ŽURNALISTIKA – 3. ROČNÍK
Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2018–2019 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
LS na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v rámci studijního oboru
Žurnalistika.
Rozvrh hodin 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
2019–2020.
Odpovědnost za osobní studijní plán tedy nese výhradně student!

Předzápis začíná: 17. 1. 2019 v 8:00
Semestr (výuka) začíná: 11. 2. 2019 (s ohledem na stěhování odloženo na 18. 2. 2019!)
Předzápis končí: 17. 2. 2019 (ve 24:00)

A. PŘEDMĚTY POVINNÉ

KZU/ZMSB
dr. M. Lapčík
z, Zk; 6 kreditů1

Základy mediálních studií

Předmět je rozdělen na přednášku (v jedné skupině pro celý ročník) a seminář (rozdělen do tří
skupin) – ve STAGu je nutné předmět zapsat dvakrát, tj. přednášku a seminář samostatně.
Zapsání kursu je podmíněno absolvováním kursu TMKB/Teorie mediální komunikace v ZS.

KZU/RPB2
Redakční praxe 2
Mgr. et Mgr. K. Páral (garant)
z; 2 kredity
Předmět lze absolvovat v ZS nebo v LS. Předmět není uveden v rozvrhové akci, ale student si ho
musí zapsat do STAGu! Potřebné informace k organizaci praxe poskytne garant předmětu.

1

Zkouška je komplexní a zahrnuje látku obou semestrů, tedy i náplň předmětu TMKB/Teorie mediální
komunikace.
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PŘEDMĚTY STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY:
KZU/SZZKB
KZU/TRZ
KZU/ZKMS
KZU/ZPRF
KZU/ZSPC
KZU/BCDP

Státní závěrečná zkouška
Teoretické rámce žurnalistiky
Základy komunikačních a mediálních studií
Žurnalistická profese
Žurnalistická specializace
Obhajoba bakalářské práce

Student si všechny uvedené součásti státní závěrečné zkoušky zapisuje do STAGu, pokud má
v plánu skládat SZZk v letním semestru (v červnovém či zářijovém termínu). Bez tohoto
zápisu se nebude moci přihlásit k obhajobě bakalářské diplomové práce a státní závěrečné
zkoušce.
Pokud má student v plánu skládat SZZk až v zimním semestru následujícího akademického
roku (tj. lednovém termínu), zapíše si všechny uvedené součásti při zápisu předmětů na ZS.
Pokud student nebude některou součást SZZk v absolventském ročníku konat, musí si ji
zapsat znovu v následujícím akademickém roce v zimním semestru.

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

jednooborového studia minimálně 30 kreditů, tj. úspěšně absolvovat cca 10–11
z vypsaných kursů, z toho 7 kursů v rámci specializační linie (21 kreditů) a cca 3–4
kursy ostatní (9 kreditů).
Dalších 20 kreditů je student je student povinen získat v rámci tzv. předmětů
souvisejících s vypracováním a obhajobou bakalářské práce/SZZk, a to v rámci 5
předmětů.
Celkem tedy student v rámci kategorie B musí získat 50 kreditů, tj. úspěšně
absolvovat cca 15–16 předmětů.
V průběhu zimního semestru ZS 1. ročníku tak student zapisuje optimálně 3 kursy (a
další 3 v semestru letním, ve druhém ročníku pak dalších 6 kursů a ve třetím 4 /ideální
rozdělení volitelných kursů s ohledem na ubývající nasazení povinných kursů a
přibývající práci na diplomové práci je tedy: 3-3-3-3-3-1/ – je dobré počítat také
s nějakou rezervou, např. nezakončením některého z kursů apod.).

-

dvouoborového studia minimálně 28 kreditů, tj. úspěšně absolvovat cca 10–11
z vypsaných kursů, z toho 5 kursů v rámci specializační linie a 5–6 kursů ostatních
(v případě volby Žurnalistiky jako diplomového oboru z toho 4 kursy k DBP/SZZk).
V průběhu zimního semestru ZS 1. ročníku tak student zapisuje optimálně 2 kursy (a
dalších 2 v semestru letním, ve druhém ročníku pak další 4 kursy a ve třetím 2 /ideální
rozdělení volitelných kursů s ohledem na ubývající nasazení povinných kursů a
přibývající práci na diplomové práci je: 2-2-2-2-2-1/ – 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 první přednáška v rámci kursu USMB v ZS 1. ročníku).
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KZU/KDZB
Mgr. P. Chvojková
z; 3 kredity

Komunikační dovednosti pro žurnalisty

Předmět realizován v jedné skupině. Protože se jedná pouze o seminář, student zapisuje předmět do
STAGu pouze jednou.

KZU/VSV

Fake news, dezinformace, hoaxy:
mediální manipulace a jejich odhalování

Mgr. M. Libicher
z, K; 3 kredity
Protože se jedná pouze o přednášku, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou.

KZU/ZZPB
dr. V. Jílek
z; 2 kredity

Žurnalistické žánry – praktikum

Protože se jedná pouze o seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou.
Zapsání kursu je podmíněno absolvováním kursu KZU/STB Stylistika!

KZU/HPVB
dr. I. Jansová
z, 2 kredity

Hlasová a pohybová výchova

Předmět je vyučován v jedné skupině pro celý ročník. Protože se jedná pouze o seminář, student
zapisuje předmět do STAGu pouze jednou.

KZU/MODB
Mgr. A. Mencl
z; 2 kredity

Moderování

Protože se jedná pouze o seminář, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou.

KZU/ZNKB
dr. P. Chvojková
z, 3 kredity

Základy neverbální komunikace

Předmět je vyučován v jedné skupině pro celý ročník. Protože se jedná pouze o seminář, student
zapisuje předmět do STAGu pouze jednou.

KZU/ZKRB
dr. M. Vichlenda
z; 3 kredity

Základy kriminologie

Protože se jedná pouze o přednášku, student zapisuje předmět do STAGu pouze jednou.

KZU/RW1-4B
Redakční workshop – Pres a 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.
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C. PŘEDMĚTY VOLITELNÉ

V průběhu 2. a 3. ročníku bakalářského stupně studia je student jednooborového studia
povinen absolvovat kursy dvou cizích jazyků zakončené zkouškou, které si volí z nabídky
FF (viz „modrá kniha“; resp. webové stránky CJV FF UP). Studium probíhá podle pravidel
výuky cizích jazyků na FF UP. Kredity (10+10, celkem 20) se započítávají do volitelných
předmětů, a to do kategorie doplňující/výběrové/C (nikoli povinně volitelné, tj. B).
Studium cizích jazyků zajišťuje a organizuje Centrum jazykového vzdělávání FF UP (viz
http://cjv.upol.cz/).
Student dvouoborového studia, který nemá v kombinaci anglickou, německou,
francouzskou, španělskou či ruskou filologii, je povinen absolvovat kurs cizího jazyka
zakončený zkouškou. V rámci svého studijního programu Žurnalistika za cizí jazyk zapisuje
maximálně 5 kreditů, další musí zahrnout do studijního programu druhého oboru.
Student, který má v kombinaci anglickou, německou, francouzskou, španělskou či ruskou
filologii, může absolvovat jiné volitelné předměty z nabídky katedry v rozsahu požadovaného
kreditního limitu, příp. jiný cizí jazyk, než který studuje v rámci svého druhého oboru.

V průběhu bakalářského stupně studia oboru Žurnalistika je student povinen získat za
volitelné předměty (kategorie C) celkově 25 kreditů v rámci jednooborového studia a 5
kreditů v rámci dvouoborového studia.
Jako kredity typu C jsou započítávány i kredity získané za předměty vypsané katedrou jako
povinně volitelné a splněné nad rámec předepsaného počtu kreditů v kategorii B (vždy celé
kursy).
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