunečková požaduje, aby u státních zkoušek byli přítomni jak oponent tak vedoucí práce, ať 

fyzicky nebo online, zvlášť důležité je to v případech když je hodnocení v posudcích diametrálně 

odlišné. 

 

Dr. Lokšík uvedl, že formulář posudku pro praktické bc práce není v pořádku – špatně se vyplňuje. 

 

Doc. Láb poděkoval dr. Jirků za přípravu rozvrhu. Nebyla to jednoduchá práce, jelikož se muselo 

pracovat s novou i starou akreditací a navíc ještě s novým mgr. oborem. Pokud výuka přejde do on-line 

prostředí budeme se i tak držet těchto „rozvrhových oken“.  

 

Filmový seminář byl pro tento semestr úplně zrušen. 

 

Dr. Lokšík navrhuje, aby obhajobám prací u státních zkoušek byl věnován delší čas. Dr. Trunečková by 

se ráda vrátila k papírové podobě odevzdávaných závěrečných prací – stačil by jeden výtisk. 

 

Doc. Osvaldová popsala současný stav akreditací magisterského programu žurnalistika. Nová akreditace 

začíná na podzim 2021. Doc. Osvaldová děkuje mgr. Gélovi a dr.Bednaříkovi za spolupráci a pomoc s 

přípravou. V nové akreditaci bude nová modulová specializace Digitální žurnalistika.  

 

Do prvního ročníku Mgr. studia KŽ se zatím zapsalo 53 studentů. 

 

U tezí se ukazuje, že si často studenti nevybírají vypsaná témata, ale že si navrhují vlastní. Doc. 

Osvaldová proto vyzývá pedagogy, aby drželi oborové zaměření diplomových prací.V tezích je také 

třeba jednoznačně stanovit co je praktická část práce. 

 

Dr.Trunečková znovu upozornila na klasifikační problém u státních zkoušek. Byla v této věci jednat 

s panem proděkanem. Problém je v tom, že celá univerzita mimo naší fakulty má čtyř bodový stupeň 

hodnocení a FSV UK má šestistupňový systém hodnocení, odpovídající zahraničním univerzitám. 

 

Dr. Čeňková uvedla, že nová akreditace bc studia KŽ je již ve druhém ročníku. Žádá kolegy, aby si 

zkontrolovali v Karolince svoje kurzy. 

 

Do prvního ročníku bc studia KŽ se zatím zapsalo 72 studentů. 

 



Vedoucí RTL Jan Peml uvedl, že byla nakoupena další technika na zápůjčky studentům.  

 

Vedoucí RTL požaduje od pedagogů, aby si sepsali plán, kdy budou potřebovat jakou techniku a jak 

budou ve výuce používat ateliér. 

 

Doc. Láb svolá schůzku ohledně tvůrčích dílen. 

 

Dr. Trunečková hovořila s ředitelem institutu o problému s hodnocením výuky v rámci evaluačního 

pohovoru. 

 

2) 

Ředitel institutu dr. Končelík oznámil, že v pondělí 21. 9. proběhne mimořádná porada členů vedení 

IKSŽ a tam bude rozhodnuto, jak se ohledně výuky bude dále postupovat. 

Jednotlivé varianty a návrhy, jak by mohla výuka v zimním semestru probíhat, vytvořili spolu s prof. 

Štollem. 

 

Na sekretariátu IKSŽ u Pavly Koterové budou od příštího týdne k dispozici ochranné pomůcky jako: 

štíty, rukavice a respirátory. Do každé kanceláře se umístí dávkovač s desinfekcí. 

 

Mgr. Kryšpínová objednala web kamery a sluchátka k pevným stolním pracovním počítačům 

v kancelářích. Budou pak připraveny k zapůjčení vyučujícím. 

 

Prostorové mikrofony nebudou v kancelářích ale pouze v učebnách. 

 

Dr. Končelík obešle zaměstnance s dotazem, jaké prostředky by bylo ještě nutné zakoupit pro distanční 

výuku. 

 

Kancelář č. 126 bude od příštího týdne připravena pro pedagogy jako konzultační místnost. Bude plně 

vybavena veškerou technikou a mohou se zde uskutečňovat konferenční hovory, skypování apod. 

Rezervační systém funguje stejně jako u učeben. 

 

Dr. Končelík také informoval o tom, jak mají zaměstnanci postupovat v případě karantény: 

 

- V karanténě je pouze zaměstnanec, kterého „vytrasovala“ hygiena a má rozhodnutí od lékaře. 

- Koho pošle lékař do karantény – má home office, pokud ale nemůže pracovat, požádá si o 

neschopenku nebo o dovolenou 

- Dlouhodobě nemocní zaměstnanci nebo zaměstnanci nad 65 let mohou požádat o home office na 

celý semestr. K tomu je na webu FSV příslušný formulář. 

- Když je v karanténě dítě zaměstnance, tak se to řeší jako OČR. 

 

Plachta přítomnosti je až do odvolání „mimo provoz“. 

 

Termín další porady katedry: bude upřesněn 

Zapsala: Pavla Koterová  

Za správnost: Doc. Filip Láb 


