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Zápis 

z porady Katedry žurnalistiky dne 23. 1. 2020 

 

 

Přítomni: 

 

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. 

Prof. MgA. David Jan Novotný 

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 

Mgr. Jaroslav Slanec 

Mgr. Veronika Macková 

Mgr. Ondřej Trunečka 

PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. 

Doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

PhDr. Jan Jirků 

Mgr. František Géla 

PhDr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D. 

PhDr. Martin Lokšík 

Mgr. Robert Záruba 

 

 

Pavla Koterová 

 

Omluveni: 

 

Doc. PhDr. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

MgA. Jan Peml 

PhDr. Václav Moravec Ph.D. 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. 

 

 

 

Program: 

 

1) Zprávy z institutu 

2) Zprávy z katedry 

3) Mgr. akreditace 

 

 



1) 

Lednovou poradu členů katedry žurnalistiky zahájila dr. Čeňková, která zastupuje doc. Lába. 

 

Dr. Čeňková žádá své kolegy, aby nejpozději do 3. 2. zaslali své požadavky týkající se přítomnosti 

techniků ve výuce v RT v LS. 

 

Probíhá postupné vyklízení kanceláře číslo 11 v Celetné ulici. Některé věci jsou určeny k likvidaci, 

některé věci poputují do archivu naší knihovny a je nyní na rozhodnutí osazenstva této kanceláře, jaký 

budou požadovat nábytek. Kancelář bude nově vymalována a bude zde zřízena půjčovna techniky RTL 

(uzamykatelná skříň), o kterou se bude starat zaměstnanec RTL pan Hamšík. 

 

Na IKSŽ nastoupila Tereza Ježková, která bude mít na starost PR celého institutu a je členkou katedry 

MKPR.  Také nastoupila od ledna 2020 paní Alena Marcová jako centrální koordinátorka 

institucionálních grantů. 

Proběhlo přijímací řízení Erasmus Mundus  a přihlásilo se rekordních 120 studentů. 

13. 2. proběhne setkání všech zaměstnanců IKSŽ – Plénum IKSŽ. 

20. 2. se uskuteční další porada členů katedry žurnalistiky. 

21. - 22. 3. se bude konat další výjezdní zasedání IKSŽ – pozvánku včas pošle ředitel IKSŽ. 

Časopis Mediální studia už nebude mít na starost IKSŽ, ale nově přechází do Brna na FSS MU. 

Dr. Anna Shavit je nově koordinátorem SVV. 

V  MOODLE je dobré využívat systém TURNITIN, ve kterém je možné bez problémů např. opravovat 

práce. 

 

2) 

 

Dr. Čeňková spolupracuje na sestavení nového rozvrhu pro letní semestr s dr. Jirků a dalšími pedagogy. 

Konečná verze rozvrhu bude již brzy k dispozici. 

 

DOD se zúčastnilo velké množství uchazečů – zájem o studium je obrovský. Učebna 215 se 2x zaplnila. 

 

Dr. Čeňková informuje o  přijetí rukopisů do Karolina- monografie J. Jirků s názvem Žurnalistická 

profese 2. 0 a sborník editorky doc. Osvaldové Zpravodajství v médiích (doplněné a přepracované 3. 

vydání knihy). 

 

 

3) 

Doc. Osvaldová informovala o přípravě nové akreditace magisterského oboru: 

Studium magisterského cyklu oboru 7202T006 Žurnalistika je určeno absolventům bakalářského studia 

žurnalistiky (7202 R) či  bakalářského nebo magisterského studia příbuzných oborů.    

Na rozdíl od předchozí akreditace se posilují nové kompetence dané výzkumem v oblasti médií a  

možnost se dále profilovat v určité specializaci a v jejích vybraných předmětech studijních plánů 

(kultura, sport, politické vědy, ekonomie médií, mediální systémy, vizuální komunikace, datová 

žurnalistika). Toto odborné zaměření vede směrem k lepší možnosti uplatnění absolventa či absolventky 

v praxi a zvyšuje jejich konkurenceschopnost. Proto se také mění skladba SZZK. Studijní plán 

zabezpečují přední odborníci daných oborů včetně odborníků z praxe, v akreditovaném oboru se 

výhledově posiluje také personální zabezpečení katedry habilitovanými vyučujícími a vyučujícími, kteří 

získali titul Ph.D.  

 



Doc. Osvaldová také v této souvislosti poděkovala Mgr. Gélovi a dr. Bednaříkovi za pomoc 

s vypracováním akreditačních spisů. Novinkou v této akreditaci bude specializace Datová žurnalistika. 

 

Doc. Radek Malý připomíná, že do konce ledna je možno vkládat umělecké výstupy do databáze RUV. 

Pokud jste dosud nevkládali, je třeba se nejprve zaregistrovat (pozor, potvrzovací mail končí ve spamu) 

a poté zanést do databáze, to vše do 31. 1. 2020. 

 

 

 

Termín další porady katedry:  20. 2. 2020 ve 13. 00 hod. v učebně č. 110 

Zapsala: Pavla Koterová  

Za správnost: Dr. Jana Čeňková 


