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Zápis 

z porady Katedry žurnalistiky dne 27. 6. 2019 

 

Přítomni: 

 

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. 

PhDr. Jan Jirků 

PhDr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D. 

Doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. 

PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. 

Mgr. František Géla 

Prof. MgA. David Jan Novotný 

MgA. Jan Peml 

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 

Mgr. Jaroslav Slanec 

Mgr. Robert Záruba 

PhDr. Martin Lokšík 

 

 

Pavla Koterová 

 

 

Omluveni: 

 

Doc. PhDr. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. 

PhDr. Václav Moravec Ph.D. 

Mgr. Veronika Macková 

Mgr. Ondřej Trunečka 

 

 

 

 

Program: 

 

1) Zprávy institut + katedry 

2) RTL 

3) Přijímací zkoušky 

4) Různé 

 



1) 

Dr. Jana Čeňková zastupuje na poradě členů katedry vedoucího doc. Filipa Lába. 

Informovala, že členové katedry obdrželi od prof. Štolla dopis, kde zrevidoval dosavadní postup při 

zavádění nového studijního programu a nastínil další kroky. 

Doc.Láb vyřizuje poděkování za účast u přijímacích zkoušek a státních zkoušek. K přijímacím 

zkouškám napříč všemi katedrami nedorazilo cca 20% uchazečů. Za KŽ odešel pozvaným uchazečům 

dopis pouze ze studijního oddělení (na rozdíl od specializace MS, kde uchazeči obdrželi podrobný popis 

ústní části přijímacího řízení a přesné instrukce), který však na rozdíl od let minulých neobsahoval 

přesnou specifikaci toho, co mají s sebou přinést. Ani se subgarantkou ani s vedoucím katedry nebyl 

tento postup nijak konzultován, což ve výsledku způsobilo velké komplikace u ústní části přijímacího 

řízení. Na DOD tyto požadavky řečeny byly a tak někteří uchazeči měli materiály s sebou. Nyní se 

snažíme o úpravu podmínek přijímací řízení pro příští akademický rok.  

 

Zde z dopisu prof. Štolla bylo sděleno, zde zkráceně:  

a) Od příštího roku se nebude započítávat výsledek z 1. kola (SCIO) do celkového výsledku. Ústní 

část -  100 bodů, 40 bude za otázku a 60 za motivaci. Procenta, kterých uchazeč ve SCIU dosáhl, se 

tedy nebudou nijak přepočítávat, ale budou uvedeny na formuláři, který uchazeči podepisují a 

mohou být pro komisi vodítko 

b)  v příštím roce pozveme 160 uchazečů (čára pod SCIO do každé specializace.  

c) v příštím roce osobně zkontroluje prof. Štoll  zvací dopisy na ústní část, které jsou automaticky 

generovány studijním oddělením. K tomuto zvacímu dopisu půjde za každou specializaci ještě 

zvláštní dopis, kde bude popsáno, jak zkouška bude probíhat a detailněji specifikováno, co si mají 

přinést. 

d)  v hodnotící škále bude položka z počtu "0" bodů v každé kategorii, aby bylo možno 

"nehodnotit", když uchazeč nepřinese, vůbec neví apod. 

 

Na bc KŽ studium se dosud zapsalo 58 studentů. Další zápis do studia proběhne v září. 

Prof. Štoll už je nyní v kontaktu s těmi vyučujícími, kteří budou mít v novém semestru na starost 

společné „velké“ předměty. Dr. Čeňková předala kolegům ke kontrole novou Karolinku. Požaduje, aby 

se všichni vyjádřili ke svým předmětům. Upřesnění projedná s vedoucím katedry doc. Lábem a prof. 

Štollem. První týden v srpnu proběhne schůzka prof. Štolla se subgaranty jednotlivých oborů. Kdo 

z vyučujících KŽ má zájem o blokovou výuku – napíše doc. Lábovi. Hlásí se mgr. Záruba.  

 

Doc. Osvaldová promluvila o průběhu Mgr. přijímacího řízení. Bylo přijato 100 uchazečů. Všichni ale 

zřejmě nenastoupí. Konečný počet očekáváme 80. Dnes se ještě uskutečnily dodatečné přijímačky 

oboru Mgr. KŽ. Pro Mgr. studium žurnalistiky zatím platí původní akreditace. Nová musí být 

připravena do prosince 2019. Zatím není známo, kolik uchazečů pro toto studium se přihlásilo z našich 

bc studentů a kolik je z jiných vysokých škol. 

 

Dr. Čeňková také informovala o tom, že proběhly přijímací zkoušky do doktorského studia. Přihlásilo se 

12 uchazečů. 

Studenti budoucího prvního ročníku plánují seznamovací kurz na září. 

Doc. Láb děkuje všem za přípravu rozvrhu. 

Dr. Shavit děkuje všem za dodané podklady pro evaluaci. 

Proběhne školení MOODLE pro začátečníky a pokročilé. Hlásí se doc. Malý a dr. Čeňková. 

Odevzdané teze jsou zkontrolované a vyvěšené na webu IKSŽ.  

Do příštího roku by se měl vytvořit nový formulář pro praktické bakalářské práce jak pro teze, tak i pro 

posudky.  Prof. Novotný navrhuje, že formulářů na praktické práce by mělo být více druhů. Např. pro 

film by jej měl připravit prof. Štoll, pro fotku doc. Láb apod….. 

 



 

2) RTL: 

 

Vedoucí RTL nyní řeší zavedení klimatizace ve studiu. 

 

 

4) Různé: 

 

Dr. Čeňková informovala o vyhlášení 24. ročníku Ceny Josefa Vavrouška.  

 

 

Termín další porady katedry: bude upřesněn 

Zapsala: Pavla Koterová  

Za správnost: Dr.. Jana Čeňková, zástupce vedoucího KŽ a doc. Filip Láb 


