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ŽURNALISTIKA – 3. RO ČNÍK 
 

Poznámky k rozvrhu pro ZS 2021/2022 a pokyny pro zápis do STAGu 
 
 
Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách 
UP. Níže uvedené informace uvádějí, co je nezbytné mít ve STAGu zapsáno pro nadcházející 
ZS 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 2022/2023. 
 
Odpovědnost za osobní studijní plán nese výhradně student! 
 
Zápis začíná: 15. 7. 2021, 9:00  
Semestr (výuka) začíná: 20. 9. 2021 
Zápis končí: 27. 9. 2021, 24:00 (odzápis možný do 25. 9. 2021, 24:00) 
 
 
 

A. PŘEDMĚTY POVINNÉ 
 
KZU/TMKB1 Teorie mediální komunikace  
dr. M. Foret (garant)  
Mgr. Z. Sloboda 
z; 3 kredity 
Protože se jedná pouze o přednášku, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou.  
 
KZU/VKDZN  Vybrané kapitoly z dějin žurnalistiky 
doc. P. Orság 
z, Zk; 5 kreditů 
Protože se jedná pouze o přednášku, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou.  
 
KZU/  RPB2N  Redakční praxe 2 
dr. K. Páral 
z; 10 kreditů 
Předmět lze absolvovat v ZS nebo v LS. Předmět není uveden v rozvrhové akci, ale student si ho v ZS 
musí zapsat do STAGu, pokud jej chce v ZS absolvovat! Potřebné informace k organizaci praxe 
poskytne garant předmětu.  
 
 
Studentům je v ZS důrazně doporučeno soustředit se na tvorbu bakalářské práce – viz též 
kurs KZU/  SBP1N Seminář k bakalářské práci uvedený v rámci volitelných předmětů. 
 
 



 2 

B. PŘEDMĚTY 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 zimního semestru 3. ročníku tak student zapisuje optimálně alespoň 3 
kursy (a další 2 v semestru letním, pokud v 1. ročníku již úspěšně absolvoval 4 a ve 2. 
ročníku 6 /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 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 zimního semestru 2. ročníku tak student zapisuje optimálně alespoň 1 kurs 
(a další 1 v semestru letním, pokud v 1. ročníku již úspěšně absolvoval 1 a ve 2. 
ročníku 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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Jako pokračování své specializace pak student povinně zapisuje i předmět: 
 
KZU/SPRBN  Samostatný projekt 
doc. Orság (garant) 
konzultant projektu (vyučující příslušného Workshopu, který student absolvoval) 
z; 10 kreditů 
(student volí projekt dle zvolené specializace, kterou absolvoval ve formě Praktika a 
Workshopu; jako Samostatný projekt může student zvolit i analytický, nejlépe korespondující 
se zaměřením DP) 
 
 
Studenti, kteří mají Žurnalistiku jako svůj diplomový obor, zapisují povinně:  
 
KZU/SBP1N   Seminář k bakalářské práci 
vedoucí bakalářské práce 
z; 5 kreditů 
Zapsání kursu je podmíněno absolvováním kursu KZU/MOPBN Metodologie odborné práce. 
Protože se jedná pouze o seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
Student si vybírá z nabídky diplomových seminářů ten, který vypisuje jeho vedoucí DP. V případě, že 
jeho vedoucí DP seminář jmenovitě nevypisuje, student si zapisuje „univerzální“ („bezejmennou“) 
variantu semináře. Konkrétní podoba realizace semináře je dána dohodou mezi vedoucím a jeho 
diplomanty. 
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V rámci 3. ročníku je student povinen zvolit jednu žurnalistickou (tematickou) specializaci 
(kulturní / politická / sportovní / vědecká / zdravotně-sociální žurnalistika), a to v závislosti na 
absolvování podmiňujícího kursu (Základy…) v 1. ročníku: 
 
KZU/ZSKBN  Kulturní žurnalistika      
Mgr. D. Kresta 
z; 3 kredity 
Předmět je vyučován v jedné skupině o kapacitě 15 studentů. Protože se jedná pouze o seminář, 
student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
POZOR: do předmětu se mohou zapsat pouze studenti, kteří absolvovali podmiňující kurs Základy 
obecné estetiky a uměnovědy!  
 
KZU/ZSPBN  Politická žurnalistika   
dr. K. Páral 
z; 3 kredity 
Předmět je vyučován v jedné skupině o kapacitě 15 studentů. Protože se jedná pouze o seminář, 
student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
POZOR: do předmětu se mohou zapsat pouze studenti, kteří absolvovali podmiňující kurs Základy 
politologie!  
 
KZU/ZSVBN  Vědecká žurnalistika  
dr. L. Zámečník 
z; 3 kredity 
Předmět je vyučován v jedné skupině o kapacitě 15 studentů. Protože se jedná pouze o seminář, 
student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
POZOR: do předmětu se mohou zapsat pouze studenti, kteří absolvovali podmiňující kurs Základy 
přírodních věd!  
 
KZU/ZSZBN  Zdravotně-sociální žurnalistika  
Bc. E. Havrlant 
z; 2 kredity 
Předmět je vyučován v jedné skupině o kapacitě 15 studentů. Protože se jedná pouze o seminář, 
student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
POZOR: do předmětu se mohou zapsat pouze studenti, kteří absolvovali podmiňující kurs Základy 
epidemiologie a veřejné zdravotnictví!  
 
KZU/ZSSBN  Sportovní žurnalistika   
P. Vitásek 
z; 3 kredity 
Předmět je vyučován v jedné skupině o kapacitě 15 studentů. Protože se jedná pouze o seminář, 
student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
POZOR: do předmětu se mohou zapsat pouze studenti, kteří absolvovali podmiňující kurs Základy 
sociálněvědního studia sportu  
 
 
UPOZORNĚNÍ: kapacita vypisovaných Žurnalistických specializací 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. 
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KZU/MODB   Moderování 
Mgr. A. Mencl 
z; 2 kredity 
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/EPSB   Internetová publicistika 
Mgr. V. Bednář 
z, K; 3 kredity 
Protože se jedná pouze o seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
 
KZU/ZTIBN    Základy teorie interpretace 
doc. D. Bína 
z, K; 4 kredity 
Protože se jedná pouze o přednášku, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
 
KZU/VSVN,VSV1N  Nová média a žurnalistika 
Mgr. A. Bílá 
z; 3 kredity 
Protože se jedná pouze o seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
 
KZU/VSVN,VSV1N  Úvod do psaní o umění a kultuře 
Mgr. L. Piper 
z; 3 kredity 
Protože se jedná pouze o seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
 
KZU/VSVN,VSV1N  Československý televizní seriál jako kulturní fenomén 
Mgr. K. Byrtusová 
Mgr. L. Horák 
z; 3 kredity 
Protože se jedná pouze o seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
 
KZU/RW3BN   Redakční workshop – Mediátor 1 
KZU/RW4BN 
Mgr. V. Bartalosová 
z, K; 2 kredity 
Protože se jedná pouze o seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
 
KZU/RW3BN   Redakční workshop – Pres 
KZU/RW4BN 
Mgr. T. Holešovský 
Mgr. J. Ketman 
z, K; 2 kredity 
Protože se jedná pouze o seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou. 
 
 
Pozn: jako volitelné lze případně volit i dosud neabsolvované kursy z nabídky pro 1. a 2. 
ročník. 
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V průběhu 2. a 3. ročníku bakalářského stupně studia je student povinen absolvovat kurs 
cizího jazyka zakončený zkouškou a získat v rámci této skupiny povinně volitelných 
předmětů celkem 9 kreditů. 
Výuku cizích jazyků zajišťuje CJV FF UP (viz cjv.upol.cz).  
 
 
 
PŘEDMĚTY STÁTNÍ ZÁV ĚREČNÉ ZKOUŠKY : 
 

KZU/SZZBN  Státní závěrečná zkouška 
KZU/TRZN  Teoretické rámce žurnalistiky 
KZU/ZKMSN Základy komunika čních a mediálních studií 
KZU/ZPRFN  Žurnalistická profese 
KZU/ZSPCN  Žurnalistická specializace 
KZU/BCDPN  Obhajoba bakalářské práce 
 
Student si všechny uvedené součásti státní závěrečné zkoušky zapisuje do STAGu, pokud má v plánu 
skládat SZZk v zimním semestru. Bez tohoto zápisu se nebude moci přihlásit k obhajobě bakalářské 
diplomové práce a státní závěrečné zkoušce. Pokud má student v plánu skládat SZZk v letním 
semestru, zapíše si všechny uvedené součásti při zápisu předmětů na LS. 
Pokud student nebude některou součást SZZK v absolventském ročníku konat, musí si ji zapsat znovu 
v následujícím akademickém roce v zimním semestru. 
 
 
 
 


