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ŽURNALISTIKA – 2. RO ČNÍK 
 

Poznámky k rozvrhu pro LS 2020/2021 a pokyny pro zápis do STAGu 
 
 
Obecné informace k zápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. 
Níže uvedené informace uvádějí, co je nezbytné mít ve STAGu zapsáno pro nadcházející LS 
na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v rámci studijního oboru 
Žurnalistika. 
 
Rozvrh je sestaven tak, aby student mohl absolvovat studijní program v této etapě studia ve 
standardní době studia. Pokud některé studijní povinnosti nesplní a formou podmíněného 
zápisu si je přenese do vyšší etapy studia, může se stát, že některý z letos vypisovaných kursů 
nebude realizován, bude mít jinou obsahovou náplň, jiné zakončení apod. V příštím studijním 
roce se student musí řídit studijním programem pro akademický rok 2021/2022. 
 
Odpovědnost za osobní studijní plán nese výhradně student! 
 
Zápis začíná: 21. 1. 2021, 11:00 
Semestr (výuka) začíná: 15. 2. 2021 
Zápis končí: 22. 2. 2021, 24:00 (odzápis možný do 20. 2. 2021, 24:00) 
 
 
 

A1. PŘEDMĚTY POVINNÉ 
 
 
KZU/MPBN  Média a právo 
JUDr. Mgr. Z. Kopečný 
z, Zk; 5 kreditů 
Předmět je vyučován v jedné skupině pro celý ročník. Protože se jedná pouze o přednášku, student 
zapisuje předmět do STAGu pouze jednou.  
 
 
KZU/SKN  Sociální komunikace     
dr. P. Foretová 
z, K; 4 kredity 
Předmět je vyučován ve dvou skupinách. Ve STAGu je nutné zapsat přednášku a seminář 
samostatně. 
 
 
KZU/EZBN  Etika v žurnalistice      
dr. M. Foret 
z, K; 4 kredity 
Předmět je vyučován v jedné skupině pro celý ročník. Protože se jedná pouze o přednášku, student 
zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
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A2. POVINNÉ PŘEDMĚTY DIPLOMOVÉHO MODULU  
 
Studenti samostatného studijního programu a studenti Žurnalistiky ve formě maior zapisují: 
 
KZU/PPBPN  Pilotní projekt bakalářské práce 
konzultanti projektů/navrhovaní vedoucí BDP 
z; 2 kredity 
Absolvování kurzu je podmiňující pro zápis předmětu SBP1N / Seminář k bakalářské práci 1 ve 3. 
ročníku. Student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 

 
 
 
B. PŘEDMĚTY POVINNĚ VOLITELNÉ 

 
V průběhu bakalářského studia oboru Žurnalistika je student povinen získat za povinně 
volitelné předměty (kategorie B) v rámci: 
 

- samostatného programu studia minimálně 90 kreditů, z toho 6 kreditů v rámci 
tematické profilace, 12 kreditů v rámci profesně technické profilace, 20 kreditů 
v rámci povinné praxe a 52 kreditů v rámci dalších povinně volitelných předmětů, tj. 
úspěšně absolvovat cca 22 z vypsaných předmětů, z toho 2 předměty v rámci 
tematické profilace, 3 předměty v rámci profesně technické profilace, 2 předměty 
v rámci praxe a cca 15 kursů ostatních v rámci dalších povinně volitelných předmětů.  
Dalších 15 kreditů je student je student povinen získat v rámci tzv. předmětů 
souvisejících s vypracováním a obhajobou bakalářské práce/SZZk, a to v rámci 4 
předmětů (ve 2. a 3. ročníku). 
V průběhu bakalářského stupně studia je student dále povinen absolvovat kurs 
Filosofie (KFI/FIL ) v rámci modulu Společného základu za 3 kredity (výuku kursu 
zajišťuje a organizuje Katedra filozofie FF UP – viz www.kfil.upol.cz). 
V průběhu LS 2. ročníku tak student zapisuje optimálně 3 kursy (pokud další 3 zapsal 
v ZS a 4 splnil již v 1. ročníku), ve 3. ročníku pak dalších 5 /ideální rozdělení 
volitelných kursů s ohledem na ubývající nasazení povinných kursů a přibývající práci 
na diplomové práci je tedy: 2-2-3-3-3-2/ – je dobré počítat také s nějakou rezervou, 
např. nezakončením některého z kursů apod.). 

 
- dvouprogramového studia (maior/minor) minimálně 18 kreditů, z toho 6 kreditů 

v rámci tematické profilace a 12 kreditů v rámci profesně technické profilace, tj. 
úspěšně absolvovat celkem 5 z vypsaných předmětů, z toho 2 předměty v rámci 
tematické profilace, 3 předměty v rámci profesně technické profilace.  
V průběhu bakalářského stupně studia je student dále povinen absolvovat kurs 
Filosofie (KFI/FIL ) v rámci modulu Společného základu za 3 kredity (výuku kursu 
zajišťuje a organizuje Katedra filosofie FF UP – viz www.kfil.upol.cz). 
V průběhu LS 2. ročníku tak student zapisuje nejméně 1 kurs, pokud již 2 splnil a ve 3. 
ročníku pak zapíše rovněž 2 /ideální rozdělení volitelných kursů s ohledem na 
ubývající nasazení povinných kursů a přibývající práci na diplomové práci je: 0-1-1-
1-1-1/ – je dobré počítat také s nějakou rezervou, např. nezakončením některého 
z kursů apod.). 
 

Studenti při zápisu zohledňují své další záměry při směřování studia (volba profilačních 
specializací apod. – viz též „modrá kniha“ a úvodní setkání). 
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B2. POVINNĚ VOLITELNÉ P ŘEDMĚTY  
PROFESNĚ TECHNICKÉ SPECIALIZACE  

 
 
V rámci 2. ročníku je každý student povinen zvolit jeden Workshop (TV / rozhlasová / DTP / 
psaná / foto / online žurnalistika) a tím jednu profesní specializaci, a to v návaznosti na 
Praktikum absolvované v ZS. 

 
Zapsání příslušného Workshopu je podmíněno absolvováním Praktika v ZS a jeho 
absolvování je následně podmínkou pro zapsání Samostatného projektu ve 3. ročníku, stejně 
jako je volbou profesní specializace určen okruh Žurnalistická profese u SZZk.  
 
Další Workshop lze případně zapsat jako běžný volitelný kurs (kredity kategorie B), pokud má 
student absolvováno podmiňující Praktikum a je-li volná kapacita po zapsání všech 
„prvozapisovatelů“ (tedy má-li každý student zapsán jeden Worskhop jako svůj profilační – 
s druhotnými zápisy /neprofilační kursy/ vyčkejte do začátku semestru, až se kapacity 
„usadí“). 
 
 

KZU/WTVBN  Workshop TV žurnalistiky  
Mgr. J. Vrba 
z; 1 kredit 
Předmět je vyučován pouze v jedné skupině o kapacitě 15 studentů. Protože se jedná pouze o 
seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
 
 
KZU/WRTBN Workshop rozhlasové žurnalistiky  
Ing. R. Kvasničková 
z; 1 kredit  
Předmět je vyučován pouze v jedné skupině o kapacitě 15 studentů. Protože se jedná pouze o 
seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
 
 
KZU/WDTBN  Workshop DTP  
Mgr. D. Chlupová 
z; 1 kredit  
Předmět je vyučován pouze v jedné skupině o kapacitě 15 studentů. Protože se jedná pouze o 
seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
 
 
KZU/WPTBN Workshop psané žurnalistiky  
dr. K. Páral 
z; 1 kredit  
Předmět je vyučován pouze ve čtyřech skupinách o kapacitě 20 studentů. Protože se jedná pouze o 
seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
 
 
KZU/WFTBN Workshop fotožurnalistiky 
Ing. P. Zatloukal 
z; 1 kredit  
Předmět je vyučován pouze v jedné skupině o kapacitě 15 studentů. Protože se jedná pouze o 
seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
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KZU/WITBN   Workshop online žurnalistiky  
Mgr. M. Nevyjel  
Bc. Ondřej Dluhí 
z; 1 kredit  
Předmět je vyučován pouze v jedné skupině o kapacitě 15 studentů. Protože se jedná pouze o 
seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
 
 
UPOZORNĚNÍ: kapacita vypisovaných Workshopů je vyšší než počet studentů, kteří si z nich mají 
vybírat – pokud se tedy kapacita zdá být nedostatečná, není tomu tak a vzniklá situace je dílem jen a 
pouze neukázněných studentů, kteří si bezmyšlenkovitě zapsali několik, i kolizních kursů (viz 
poznámka výše). 
 
 
V průběhu studia 2. a 3. ročníku oboru Žurnalistika (samostatného programu) je student 
povinen absolvovat dvakrát souvislou měsíční praxi. Doporučujeme první z nich zapisovat 
v LS 2. ročníku (druhou pak v semestru následujícím) a realizovat pak s ohledem na provoz 
redakcí ideálně v letních měsících.  
 
KZU/RPB1N  Redakční praxe 1  
dr. K. Páral (koordinátor) 
z; 10 kreditů 
Student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
Podrobnosti k plnění praxí poskytne koordinátor praxí (viz moodle). 
 
 
Student programu maior zapisuje v rámci povinných předmětů dvoutýdenní praxi pod kódem: 
 
KZU/RPBN  Redakční praxe 
dr. K. Páral (koordinátor) 
z; 3 kredity 
Student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
Podrobnosti k plnění praxí poskytne koordinátor praxí (viz moodle). 
 
 

 
B3. DALŠÍ POVINNĚ VOLITELNÉ P ŘEDMĚTY  

 
KZU/RW1-4NB Redakční workshop – Mediátor 1 
Mgr. V. Bartalosová 
z; 3 kredity 
Protože se jedná pouze o seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
Výuka bude probíhat v čase dle dohody, v některých případech i formou samostatných úkolů. 
 
 
KZU/RW1-4NB Redakční workshop – Pres 
Mgr. T. Holešovský 
Mgr. J. Ketman 
z; 3 kredity 
Protože se jedná pouze o seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
Výuka bude probíhat v čase dle dohody, v některých případech i formou samostatných úkolů. 
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KZU/MODBN Moderování 
Mgr. D. Vojnarová 
z; 2 kredity 
Protože se jedná pouze o seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
 
 
KZU/ZZPBN  Žurnalistické žánry – praktikum  
dr. V. Jílek 
z; 2 kredity 
Protože se jedná pouze o seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
Zapsání kursu je podmíněno absolvováním kursu KZU/STB Stylistika! 
 
 
KZU/FNDHB Fake news, dezinformace, hoaxy:  

mediální manipulace a jejich odhalování 
Mgr. M. Libicher 
z, K; 3 kredity 
Protože se jedná pouze o seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
 
 
KZU/ZPGBN  Základy politické geografie 
dr. M. Fňukal 
z, Kol; 4 kredity 
Předmět je vyučován v jedné skupině pro celý ročník. Protože se jedná pouze o přednášku, student 
zapisuje předmět do STAGu pouze jednou.  
 
 
ZU/ZKRBN  Základy kriminologie  
dr. M. Vichlenda 
z, K; 4 kredity 
Protože se jedná pouze o přednášku, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou.  
 
 
KZU/ZPSBN  Základy psychologie 
Mgr. K. Banárová 
z, Kol; 4 kredity 
Protože se jedná pouze o přednášku, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
 
 
KZU/VSVN  Úvod do studia publika 
Mgr. A. Bílá 
z, K; 3 kredity 
Protože se jedná pouze o seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
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B4. POVINNĚ VOLITELNÉ P ŘEDMĚTY – CIZÍ JAZYK 
 

V průběhu studia 2. a 3. ročníku oboru Žurnalistika (samostatného programu a programu 
maior)  je student povinen získat celkem 9 kreditů za absolvovat kursy/zkoušku z cizího jazyka 
(angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, italštiny nebo latiny).  
Výuku zajišťuje CJV FF UP. 
 
 
 

C. PŘEDMĚTY VOLITELNÉ 
 
V průběhu studia oboru Žurnalistika je student povinen získat v rámci této skupiny volitelných 
předmětů celkem 9 kreditů, a to dle vlastního výběru z nabídky FF UP, resp. UP, a nebo z 
předmětů kategorie B nad rámec předepsaného limitu.  
 
 


