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Zápis 

z porady Katedry žurnalistiky dne 17. 10. 2019 

 

 

Přítomni: 

 

Doc. PhDr. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. 

PhDr. Jan Jirků 

Mgr. František Géla 

PhDr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D. 

Prof. MgA. David Jan Novotný 

MgA. Jan Peml 

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 

Mgr. Jaroslav Slanec 

PhDr. Martin Lokšík 

Mgr. Veronika Macková 

Mgr. Ondřej Trunečka 

PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. 

Doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. 

 

 

Pavla Koterová 

 

 

Omluveni: 

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. 

Mgr. Robert Záruba 

PhDr. Václav Moravec Ph.D. 

 

 

 

Program: 

 

1) Zprávy z vedení institutu  

2) Debata o reakreditaci mgr.programu 

3) RTL 

4) Různé 



1) 

 

Proběhlo zasedání mezinárodní rady, která projednala evaluační zprávu IKSŽ. Hodnocení bylo dobré. 

Institut by se měl více internacionalizovat a vybírat zahraniční pedagogy spíše ze zemí směrem na 

východ. Hodnotitelem IKSŽ byl dr. Thomas Hanitzsch z mnichovské univerzity LMU. Dr. Končelík 

k tomu dodává, že evaluační proces ještě nekončí. Prvním krokem bylo projednání na vědecké radě 

FSV, ale pak musí ještě proběhnout vědecká rada UK. 

Prof. Novotný upozorňuje, že by se co nejdříve měla vyřešit akreditace jmenovacího řízení pro 

profesory – je to priorita. 

 

Doc. Nico Carpentier byl jmenován mimořádným profesorem na UK. 

 

Dr. Končelík upozorňuje znovu na to, že v „Plachtě přítomnosti“ je nutné vyplnit všechny údaje – 

hlavně telefonní kontakt. 

 

Bude se muset změnit formulář tezí. Nově už se zde nesmí objevovat žádné osobní údaje. Doc. 

Osvaldová v té souvislosti připomněla, že v Harmonogramu akademického roku není dán žádný termín 

odevzdání tezí. Dr. Končelík uvedl, že toto projedná Rada garantů IKSŽ. Mgr. Macková také zmínila, 

že je třeba nachystat nové formuláře tezí a posudků i vzhledem k praktickým bakalářským pracem. 

 

Dle Dr. Bednaříka se budou nově akreditační spisy vyplňovat přímo do SISu. 

 

Dr. Shavit vyhlásila konzultační hodiny pro oblast vědy: ST 9-11 hod. Dr. Shavit bude také pořádat 

pravidelné „Snídaně s vědou“. Nejbližší se uskuteční již 30. 10. v kanceláři č. 105. 

 

Doc. Láb má schválenou žádost o půlroční tvůrčí volno na Univerzitě v Oregonu. Zastupovat vedoucího 

katedry bude dr. Čeňková. 

 

Dr. Čeňková podala informace z 2. Schůzky garanta programu Komunikační studia s garanty 

jednotlivých specializací: 

- Výuka v Krystalu už probíhá bez potíží. 

- Výuka v Krystalu nebude probíhat ve dnech: 22. 10., 29. 10., 26. 11. a 10. 12. 2019. 

- V rámci předmětu Aktuální mediální témata je možné zapojit nejrůznější hosty. 

- V rámci předmětu Projekt IKSŽ je možné zapojit studenty do organizování nejrůznějších akcí. 

 

25. 11. bude v Galerii Hollar zahájena výstava k výročí 17. listopadu. Práce na přípravě vrcholí. 

Instalace bude provedena v neděli 16. 11. Název výstavy zatím není upřesněn. Jedná se o názvu „Takoví 

jsme byli“ nebo „Chceme psát pravdu“. 

Na zahájení výstavy budou pozváni mimo jiné i absolventi IKSŽ. Úvodní slovo bude mít Adam Černý a 

doc. Osvaldová. 

 

 

2)   

Reakreditační spis nového mgr. studia KŽ musí být hotov do poloviny prosince. 

Doc. Osvaldová provedla revizi původního spisu. 

Doc. Osvaldová navrhuje, aby si studenti měli možnost zapsat předměty i z jiných modulů, než na který 

jsou přihlášeni. 

Proběhla debata o tom, jak proměnit závěrečné státní zkoušky, tak aby to odpovídalo současným 

trendům. Dr. Lokšík si stěžuje, že současné práce používají vesměs stejný rámec. 



Doc. Láb navrhuje vznik dalšího Modulu, který by se zaměřoval na nové technologie v médiích. Daly 

by se v tom případě využít i učebny ČVUT. 

 

3) RTL: 

 

Do RTL nastupuje na poloviční úvazek Filip Fryml, který do budoucna zastoupí ing. Pospíšila. 

Dorazilo nové čtecí zařízení. 

ČTK upozorňuje, že přes zařízení Dallet nejdou posílat data. 

 

 

 

4) Různé: 

 

Dr. Čeňková žádá kolegy, kteří plánují nějakou publikaci, aby ji co nejdříve nahlásili doc. Haladovi do 

edičního plánu. 

 

 

 

 

Termín další porady katedry: 14. 11. 2019 

Zapsala: Pavla Koterová  

Za správnost: Doc. Láb 


