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Zápis 

z porady Katedry žurnalistiky dne 20. 2. 2020 

 

 

Přítomni: 

 

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. 

Prof. MgA. David Jan Novotný 

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 

Mgr. Veronika Macková 

Mgr. Ondřej Trunečka 

PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. 

PhDr. Jan Jirků 

Mgr. František Géla 

Mgr. Robert Záruba 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

 

 

Pavla Koterová 

 

Omluveni: 

 

Mgr. Jaroslav Slanec 

Doc. PhDr. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

MgA. Jan Peml 

PhDr. Václav Moravec Ph.D. 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. 

PhDr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D. 

PhDr. Martin Lokšík 

Doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

 

 

 

Program: 

 

1) Zprávy z katedry 

2) Zprávy z  institutu 

 

 



1) 

 

Dr. Čeňková na úvod porady informovala o vývoji situace v RTL, kde dlouhodobě docházelo ke 

stížnostem pedagogů na práci techniků RTL. Nyní je přesně nastavena potřeba techniků k jednotlivým 

předmětům a po schůzce 18. 2. také výpůjční doba kamer, mobilů atd. a jejich potřeba opět 

v jednotlivých předmětech.  Přesný rozpis těchto stavů byl zaslán jednotlivým pedagogům. Vyučující 

vyjádřili většinou spokojenost. Mgr. Macková uvedla, že studenti středních škol, kteří absolvovali 

Zimní školu žurnalistiky, byli velice nadšeni z možnosti využití kamer při výuce. 

 

Dr. Končelík k tomu dodává, že svolal ještě další schůzku na 3. 3., kde se sejde s pracovníky RTL, aby 

si ověřil, jak nové nastavení funguje a probere další připomínky. Kdyby byly ještě nějaké nejasnosti – 

obrátí se pedagogové na ředitele IKSŽ a Dr. Janu Čeňkovou. 

Mgr. Záruba se vyjádřil, že nová technika RTL je dokonalé až profesionální zařízení, které je ale také 

komplikované a ne vždy se daří jej plně využívat. Vyjádřil se také ke skvělým podmínkám střižny, která 

se využívá.  

 

Dr. Čeňková informovala o problému hodnocení A-F u státních zkoušek, kde systém sám pak 

„přepočítává“ hodnocení a v konečném součtu pak vychází jiné výsledky, než navrhuje komise podle 

Změny opatření děkanky č. 17/2019 o užívání klasifikace A-F na UK FSV z 1. 10. 2019. Tímto 

problémem se bude zabývat prof. Štoll a prof. Novotný – zašlou dotaz proděkanu pro studijní záležitosti 

doc. Krištoufkovi. Prof. Štoll probere tuto záležitost i na Akademickém senátě FSV. 

 

Dr. Čeňková rozeslala kolegům témata a termíny k odevzdávání tezí bc. a mgr. pro rok 2020. 

 

Doc. Osvaldová pohovořila o průběhu konané Zimní školy žurnalistiky pro studenty středních škol. 

Doc. Osvaldová také uvedla, že studenti, kteří odjíždějí na Erasmus, by měli vědět, že s největší 

pravděpodobností pak budou muset prodlužovat studium, protože nebudou mít dostatek kreditů. 

 

Dr. Trunečková se ptá, zda je pravda, že nově vyučující nesmí mít v sylabech u předmětů sdělení, že je 

požadována docházka a že docházka nesmí být po studentech vyžadována. Také chce vědět, o co se toto 

nařízení opírá. Mgr. Macková k domu dodává, že studenti nemají povinnou docházku, ale vyžaduje se 

„aktivní účast“ na výuce. 

Dr. Čeňková odkazuje na Studijní a zkušební řád UK https://cuni.cz/UK-8916.html (kontrola studia) 

 

 

 

2) 

Zprávy z vedení:  

 

Nově budou vedoucí kateder disponovat vlastním rozpočtem určeným k odměňování práce na katedře, 

hostů ve výuce, studentských akcí apod. Finanční prostředky získané za CŽV půjdou nově rovnou do 

rozpočtu příslušné katedry. 

 

Roční odměny přijdou zaměstnancům na účet v měsíci březnu a listopadu. 

 

I díky Dr. Ježkové proběhly DOD k velké spokojenosti institutu. Dr. Ježková má také na starost nové 

webové stránky institutu a bude pravděpodobně jednotlivé pedagogy kvůli této záležitosti oslovovat. 

 

Správce SISu požaduje, aby s ním do budoucna ohledně Karolinky komunikovaly pouze dvě osoby. Za 

IKSŽ to bude prof. Štoll a dr. Jirků. 

https://cuni.cz/UK-8916.html


 

Byl projednán návrh na organizaci studia – na jednoho pedagoga smí nově připadnout max. 20 

závěrečných prací ročně. 

 

21. – 22. 3. proběhne další výjezdní zasedání zaměstnanců IKSŽ v Doksech v hotelu Port. 

 

Celý zápis z únorové porady členů vedení IKSŽ najdete na této adrese:  

 

https://iksz.fsv.cuni.cz/institut/zapisy-z-porad-vedeni-kateder/porady-vedeni-iksz 

 

 

 

 

 

 

 

Termín další porady katedry:  12. 3. 2020 ve 13:00 hod. v učebně č. 110. 

Zapsala: Pavla Koterová  

Za správnost: Dr. Jana Čeňková 

https://iksz.fsv.cuni.cz/institut/zapisy-z-porad-vedeni-kateder/porady-vedeni-iksz

