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Zápis 

z porady Katedry žurnalistiky dne 30. 5. 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. Ondřej Trunečka 

Mgr. František Géla 

Mgr. Veronika Macková 

MgA. Jan Peml 

Prof. Martin Štoll 

Doc. PhDr. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 

Mgr. Jaroslav Slanec 

Mgr. Robert Záruba 

PhDr. Martin Lokšík 

 

 

 

Pavla Koterová 

 

 

Omluveni: 

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

Prof. MgA. David Jan Novotný 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. 

PhDr. Václav Moravec Ph.D. 

 

 

 

Program: 

 

1) Zprávy institut + katedry 

2) RTL 

3) Přijímací zkoušky 

4) Různé 



1) 

Subgarantem nové žurnalistické specializace bude dr. Čeňková. 

Garantem dobíhající žurnalistické specializace je stále doc. Osvaldová. 

Za účasti prof. Štolla proběhla první schůzka k novému rozvrhu. 

První ročník bude mít přednášky společných předmětů vždy v úterý v hotelu Krystal. Vzniká tak prostor 

pro případnou blokovou výuku u vyšších ročníků zde na Hollaru.  

Pro ústní přijímací zkoušky jsou nastavena nová kritéria, kterými se budou řídit všechny komise. 

Proběhnou doktorské přijímací zkoušky. 

31. 5. je termín pro odevzdání nových tezí. Doc. Osvaldová dodává, že se letos budou témata s největší 

pravděpodobností překrývat. 

Do nultého – placeného ročníku může katedra přijmout až 10 uchazečů. Zájem uchazečů ale klesá. 

Podmínky pro přijetí do nultého ročníku jsou poměrně přísné. Uchazeč musí projít ústním řízením a 

skončit do desátého místa „pod čarou“. 

Formuláře posudků bc a mgr prací jsou nevyhovující pro praktické práce. Pro praktické práce není 

vhodný ani formulář tezí. Proběhla debata, v jakém formátu a na jakém nosiči by měli studenti své 

praktické práce odevzdávat. 

Zástupkyně ředitele pro vědu Dr. Shavit zorganizovala první schůzku pro zájemce o TAČR. 

V ČT proběhl první workshop Střediska žurnalistiky umělé inteligence. Doc. Láb poděkoval všem 

zúčastněným za koordinaci a pomoc. 

Proběhnou přijímací zkoušky do doktorského studia - je přihlášeno 13 uchazečů. 

 

 

2) RTL: 

 

Proběhne další školení DALET. 

Je třeba zakoupit novou bezdrátovou kameru – „bezdrátový batoh“. 

Mgr. Macková žádá o seznam techniky, která je určena pro výuku a která jen pro komerci. Není možné 

říkat studentům, aby si některé věci pořizovali sami. 

Mgr. Záruba vyhodnotil uplynulý semestr a doporučuje, aby se nejdříve studenti seznámili se systémem 

Dalet v rámci nějakého kurzu a pak teprve pokročili k samotné výuce. Doc. Osvaldová uvádí, že tuto 

situaci je možné řešit prerekvizitou. 

 

Dr. Lokšík uvedl, že prošel celým procesem zavádění systému Dalet a to s velkými komplikacemi. 

Zařízení je v základních věcech velice komplikované a nefunkční.  Jsou tak velké problémy s výukou. 

Komerční fungování studia dostává přednost před výukou. 

Člověk, který byl na nový systém Dalet vyškolen není pedagogům k dispozici, protože má jiné úkoly. 

Dr. Lokšík se proto po těchto zkušenostech rozhodl po deseti letech ukončit svou práci s magazínem 

Fleš, protože nenalezl nikde podporu. 

Doc. Láb k tomu uvedl, že má k dispozici seznam problematických oblastí, které budou všichni 

zúčastnění řešit na společné schůzce. 

Vedoucí RTL řekl, že některé věci se musí řešit přímo ve firmě Dalet. 

Dr. Trunečková k tomu dodává, že ani tak nejde o záležitost techniky ale o to, aby učitel měl potřebný 

servis a komerce nedostávala přednost před výukou. S firmou Dalet existuje smlouva, na základě které 

by firma měla na připomínky včas reagovat. 

Na poradě s ředitelem IKSŽ se bude také řešit dostatečné personální zajištění RTL. 

 

Doplněno – MgA. Peml 

Na výtky Martina Lokšíka jsem odpověděl, že se stále jedná o odlaďování systému, které jsem avizoval 

již minulý rok - první semestr zařízení zprovozňujeme, druhý vychytáváme bugy a problematická místa 

systému, s ohledem na postupující výuku. Věci které zvládáme řešit přímo ve studiu řešíme co nejdříve 



po jejich oznámení vyučujícími. Náročnější posíláme dále na support  a objevili jsme i dvě chyby, které 

se musí řešit v izraelském centru Daletu. 

Co se týče poměru komerční výroby a výuky, vždy je ve studiu přítomen alespoň jeden z techniků, na 

konkrétní požadavky přítomnosti na výuce mají vyučující formulář, kde mohou specifikovat konkrétní 

data, kdy chtějí konkrétního techniky ve studiu. 

 

 

 

3) prof. Štoll – přijímací řízení: 

 

Písemné přijímací řízení uchazečů mgr studia proběhne v pondělí 3. 6. na právnické fakultě. Náhradní 

termín je pak 27. 6. 2019. 

Ústní přijímací zkoušky se budou konat 3. a 4. 6. pro MKPR a 5. a 6. 6. pro KŽ.  

Přijímací komise budou mít k dispozici nový podrobnější formulář. Změnily se formulace a bodové 

hladiny, na kterých se pak komise musí domluvit. 

Prof. Štoll podal informace jak přesně postupovat při vyplňování těchto protokolů. 

Všichni uchazeči budou soustředěni v učebně č. 112 a tajemníci jednotlivých komisí si je tam budou 

vyzvedávat. 

 

 

 

4) Různé: 

 

Dr. Čeňková a prof. Štoll pochválili akci, na které byla představena nová kniha dr. Aleny Lábové. Prof. 

Štoll říká, že křest se povedl a kniha je životní a významné dílo. 

 

 

 

 

Termín další porady katedry: 27. 6. 2019 ve 13:00 hod. v učebně č. 110 

Zapsala: Pavla Koterová  

Za správnost: doc. Filip Láb, vedoucí KŽ 


