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VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NOVINÁŘŮ V ČESKÉ 

REPUBLICE 

 

JJ  aa  kk  uu  bb      KK  OO  NN  ČČ  EE  LL  ÍÍ  KK  

Katedra mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky  

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 

 

Jakkoliv si tento příspěvek klade za svůj cíl nabídnout stručný přehled 

o současném stavu novinářského (resp. komunikačního a mediálně vědního) 

vysokoškolského vzdělávání1 v České republice, nemůže a především nechce obejít 

podstatu příležitosti, při které byl přednesen. Nejstarší katedra žurnalistiky v českém 

a slovenském prostoru naplnila v roce 2012 šedesát let svého působení. To není 

samozřejmost, naopak. Je to výjimečná příležitost pro hlasité ocenění – bratislavská 

žurnalistika má na co být pyšná. Od svého založení v roce 1952 (tehdy pod hlavičkou 

Katedry novinárstva a knihovníctva) vychovává novináře jako jediné pracoviště 

nepřerušitě, vytrvale a stále odhodlaně.2 A kdyby za nic jiného, alespoň za toto 

zaslouží pozorné naslouchání a tichý obdiv nás všech ostatních. Přestože nejstarší, 

není již zdaleka osamocena. Dovolte mi zběžně nahlédnout na vysokoškolské 

vzdělávání novinářů (a mediálních odborníků) v České republice. V základu nemohu 

pominout krátké připomenutí dějinných souvislostí. Vždyť současný stav 

                                                      
1 Pro účely předkládané studie zastřešuji obory žurnalistiky, mediálních studií i marketingové 
komunikace pojem komunikační studia, nicméně zároveň konstatuji, že doposud rozkolísanou 
terminologii ministerstvo školství nově ujednocuje na stanovisku, kdy „oblastí vzdělávání“ vnímá 
s platností od listopadu 2011 „mediální studia“. Srovnej: NANTL, Jiří – ČERNIKOVSKÝ, Petr. 2010. 
Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání České republiky. 1. díl. Národní deskriptory. Praha: MŠMT, 
2010. Příloha 5, Oblasti vzdělávání k 30. 11. 2011, s. 42 – 43. Jakkoliv ne vždy a ne ve všem se lze 
ztotožnit s ministerskou taxonomií, bude tato do dalších let nepochybně určujícím faktorem. Proto 
si dovolím zájemce o vymezení profilu absolventa, či samotné povahy a tématického rozsahu oblasti 
„2.15 Mediální studia“, jež je „často spojena s přípravou budoucích novinářů (...) a tvoří k ní jakýsi 
akademický rámec,“ odkázat na publikaci ČERNIKOVSKÝ, Petr – HNILICA, Jiří – PASÁČKOVÁ, Eva 
(eds). 2012. Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání České republiky. 2. díl. Oblasti vzdělávání. 
Praha: MŠMT, 2012, s. 152 – 162. 
2 Podrobněji srovnej: HLAVČÁKOVÁ, Svetlana. 2012. Šesťdesiatročná história Katedry žurnalistiky 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. In: Otázky žurnalistiky. 2012, roč. 55, č. 3 – 4, 
s. 95 – 110.  
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nejvýznamněji určovaly (snad vyjma vývoje samotného novinářského povolání3 

a snah o jeho zkoumání4) právě proměny předchozích forem a způsobů odborné 

přípravy novinářů. 

 

1. Historie odborného vzdělávání v České republice 

První pokus o české žurnalistické vzdělávání připravilo pražské České učení 

pro politické vědy ve školním roce 1913/1914, ten se ale nesetkal s vhodným 

dějinným zázemím ani s valným zájmem posluchačů.5 První uskutečněný 

novinářský studijní program tak otevřel na Masarykově univerzitě v Brně svou 

přednáškou o základech žurnalizmu Arnošt Inocenc Bláha v letním semestru roku 

1926/1927. Následující rok zde Emanuel Chalupný přednášel kurz sociologie 

žurnalistiky.6 Soustředěnější snažení ovšem přinesla až Svobodná škola politických 

nauk úředně zřízená v dubnu roku 1928 v Praze. Největšího rozmachu a významu 

dosáhla v podzimním trimestru roku 1936, kdy se na studium zapsalo 210 studentů.7 

Ironií osudu ale zůstává, že žurnalistika jako univerzitní obor se v našich zemích 

poprvé etablovala až v čase Protektorátu Čechy a Morava, kdy byl na německé 

filosofické fakultě pražské Karlovy univerzity „založen Institut für Zeitungs-

wissenschaft, vedený profesorem Josefem Märzem.“8 

Další vývoj byl již úzce spjat s pražskou Univerzitou Karlovou. Detailní vhled 

do něj nabízí výjimečná publikace Dějiny Univerzity Karlovy9, na kterou tímto 

                                                      
3 Podrobný výklad srovnej například: JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. 2006. K vývoji novinářského 
povolání. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2006, roč. 51, č. 1 – 4, s. 19 – 27. 
Dále též například: OSVALDOVÁ, Barbora. 2004. Proměny novinářské profese podmíněné 
společenskými, technickými a technologickými změnami. In: Rozvoj české společnosti v Evropské unii. 
Díl III, Média, Teritoriální studia. Praha: Matfyzpress, 2004. s. 11 – 20. 
4 Srovnej například: JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. 2011. K ustavování studia médií 
v meziválečném období. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2011, roč. 56,   
č. 3 – 4, s. 5 – 9. 
5 KÖPPLOVÁ, Barbara – JIRÁK, Jan. 1996. Kontury vývoje vzdělávání českých novinářů. In: Dějiny 
a současnost. 1996, roč. 18, č. 5, s. 11. 
6 JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. 2011. K ustavování studia médií v meziválečném období. 
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2011, roč. 56, č. 3 – 4, s. 8. 
7 KÖPPLOVÁ, Barbara – JIRÁK, Jan. 1996. Kontury vývoje vzdělávání českých novinářů. In: Dějiny 
a současnost. 1996, roč. 18, č. 5, s. 13. 
8 Tamtéž,  s. 14. 
9 KAVKA, František – PETRÁŇ, Josef. 1998. Dějiny Univerzity Karlovy. 1918–1990. IV díl. Praha: 
Karolinum, 1998. 671 s. 
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zájemce o problematiku odkazuji. Zde pouze konstatujme, že v čase obnovování 

republiky se v roce 1945 výrazem jisté formy kontinuity s předválečným vývojem 

stalo zřízení Vysoké školy politické a sociální (VŠPS),10 jež ovšem nepřežila změny 

(především personální) provázející komunistický převrat roku 1948. A tak byla 

s počátkem studijního roku 1949/1950 „zřízena Vysoká škola politických 

a hospodářských věd (VŠPHV), na niž přešla část úkolů VŠPS a která se až do roku 

1953 soustřeďovala především na výchovu pracovníků stranického a státního 

aparátu.“11 S platností od září 1953 byla ale VŠPHV zrušena a rozčleněna – její 

Fakulta společenských nauk se stala součástí Filologické (v letech 1956 – 1960 

Filozoficko-historické) fakulty Karlovy univerzity.12 Se vznikem katedry novinářství 

po roce 1953 tak lze konstatovat počátek vzdělávání novinářů v rámci Univerzity 

Karlovy.13 Další rozvoj již byl překotný. 

„Jisté uvolnění politických poměrů a celkového společenského klimatu 

počátkem šedesátých let dovolily rychlejší rozvoj i některým společenskovědním 

oborům, až doposud pěstovaným ve skromných podmínkách na filozofické 

fakultě.“14 Kombinací knihovnictví, osvěty (tj. v dnešním pojetí kulturologie) 

a novinářství vznikl v roce 1960 nový samostatný univerzitní celek pod názvem 

Institut osvěty a novinářství (s celkem 416 studenty v akademickém roce 

1960/1961).15 Výuka žurnalistiky tak i na Karlově univerzitě poprvé dostala svou 

vlastní fakultu, od roku 1965 přejmenovanou na Fakultu osvěty a novinářství 

(s již 951 studentem pro akademický rok 1965/1966) a od roku 1968 pak na Fakultu 

                                                      
10 Zde vznikla první novinářská fakulta, podrobněji srovnej: HUDEC, Vladimír. 1982. 10 let rozvoje 
výchovy a vzdělávání novinářů na FŽ UK. In: Sešity novináře. 1982, roč. 16, č. 4, s. 12. 
11 KÖPPLOVÁ, Barbara – JIRÁK, Jan. 1998. Fakulta sociálních věd. In: Dějiny Univerzity Karlovy.   
1918–1990. IV díl. Praha: Karolinum, 1998, s. 533. 
12 Tamtéž, s. 533. 
13 Podle Bartáka vzniká samostatná katedra novinářství již v roce 1953. (BARTÁK, Jan. 1970. 
Novinářské školství v ČSR. In: Otázky žurnalistiky. 1970, roč. 12, č. 3, s. 16.) Podle Petráně byla až o rok 
později (v roce 1954) zřízena nejprve katedra knihovnictví a novinářství a samostatná katedra 
novinářství se odštěpila až v roce 1957. (PETRÁŇ, Josef. 1998. Filozofická fakulta. In: Dějiny Univerzity 
Karlovy. 1918–1990. IV díl. Praha: Karolinum, 1998. s. 450.) Nepochybně ale první studenti 
do distančního studia nastoupili na podzim 1953. Srovnej například: S (blíže neidentifikovatelný 
autor): První hodina. 1953. In: Československý novinář. 1953, roč. 5, č. 12, s. 354 – 355. 
14 KÖPPLOVÁ, Barbara – JIRÁK, Jan. 1998. Fakulta sociálních věd. In: Dějiny Univerzity Karlovy.   
1918–1990. IV díl. Praha: Karolinum, 1998. s. 536. 
15 Tamtéž, s. 536. Data viz tabulkový přehled na s. 623. 
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sociálních věd a publicistiky (1186 studentů pro akademický rok 1968/1969).16 

Ta byla po krátkém, ale slavném a velmi významném vzepětí tvůrčích sil i zájmu 

studentů17 zrušena s nastupující normalizací a na jejím půdorysu vznikla v roce 1972 

„nová“ Fakulta žurnalistiky (FŽ), tentokrát již ale jen jako čistě režimní novinářské 

učiliště.18 Personální čistka provázející „rekonstrukci“ fakulty se dotkla 

jak pedagogů, tak i studentů, jejichž počet mezi akademickými roky 1971/1972 

a 1972/1973 poklesl z 1142 na pouhých 462.19 Po letech nehybnosti v období 

normalizace (stabilně od 470 do 630 studentů) přinesl změny až revoluční čas 

listopadu 1989. Tehdy studenti FŽ svojí velmi viditelnou aktivitou při svobodném 

informování veřejnosti zřejmě zajistili fakultě přežití. Přes prvotní záměr nového 

vedení osvobozené Univerzity zrušit Fakultu žurnalistiky jako režimní symbol 

se nakonec FŽ v roce 1990 svým zrušením a znovuzaložením transformovala 

do stávající podoby Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK; se zhruba 

420 studenty ve školním roce 1990/1991).20 FSV UK je tak se svou dvaadvacetiletou 

historií nejstarším vysokoškolským vzdělávacím ústavem pro novináře a mediální 

odborníky v České republice. 

Vyjma výše načrtnutého souhrnu vývoje novinářského vzdělávání považuji 

za nezbytné nabídnout též velmi stručný náhled do současného stavu (oborového) 

sebepoznání. Jakkoliv mi formát a vlastně ani téma příspěvku nedovolují nějak 

zásadněji rozmýšlet nad profilem absolventa novinářského (neřkuli komunikačního) 

vzdělávání, považuji za povinnost alespoň zmínit jedinou skutečně vědeckou 

analýzu profesního stavu novinářů v České republice. Tu provedli v letech 2003 

                                                      
16 KÖPPLOVÁ, Barbara – JIRÁK, Jan. 1998. Fakulta sociálních věd. In: Dějiny Univerzity Karlovy.   
1918–1990. IV díl. Praha: Karolinum, 1998. s. 536 – 539 (data na s. 623). Tehdejší struktuře a cíle 
novinářského vzdělávání srovnej: BARTÁK, Jan. 1970. Novinářské školství v ČSR. In: Otázky 
žurnalistiky. 1970, roč. 12, č. 3, s. 16 – 19. 
17 Od roku 1967 do roku 1972 vždy od více než 1140 do téměř 1240 studentů v oborech osvěty, 
knihovnictví, novinářství a sociologie 
18 Podrobněji srovnej například: HUDEC, Vladimír. 1982. 10 let rozvoje výchovy a vzdělávání 
novinářů na FŽ UK. In: Sešity novináře. 1982, roč. 16, č. 4, s. 7 – 41. 
19 KAVKA, František – PETRÁŇ, Josef. 1998. Dějiny Univerzity Karlovy. 1918 – 1990. IV díl. Praha: 
Karolinum, 1998. s. 623. 
20 Podrobnosti ke vzniku FSV UK srovnej například: KONČELÍK, Jakub – VÍŠEK, Jan Ámos – 
MLČOCH, Lubomír – PETRUSEK, Miloslav. 2010. Projevy při příležitosti 20. výročí Fakulty sociálních 
věd. In: Aula. 2010, roč. 18, č. 4, s. 30 – 43. 
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až 2005 Jaromír Volek a Jan Jirák a jejich závěry publikoval časopis Mediální studia.21 

Z této pozoruhodné studie mimo jiné vyplynulo, že jakkoliv vysokoškolské vzdělání 

měla téměř polovina novinářů, speciální žurnalistické vzdělání zjistili autoři 

u pouhých 19% sledovaného souboru!22 Podíl vysokoškolsky vzdělaných v novinář-

ské populaci se tak sice za půlstoletí více než zesedminásobil,23 zřetelně ale nikoliv 

primárně zásluhou novinářského vzdělávání.24 

Z navazujících studií vztahu českého vzdělávacího systému a novinářské 

praxe stojí za pozornost například ještě práce Filipa Lába a Alice Tejkalové, která 

vyšla v Otázkách žurnalistiky v roce 2011.25 Obecně se hodnocení stavu 

vysokoškolského vzdělávání v České republice dlouhodoběji věnují především 

Barbora Osvaldová26 a Lenka Waschková-Císařová27, historii vzdělávání novinářů 

pak Barbara Köpplová (často ve spolupráci s Janem Jirákem). 

 

2. Současná nabídka vysokoškolského vzdělání v komunikačních oborech 

Záměrem předkládaného příspěvku je podat souborný přehled současného 

stavu v nabídce vysokoškolského novinářského (a k němu souběžného dalšího 

komunikačního) vzdělávání v České republice. Považuji za vhodné poskytnout: 

                                                      
21 VOLEK, Jaromír – JIRÁK, Jan. 2006. Vybrané atributy profesního sebepojetí českých novinářů. 
In: Mediální studia. 2006, roč. 1, č. 1, s. 21 – 38. 
22 Tamtéž, s. 34. 
23 V roce 1954 činil podíl vysokoškoláků mezi členy Svazu československých novinářů (a tedy hrubým 
odhadem i mezi praktikujícími novináři, pro které bylo členství v zásadě povinné (s výjimkou 
okresních, vesnických a závodního novin)) jen 6,7%, naopak 28,9% členů nemělo ani středoškolské 
vzdělání. Srovnej: MAREDA, Ladislav. 1954. K problémům novinářského vzdělání. In: Československý 
novinář. 1954, roč. 6, č. 8, s. 247. Pro srovnání ale zmiňme i skutečnost, že v roce 1982 byl již podíl 
novinářů 55,2%, tj. vyšší než v současnosti. Srovnej: HUDEC, Vladimír. 1982. 10 let rozvoje výchovy 
a vzdělávání novinářů na FŽ UK. In: Sešity novináře. 1982, roč. 16, č. 4, s. 41. 
24 Pro Českou republiku lze z počtů studentů velmi hrubým odhadem vysoudit přítomnost řádově 
9000 absolventů novinářského vzdělávání za posledních 60 let (od roku 1953). 
25 TEJKALOVÁ, Alice – LÁB, Filip. 2011. The relationship between journalism studies and media 
professionals in the Czech Republic. In: Otázky žurnalistiky. 2011, roč. 54, č. 1 – 2, s. 35 – 45. 
26 Srov. např.: OSVALDOVÁ, Barbora. 2011. Koncepce a metody výuky novinářů v současné ČR. 
In: Komunikace, média, společnost. 2011, roč. 1, č. 1, s. 103 – 109.; případně OSVALDOVÁ, Barbora. 2007. 
Trendy v současném novinářském vzdělávání v ČR. In: Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. 
Praha: Radioservis, 2007, s. 123 – 133.  
27 Srovnej kupříkladu zdařilou prezentaci: CÍSAŘOVÁ-WASCHKOVÁ, Lenka – ČUŘÍK, Jaroslav – 
BURGR, Rudolf. 2010. Univerzitní vzdělávání novinářů v České republice a na Slovensku [online]. [cit. 28-02-
2013]. Dostupné na internete: http://tv.kr-vysocina.cz/?sekce=1&idw=416&article=/vysilani/internetova-
televize-kraj-vysocina/ostatni.html. 
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a) detailní přehled studijních oborů pro všechna pracoviště nabízející na veřejných 

vysokých školách novinářské profesní vzdělání a b) stručnou zmínku o oborovém 

vzdělávání na těch soukromých vysokých školách, jež mají akreditováno bakalářské 

i magisterské studium příbuzného charakteru. Zbylé veřejné i soukromé školy 

ponechávám bez výslovné pozornosti.28 

Jsem si vědom toho, že následující výčet může sloužit pouze jako základní 

orientátor a výčet vždy doplňuji odkazem na zdroj nabízející podrobnější výklad 

(internetové prezentace příslušné školy). Pro přehlednější srovnání doplňuji 

informace o jednotlivých pracovištích aktuálními počty studujících i pedagogů – 

jedná se sice o údaje pro aktuální akademický rok 2012/2013, vnímejme je ovšem 

jako orientační. Údaje o počtech studentů jsem zaokrouhloval na celé pětice nahoru. 

Údaje o pedagogickém zajištění výuky nabízím skrze jediný velmi hrubý ukazatel 

souhrnného přepočteného úvazku (součet úvazků všech akademických 

zaměstnanců). 

Přiblížím podrobněji možnosti studia na celkem pěti veřejných vysokých 

školách, tj. na univerzitách v Ostravě, Olomouci, Brně a na pražské Univerzitě 

Karlově a Vysoké škole ekonomické (v pořadí podle počtu studentů). 

(1) Jako první zmíním Národohospodářskou fakultu Vysoké školy 

ekonomické v Praze (NF VŠE), kde mohou studenti na Katedře hospodářské 

a sociální politiky (KHSP)29 (vedené současným děkanem fakulty, docentem 

Ing. Miroslavem Ševčíkem, CSc.)30 v magisterském stupni jako vedlejší specializaci 

absolvovat ekonomickou žurnalistiku, kde aktuálně studuje více než 30 posluchačů.31 

                                                      
28 Nad rámec tohoto příspěvku si ale samozřejmou pozornost nepochybně zaslouží i pracoviště 
buď tradičně výchově novinářů blízká (Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění 
v Praze – FAMU, či Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – FF UK atd.), či nově se blízko 
ustavující – ať už prostřednictvím orientace na marketingovou komunikaci (Fakulta sociálních studií 
Vysoké školy finanční a správní – FSS VŠFS, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně – FMK UTB atd.), či prostřednictvím rozvoje aplikovaných mediálních studií 
jako přípravy budoucích učitelů (na Pedagogických fakultách UK v Praze, Západočeské univerzity 
v Plzni, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ad.), nebo jinak specifickou, kupříkladu 
cizojazyčnou profilací (Fakulta humanitních studií UK v Praze, Pedagogická fakulta Univerzity 
Hradec Králové, či University of New York in Prague, Anglo-americká vysoká škola atp.). 
29 Podrobnější informace srovnej na: http://khp.vse.cz/ 
30 Kontaktní informace viz: http://nf.vse.cz/o-fakulte/vedeni-fakulty/dekan-fakulty/ 
31 Podrobnější informace srovnej na: http://khp.vse.cz/vedlejsi-specializace/ekonomicka-zurnalistika/ 
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Tabulka 1: Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, Katedra hospodářské 

a sociální politiky (zdroj: zástupce vedoucího KHSP NF VŠE, prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., 

korespondenčně dne 21. 2. 2013) 

Typ studia: 

Název 
studijního 

oboru: 
Forma 
studia: Druh studia: 

Počet studentů v ZS 
2012/2013: Podíl na celku: 

Bc.: není x x 0 0 % 

Mgr.: 
Ekonomická 
žurnalistika prezenční 

vedlejší 
specializace 35 100 % 

Ph.D.: není x x 0 0 % 
Celkem: 35 100 % 

 

(2) Jako druhou představím Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava (EkF VšB-TU), která v roce 2007 zřídila Katedru 

ekonomické žurnalistiky (KEŽ) pod vedením docenta PhDr. PaedDr. Milana 

Sekaniny, CSc.32 Katedra realizuje v bakalářském studiu obor Ekonomická 

žurnalistika33 a v navazujícím magisterském studiu obor Ekonomika a právo 

v žurnalistice.34 V obou případech jde o prezenční (dříve tzv. denní) formu studia 

v rámci programu Hospodářská politika a správa pro celkem více než 110 studentů. 

 

Tabulka 2: Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Katedra 

ekonomické žurnalistiky (zdroj: vedoucí KEŽ EkF VšB–TU Milan Sekanina, korespondenčně 

22. 2. 2013) 

Typ 
studia: Název studijního oboru: 

Forma 
studia: Druh studia: 

Počet studentů 
v ZS 2012/2013: 

Podíl na 
celku: 

Bc.: Ekonomická žurnalistika prezenční jednoobor 70 61 % 

Mgr.: 
Ekonomika a právo v 

žurnalistice prezenční jednoobor 45 39 % 
Ph.D.: není x x 0 0 % 

Celkem: 115 100 % 
 

Počet interních vyučujících (v přepočtených úvazcích): 4,25 
Počet studentů na jednoho vyučujícího: 27,1 

 

                                                      
32 Kontaktní informace viz: http://innet.vsb.cz/cs/uni/kontakty/kontakty-na-pracovniky/?path=/profily/cs/SEK16%3f 
33 Studijní plán srovnej zde: http://as.wps.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=17044&locale=cs 
34 Studijní plán srov. zde: http://as.wps.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=16328&locale=cs 
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(3) Do třetice se obraťme ke Katedře žurnalistiky na Filosofické fakultě 

Univerzity Palackého v Olomouci (KŽ FF UP). Ta vznikla v roce 1993, v současnosti jí 

vede PhDr. Petr Orság, Ph.D.35 a studuje zde téměř 400 studentů. Katedra vyučuje 

pouze v prezenční formě studia, studium kombinované (dříve tzv. dálkové) 

nepěstuje. Katedra tak realizuje jeden rozsáhlý bakalářský obor žurnalistika36 jako 

jedno i dvouoborový, kde studuje dohromady zhruba 250 studentů, a dále tři 

magisterské studijní obory s názvy mediální studia37, kulturální studia38 

a komunikační studia39, kde studuje dohromady více než 145 studentů. 

Doktorské studium ani habilitační a jmenovací řízení Olomouc nenabízí. 

Dále letos z důvodu neobnovení akreditace pravděpodobně ukončí magisterský obor 

komunikační studia. Olomouc je tak přes veškerou vynaloženou snahu výkonné 

katedry charakteristickou ukázkou pracoviště ohroženého podstatou problémů 

vázaných na akreditace komunikačně orientovaných studijních oborů – k problema-

tice se vrátím v závěru příspěvku.  

 

Tabulka 3: Katedra žurnalistiky na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (zdroj: 

vedoucí KŽ FF UP, Petr Orság, korespondenčně dne 28. 11. 2012) 

Typ studia: 
Název studijního 

oboru: 
Forma 
studia: Druh studia: 

Počet 
studentů v 

ZS 
2012/2013: 

Podíl na 
celku: 

Bc.: Žurnalistika prezenční jedno i dvouobor 250 63 % 

Mgr.: 

Mediální studia prezenční jedno i dvouobor 70 17 % 
Kulturální studia prezenční jedno i dvouobor 50 13 % 

Komunikační studia prezenční dvouobor 30 7 % 
Celkem Mgr.: 150 37 % 

Ph.D.: není x x 0 0 % 
Celkem: 400 100 % 

 

Počet interních vyučujících (v přepočtených úvazcích): 8,0 
Počet studentů na jednoho vyučujícího: 50,0 

 

                                                      
35 Kontaktní informace viz: http://katedra.upmedia.cz/katedra/lide/ [online; cit. 03-03-2013]. 
36 Podrobnější informace srovnej: http://katedra.upmedia.cz/studijni-programy/zurnalistika/ 
37 Podrobnější informace srovnej: http://katedra.upmedia.cz/studijni-programy/medialni-studia/ 
38 Podrobnější informace srovnej: http://katedra.upmedia.cz/studijni-programy/kulturalni-studia/ 
39 Podrobnější informace srovnej: http://katedra.upmedia.cz/studijni-programy/komunikacni-studia/ 
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(4) V pořadí výkladu čtvrtou představovanou bude Katedra mediálních studií 

a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (KMSaŽU 

FSS MU), která se v dnešní podobě ustanovila v roce 1998, vede jí Ing. Rudolf Burgr40 

a studuje zde téměř 750 studentů. Z toho převážná část je bakalářských studentů 

oboru Mediální studia a žurnalistika (přes 480 studentů), což je dvouobor s velikou 

nabídkou partnerských disciplín. Naproti tomu jednooborově se v Brně studuje 

bakalářský obor Žurnalistika pouze v kombinované formě (více než 110 studentů).41 

V magisterském cyklu katedra realizuje jediný studijní obor Mediální studia 

a žurnalistika42 (téměř 150 studentů). Doktorské studium lze v Brně absolvovat 

pouze v rámci příbuzného oboru Sociologie – humanitní enviromentalistika, habili-

tační a jmenovací řízení Brno v oboru mediálních studií nenabízí. 

 

Tabulka 4: Katedra mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 

v Brně (zdroj: vedoucí KMSaŽU FSS MU, Rudolf Burgr, korespondenčně dne 27. 11. 2012) 

 

Počet interních vyučujících (v přepočtených úvazcích): 12,5 
Počet studentů na jednoho vyučujícího: 60,0 

 

(5) Pátou a poslední veřejnou vysokou školou z výčtu institucí, jež v České 

republice poskytují novinářské vzdělání, bude Fakulta sociálních věd Univerzity 

Karlovy v Praze (FSV UK). V oblasti komunikačních studií zde působí tři katedry – 

                                                      
40 Kontaktní informace viz: http://is.muni.cz/lide/?uco=33372 [online; cit. 28-02-2013]. 
41 Podrobněji pro oba bakalářské obory srovnej: http://www.muni.cz/study/fields/239 
42 Podrobnější informace srovnej: http://www.muni.cz/study/fields/254 

Typ 
studia: Název studijního oboru: Forma studia: 

Druh 
studia: 

Počet 
studentů v 

ZS 
2012/2013: 

Podíl na 
celku: 

Bc.: 

Mediální studia a 
žurnalistika prezenční dvouobor 485 65 % 
Žurnalistika kombinované jednoobor 115 15 % 

Celkem Bc.: 600 80 % 

Mgr.: 
Mediální studia a 

žurnalistika prezenční jednoobor 150 20 % 
Ph.D.: není x x 0 0 % 

Celkem: 750 100 % 

Citace: KONČELÍK, Jakub. Vysokoškolské vzdělávání novinářů v České republice.  
In Horváth, Miloš (ed.): 60. rokov vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Slovensku. 
Bratislava: STIMUL, 2013. S. 98-113.



60 rokov vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Slovensku 

 

107 | S t r a n a  

 

Katedra žurnalistiky (KŽ) pod vedením docentky PhDr. Barbory Osvaldové43, 

Katedra mediálních studií (KMS) pod vedením PhDr. Petra Bednaříka, Ph.D.44 

a Katedra marketingové komunikace a PR (KMPR) pod vedením PhDr. Denisy Kasl-

Kollmannové, Ph.D.45 Tyto tři katedry zastřešuje a řídí Institut komunikačních studií 

a žurnalistiky (IKSŽ) pod vedením PhDr. Tomáše Trampoty, Ph.D.46 Na institutu 

studuje celkem více než 1320 studentů.47 Z toho v jednooborových bakalářských 

cyklech žurnalistika a marketing a PR studuje více než 390 studentů a bakalářský 

obor mediální studia v kombinované formě zhruba 320 studentů.  

V magisterském stupni institut vzdělává ve dvou prezenčních oborech 

žurnalistika a mediální studia přes 320 studentů a v kombinované formě v oboru 

mediální studia zhruba 235 studentů. V doktorském studiu oboru mediální studia 

studuje téměř 50 doktorandů. 

Jakkoliv realizovala FVS UK řízení habilitační (titul docent) a jmenovací (titul 

profesor) pod názvy mediální komunikace a žurnalistika a poté mediální studia více 

než 20 let, v důsledku slabých výsledků (za posledních 10 let jediný absolvent, 

celkem pouze 6 absolventů)48 nabízí od roku 2013 již pouze řízení habilitační.49 

O reakreditaci jmenovacího řízení FSV UK prozatím nepožádala.50  

 

 

 

 

 

 

                                                      
43 Kontaktní informace viz: http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-521.html?index=234 
44 Kontaktní informace viz: http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-521.html?index=186 
45 Kontaktní informace viz: http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-521.html?index=427 
46 Kontaktní informace viz: http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-521.html?index=308 
47 Studijní plány všech oborů studijního programu mediální a komunikační studia viz: 
http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-485.html 
48 Celkem od počátku 90. let pouze dva absolventi jmenovacího řízení (v letech 1995 a 2008) a čtyři 
absolventi habilitačního řízení (po jednom v letech 1992 a 1998, dva v roce 2002). 
49 Podmínky viz: http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-387.html 
50 O obnovení jmenovacího řízení bude FSV UK usilovat až na základě kvalitní základny absolventů 
řízení habilitačního. 
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Tabulka 5: Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 

v Praze (zdroj: vedoucí KMS IKSŽ FSV UK Petr Bednařík, korespondenčně dne 26. 11. 2012) 

Typ 
studia: 

Název studijního 
oboru: Forma studia: 

Druh 
studia: 

Počet studentů v 
ZS 2012/2013: Podíl na celku: 

Bc.: 

Marketing a PR prezenční jednoobor 190 14 % 
Žurnalistika prezenční jednoobor 205 16 % 

Mediální studia kombinované jednoobor 320 24 % 
Celkem Bc.: 715 54 % 

Mgr.: 

Mediální studia prezenční jednoobor 240 18 % 
Žurnalistika prezenční jednoobor 85 6 % 

Mediální studia kombinované jednoobor 235 18 % 
Celkem Mgr.: 560 42 % 

Ph.D.: 
Mediální studia 

prezenční jednoobor 30 2 % 
kombinované jednoobor 20 2 % 

Celkem Ph.D.: 50 4 % 
Celkem: 1325 100 % 

 

Počet interních vyučujících (v přepočtených úvazcích): 32,1 
Počet studentů na jednoho vyučujícího:  41,3 

 

Vyjma veřejných vysokých škol jsou k vysokoškolské přípravě novinářů 

a mediálních odborníků akreditovány ještě tři školy soukromé, a to: (a) Literární 

akademie (celým názvem Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) pod vedením 

docenta MgA. Martina Štolla, Ph.D.,51 která vzdělává studenty výhradně v oborech 

blízkých žurnalistice (Tvůrčí psaní, Publicistika a Komunikace v médiích)52; 

(b) Metropolitní univerzita v Praze, která realizuje výuku oboru mediální studia 

v bakalářském53 i magisterském stupni54 na Katedře mediálních studií vedené 

profesorem PhDr. Janem Jirákem, Ph.D.55; a výčet završuje (c) Univerzita Jana Ámose 

Komenského Praha, která na Katedře mediálních studií pod vedením 

PhDr. et ThDr. Radka Mezulánika, Ph.D56 v prezenční i kombinované formě nabízí 

tři bakalářské programy (sociální a mediální komunikace, audiovizuální komunikace 

                                                      
51 Kontaktní informace viz http://www.literarniakademie.cz/lide/curriculum/doc-mga-martin-stoll-
phd [online; cit. 28-02-2013]. 
52 Podrobněji srovnej: http://www.literarniakademie.cz/o-skole/co-je-literarni-akademie 
53 Podrobnější informaci srovnej: http://www.mup.cz/cz/o-studiu/bakalarske-studium/medialni-studia.html 
54 Podrobnější informaci srovnej: http://www.mup.cz/cz/o-studiu/magisterske-studium/medialnistudia.html 
55 Kontaktní informace viz: http://www.mup.cz/cz/o-univerzite/katedry/katedra-medialnich-studii.html 
56 Kontaktní informace viz: http://www.ujak.cz/kontakty/seznam-kontaktu/katedra-medialnich-studii/ 
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a tvorba, scénická a mediální studia)57 a magisterský obor sociální a mediální 

komunikace.58 

 

3. Výhledy a rizika 

Na závěr mi dovolte pojmenovat dva základní okruhy problémů současnosti 

i budoucího vývoje.  

(1) První je prostý – za téměř čtvrtstoletí od zániku komunistického panství 

se každoroční objem absolventů s novinářským vzděláním odhadem více 

než zpětinásobil,59 do podílu oborově vzdělaných praktikujících žurnalistů 

se ale podle dostupných údajů nijak přesvědčivě nepromítá. Tato skutečnost nutí 

k úvahám nad profilem absolventa a mírou reálného uplatnění absolventů v oboru. 

(2) Druhý okruh problémů je naopak kromobyčejně komplexní. Mezi 

nejpodstatnější bolesti současného snažení o vysokoškolské vzdělávání novinářů 

a mediálních odborníků v České republice patří legislativní a finanční nejistota škol 

samotných. Opakovaně neúspěšná snaha o reformu vysokoškolského zákona 

podněcuje již tak dlouhodobě prožívanou nestabilitu v systému financování 

vysokých škol. Jednoznačným výsledkem je únik pracovišť do jistot extenzivního 

vzdělávání provázený nedůvěrou ve smysluplnost nedoceňovaného vědeckého 

a tvůrčího snažení.60 A to se ve spolupůsobení fatálně promítá do schopnosti 

pracovišť přežít, což dovodím dále. Zde jen připomeňme, že rezignace na publikační 

                                                      
57 Podrobnější informace srovnej: http://www.ujak.cz/studium/pro-zajemce-o-studium/bakalarske-
studium/socialni-a-medialni-komunikace/ 
58 Podrobnější informace srovnej: http://www.ujak.cz/studium/pro-zajemce-o-studium/magisterske-
studium/socialni-a-medialni-komunikace/ 
59 Srovnáme-li řádově 470 studentů FŽ UK na konci 80. let proti souhrnu zhruba 2650 studentů 
veřejných vysokých škol v současnosti. To vše ale s vědomím velmi hrubého rastru takového 
přepočtu, který neuvažuje rozdílné vnitřní struktury oborů a různých profilů absolventů ani růst 
souhrnného počtu novinářů (v jejich širokém vymezení). A v opačném směru též s vědomím 
zanedbání absolventů soukromých vysokých škol a všech forem vzdělávání neuniverzitního typu. 
60 Vyjma základního „měřidla“ vědeckého (publikačního) výkonu ve formě již zavedeného Rejstříku 
informací o výsledcích (tzv. RIVu) nově vzniká též tzv. RUV, tedy Rejstřík informací o výsledcích 
pro potřeby uměleckých oborů vyučovaných na českých veřejných vysokých školách. Věřme, že tato 
novinka pomůže akademikům nastartovat další profesní rozvoj prostřednictvím patřičného ocenění 
oborového publikování i mimo čistě vědecký diskurz. Financování tak, doufejme, zohlední i potřeby 
a limity žurnalistiky jako profesního vzdělávání. Podrobnější informace o RIV srovnej: 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=986; podrobnější informace o RUV srovnej: 
http://www.iruv.cz/doc/17/ [online; cit. 28-02-2013]. 
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aktivitu (ať už vědeckou, či profesní) brzdí oborový rozvoj i pedagogickou kvalitu 

akademiků. A naopak – výzkum obor i výuku a pedagogy i studenty významně 

kultivuje. 

Ve velmi těsné vazbě k financování a vědeckému snažení lze jako 

problematicky nastavené pojmenovat též podmínky habilitačního řízení. 

Jak jsem již zmínil výše, na jediném pracovišti, jež v České republice umožňuje 

habilitaci v oboru mediálních studií, se za posledních deset let nepodařilo jmenovat 

žádného docenta! A pouze jednoho nového profesora. Absence docentů a profesorů 

způsobilých ujmout se údělu garanta s sebou nese neschopnost pracovišť dostát 

zadost standardům akreditační komise, a tedy přímé ohrožení samotné existence 

studijních programů – skrze neobnovené akreditace.61 

(3) A konečně – základní bolestí je systémem financování vynucovaná masivní 

výuka s mimořádnou pedagogickou zátěží. Tu jsem se pokusil přiblížit 

prostřednictvím ukazatele podílu studentů na jeden přepočtený úvazek, který ovšem 

signalizuje míru velmi hrubě (je jej nutné vnímat pouze jako údaj orientační).62 Přesto 

si dovolím konstatovat, že pro většinu pracovišť je typické velmi vysoké zatížení 

pedagogů výukou, které silně determinuje jejich možnosti a zprostředkovaně 

i schopnosti vlastní vědecké práce. 

Extenzivní vzdělávání pěstované jako východisko z finanční nouze 

tak začarovaný kruh dokonává. Soustavné okolnostmi vynucené umenšování 

vědecké práce totiž zastavuje profesní rozvoj pedagogů, krátí kvality výuky 

a nachází svůj obraz v dlouhodobé neschopnosti dosáhnout habilitací v oboru. 

A to zcela přímo vede k soustavným a velmi silným potížím s akreditováním 

studijních oborů. V banální zkratce tak novinářské vzdělávání směřuje k sebezničení 

u-učením se. 

                                                      
61 Prozatím mají komunikační obory u akreditační komise vyjednánu a přiznánu výjimku, výhled 
na blízkou budoucnost ale v tomto směru profesní jistotu neposiluje. 
62 A to mimo jiné ze dvou základních důvodů: 1) interní pedagogové vstupují do výuky v rozdílné 
míře v závislosti na svých dalších pracovních povinnostech (zejména při badatelských aktivitách) 
a 2) do výuky se velmi rozdílném rozsahu (začasté ovšem masivně!) zapojují též pedagogové-
externisté, či doktorští studenti. 
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Věřím ale, že cestu k rozvoji lze nalézat – kupříkladu v orientaci na vědecké 

snažení financované z grantových prostředků. 
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SUMMARY 

Education of Journalists in the Czech Republic 

The paper offers a brief overview of the current state of university journalism (communication 

and media science) education in the Czech Republic. It is based on a reminder of the historical context 

and development of vocational education. It focuses on the first attempts of Czech journalism 

education in the 1920s and 1930s, describes its post-war development and tracks in some detail 
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the changes of the independent faculty of Charles University since its establishment in the 1960s 

to the present. It also offers a brief insight into the current situation of (occupational) self-knowledge. 

Finally, it approaches in detail the current offer of higher education in the fields of communication 

in the Czech Republic. In conclusion, it identifies the current challenges and risks and specifically 

warns against the decline of scientific endeavour in favour of excessive teaching load. 
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