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Anotace (abstrakt) 

 

Média jsou velmi kulturně specifickým fenoménem, silně provázaným s příslušnou 

kulturou. Postavení novináře v dané společnosti podléhá stejným vlivům – je kulturně 

diferencované. Tato práce popisuje vývoj novinářské profese v málo prozkoumaném 

australském prostředí a poukazuje na rozdíly od prostředí evropského, kde se profese 

vyvíjela pozvolněji. Na australský kontinent byla žurnalistika „importována“ v období 

britské kolonizace kontinentu. Tento odlišný vývoj v obou oblastech poznamenal také 

současné univerzitní vzdělávání novinářů, které je hlavním tématem práce. Bližší 

analýza studijních plánů šesti vybraných univerzit (tři univerzity z českého prostředí, 

které v této práci reprezentuje akademický model vycházející z evropské tradice a tři 

australské univerzity) ukázala, že výše popsané odchylky ve vývoji profese mají své 

důsledky i v modelech přípravy studentů žurnalistiky dnes. Zatímco australské 

univerzity jsou výrazně zaměřeny na praxi, české univerzity se odkazují na principy 

všeobecné akademické vzdělanosti a výuku širšího kontextu novinářské praxe.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

 

Media, being a strongly cultural specific phenomenon is always closesly connected to 

society. The role of a journalist is influenced by the same process. This thesis is focused 

on the evolution of the journalism profession in a young and unfamiliar Australian 

environment and it´s differences to a European journalstic environment where the 

profession has been evolving for a much longer period. Journalism was „imported“ to 

the Australian Continent during British colonisation. This diverse evolution of the 

journalism profession post colonisation has influenced contemporary journalism 

education at Australian Universities. Analysis of the study curiculums of Six 

Universities (Three Czech Universities, which represent the academic model for 

European academic traditons, and three Australian Universities) will show that 

differences in journalistic education have strongly influenced the preparation of students 

into the journalism profession. The thesis will aim to show that Australian Universities 

are strongly oriented toward practicing skills. This will be shown to be in comparrison 

to the Czech Universities which focus on principles of general academic knowledge and 

understanding in the wider context of the journalism profession.  
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Úvod 

 

Struktura mediální scény je velmi kulturně specifická - média mají mnoho rolí, 

interpretují soukromý i veřejný život, pomáhají utvářet hodnoty, názory a postoje 

jedincům, skupinám i národům. V jednotlivých zemích média reflektují historii národa 

jako takového, ale v postatě i historii sebe sama – okolnosti, které byly pro vývoj médií 

v dané oblasti zásadní, určily jejich současnou podobu. Tato práce poukazuje na to, jak 

takový kulturně specifický vývoj mění nejen novinářskou profesi a roli novináře v dané 

společnosti, ale také prostředí, ze kterého budoucí novináři na mediální scénu vstupují.  

 

Hlavním tématem práce je tedy vzdělávání novinářů. Práce se orientuje 

především  na v místním prostředí málo známou australskou mediální scénu. Australská 

žurnalistika je dnes, jak píše John Henningham „v podstatě odvozeninou britské a 

severoamerické žurnalistiky“ (Hennningham, 1994, s. 91 také Deuze, 2006a, s. 29). 

Přestože australské prostředí vychází z britské tradice, australská žurnalistika prošla 

zcela specifickým vývojem. Tato práce chce poukázat na to, jak geografická i kulturní 

vzdálenost od původního prostředí konkrétně formovala postavení novinářů v australské 

společnosti a jaký měl tento proces vliv na současnou podobu vzdělávání novinářů. 

 

Původním plánem práce (viz teze diplomové práce) bylo mapování charakteru 

terciárního vzdělávání a hodnoty absolventů žurnalistiky na trhu práce skrze 

dotazníkové šetření provedené během studijního výměnného pobytu na australské 

University of Queensland. Po konzultacích na domácí i zahraniční univerzitě byl 

původní plán změněn tak, aby mohl být do analýzy studijních programů zahrnut větší 

počet univerzit. Hypotéza původně navrhované práce se opírala o předpoklad, že 

představy studentů žurnalistiky o možnostech na trhu práce budou tak odlišné od reality, 

že významné procento studentů nakonec najde uplatnění jinde než v médiích, což mělo 

být podloženo výzkumem. Konečná verze diplomové práce tento fakt zmiňuje na 

základě již dřívě provedených studií (viz kapitola 6.4) a uchopuje téma z jiného úhlu – 

z pohledu přípravy studentů na trh práce ze strany univerzit. S výše uvedenými 

změnami souvisí jiná struktura práce: byla zvolena analýza studijních plánů namísto 

dotazníkové studie studentů žurnalistiky v posledních ročnících. Stejně tak došlo ke 

změně seznamu použité literatury – vzhledem k orientaci na akademické prostředí byly 
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nejvhodnějšími zdroji publikace v akademických periodicích a výsledky sociologických 

studií. V závěru práce pak k analýze posloužily dostupné studijní plány jednotlivých 

univerzit.   

 

Práce je rozdělena na část teoretickou a část analytickou.  Povolání novináře se 

v mnoha směrech sociologickým definicím profese vymyká. První část této práce se 

proto zabývá otázkou novinářského povolání. Začíná u otázky, co je profese. Zabývá se 

sociologickým modelem profese a termínem profesionalizace jako takové. Je novinář 

odborník, profesionál? Tuto problematiku se na základě dostupné literatury pokouší 

shrnout kapitoly 1. a 2.  

 

Popsat jakoukoliv profesi nelze bez ohledu na její vývoj a minulost. Další část 

práce se proto zabývá vývojem postavení novináře ve společnosti – od počátků v tzv. 

prežurnalistické fáze, před fází dopisovatelskou, spisovatelskou, redakční až po nástup 

nových médií v současnosti.  Cílem této kapitoly (3.) není postihnout zásadní události 

ve vývoji samotných médií, ale spíše vystihnout sociologickou podstatu změny profese 

novináře a zaměřit se na hlavní události, které k těmto změnám vedly. Na základě 

tohoto vývoje je možné popsat některé zvláštnosti a výjimky (někteří autoři dokonce 

hovoří o paradoxech) tohoto povolání, rozdíly od jiných, tzv. plně etablovaných profesí. 

 

Hlavní oblastí, na kterou se chce práce orientovat je australský kontinent. 

Následující kapitola proto popisuje vývoj novinářské profese v Austrálii od počátků 

britské kolonizace, vzniku prvních titulů až po stručné shrnutí současné mediální scény 

v Austrálii.  

 

Kapitola 5. přechází k hlavnímu tématu práce – žurnalistice na akademické 

půdě. Diskuze o terciárním vzdělávání novinářů probíhají snad od vstupu žurnalistiky 

na univerzity. Kapitola 5. shrnuje, jaké jsou hlavní otázky a témata v centru této 

diskuze. Kapitola 6. přibližuje tuto diskuzi s ohledem na australské univerzity – vývoj 

vzdělávání novinářů od jeho počátku až po současnost a navrhované směry a modely 

pro budoucnost žurnalistiky na akademické půdě.  
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Závěrečná kapitola (7.) popisuje výše popsané rozdíly ve vývoji profese i 

vzdělávání v obou prostředích (evropské a australské) na příkladu rozdílnosti studijních 

plánů, které univerzity aplikují dnes. Pro tuto analýzu byly vybrány tři typické 

univerzity v australském prostředí a stejný počet univerzit v prostředí českém, které 

v této práci reprezentuje evropskou tradici vzdělávání. Závěr práce pak shrnuje rozdíly a 

popisuje možné příčiny a důsledky těchto rozdílů. 
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1. Co je profese? 

 

1.1 Obecná charakteristika  

 

Svennik Høyer a Epp Lauk citují sociologa Geofrey Millersona, který v roce 

1965 definoval profesi takto: „Profese je služba poskytovaná jedincem, který disponuje 

škálou schopností vycházejících z teorie i praxe, a tuto službu poskytuje v rámci 

zavedené praxe kontrolované profesní organizací“ (Høyer, Lauk, 2003, s. 8).  Celý 

pojem profesionalizace je založen na myšlence, že určitá skupina lidí ve společnosti je 

výhradně oprávněna vyplňovat požadavky určité profese, „mezeru na trhu.“ Takové 

oprávnění plyne z určitých schopností a vlastností, kterými lidé z této skupiny disponují 

(Singer, 2003, s. 156). 

 

Proces profesionalizace povolání je završen ve chvíli, kdy profsní organizace 

kontrolují vstup nových jedinců do profese a zároveň dokáží udržet určitou úroveň 

profese, a ovlivňují některá rozhodnutí, které se profese týkají (Høyer, Lauk, 2003, s. 8).  

 

Většina studií zabývajících se definováním profese se nevyhne popisu procesu 

profesionalizace. Jak k ní došlo? Kdy a kým? Jedním z prvních, který se touto 

problematikou zabýval, byl americký sociolog Harold L. Wilensky. V polovině 

šedesátých let napsal, že mnoho profesí prochází procesem sebeidentifikace. 

Profesionalizace se podle Wilenského stala populárním pojmem, který se vágně používá 

místo zvyšování specializace a vyšší přenosnosti schopností. Wilensky zmínil tzv. 

tradiční model profesionalizace: povolání, které chce mít ustálenou profesní autoritu, si 

pro ni musí najít technický základ a ustanovit výkonnou moc, která bude pro danou 

profesi exkluzivní (Wilensky, 1964, s. 136). Dále musí dojít k propojení výkonné moci 

a schopností tak, aby vznikly určité standardy pro výuku profese. Také musí dojít 

k přesvědčení veřejnosti o důvěryhodných zájmech a úmyslech dané profese. Jde o 

pětistupňový proces, kterým musí každé povolání před dokončením profesionalizace 

projít (Wilensky, 1964, s. 138). Tento model platí především pro profese jako je 

medicína nebo právo. Zatímco každé zaměstnání má tendence hledat ustálený profesní 
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status, Wilensky tvrdí, že zdaleka ne každému povolání se to podaří.1 V polovině 

šedesátých let dvacátého století odhadoval, že pouze čtyřicet profesí dokončilo proces 

profesionalizace. Mezi takové zařadil například lékaře, vysokoškolské učitele, právníky 

a úředníky. 

 

Høyer a Lauk upozorňují, že ne v každé zemi tento proces probíhá 

nepřerušovaně nebo stejnoměrně. Ve Velké Británii a v USA se profese vyvinuly ze 

spolků a členství, které vstoupily na trh nelimitovaný vládou. Naproti tomu 

v kontinentální Evropě královské vlády inicializovaly vznik profesí skrze systém licencí 

a povolení. Od 18. století se pak tyto vládou kontrolované profese postupně posouvaly 

směrem k anglosaskému modelu profesní autonomie (Høyer, Lauk, 2003, s. 8). Je také 

nutné si uvědomit, že stupeň profesionalizace daného povolání také záleží také na tom, 

jaké má konkrétní společnost na profesi požadavky (Dosbach, 1981. s. 63). 

 

Jak se pozná příslušník dané profese? U profesí, které není možné vykonávat bez 

určitého osvědčení nebo titulu (například lékař), je rozlišení jasné. Povolání novináře (v 

demokratických zemích) ze své podstaty takový „certifikát profesionála“ mít nemusí. 

Jane B. Singer napsala, že role profesionála může být plněna jen lidmi s určitou praxí, 

schopnostmi a úsudkem (Singer, 2003, 140). Je velmi důležité, aby byl za všech 

okolností odlišován laik od profesionála. Vládnutí určitými schopnostmi, které jsou pro 

danou profesi specifické, je to, co tyto dvě skupiny odlišuje. Povahu profesních služeb 

nedefinují ti, kteří je přijímají (klienti, pacienti), ale samotné profesní organizace 

(Singer, 2003, s. 140). 

 

Otázkou, které profese jsou etablované, které ne a které by se ani mezi profese 

řadit neměly, se zabývalo více studií. Høyer a  Lauk se přiklánějí k variantě, že 

novinářské povolání splňuje většinu profesních kritérií. Mezi taková kritéria řadí (s 

odkazem na Randala A. Beama) mimo jiné potřebu určitého vzdělání a nutnou profesní 

gramotnost těch, kteří dané povolání vykonávají. Dále také určitou potřebu a ochotu 

patřit k profesním organizacím, znát hierarchii. Mezi další kritéria etablované profese 

                                                 
1 Jane B. Singer také upozorňuje, že je potřeba vědět, že ani plně etablované profese úplně nevyhovují 
definicím sociologie (Singer, 2003).  
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také zařadili touhu získávat profesní ocenění (Høyer, Lauk, 2003, s. 9). Kritériím 

profese se také věnovala  Jane B. Singer ve své práci o současné podobě žurnalistiky. 

Znalost technik a informací, které jsou přístupné jen zasvěceným, uvedla jako základní 

požadavek profese. Dalším nezbytným kritériem je autonomie profese – sama profesní 

komunita definuje podobu profese (Singer, 2003, s. 141, 142). 

 

Z přehledu uvedených studií je jasné, že názory na profesionalizaci žurnalistiky 

nejsou jednotné (mj. Høyer, Lauk, 2003, s. 11). Sociologické hypotézy se v pohledu na 

dokončení profesionalizace žurnalistiky různí. Navíc většinou uvádějí, že kritéria 

profese jsou více méně stejná v každé společnosti (tamtéž, s. 9). Studie, které se 

zabývaly spíše výzkumy postavenými na sebehodnocení novinářů, ale ukázaly na 

značné kulturní rozdíly (př. Donsbach, 1981). Jednalo se především o rozdíly 

v důležitosti atributů, které sebou profese nese (viz kapitola 2.1). 

 

Co naopak profesi novináře mezinárodně sjednocuje, jsou určité sdílené 

hodnoty, které respektují sami novináři i profesní organizace. Tyto hodnoty jsou 

většinou uvedené v psaných kodexech novinářů, nejčastěji uváděnou hodnotou je 

odpovědnost novinářů vůči společnosti, pravdomluvnost a svoboda slova. Dodržování 

těchto kodexů je ale dobrovolné a jejich porušení často neznamená ztrátu zaměstnání. 

Připisování si profesionálního statusu tak má zřejmě spíše „normativní dimenzi“ 

(Singer, 2003, s. 145). 

 

1.1.2 Proces profesionalizace a zařazení novinářů 

 

V ekonomicky rozvinutých společnostech je možné pozorovat tři trendy 

ovlivňující proces profesionalizace. Prvním trendem je vzrůstající počet profesí v rámci 

jednoho odvětví – rostoucí specializace. Druhým trendem je rostoucí vliv několika 

velkých společností na daný trh či profesní oblast a konečně třetím procesem, který 

„zhltne“ většinu odborníků je rostoucí vliv státu v sektoru služeb (Høyer, Lauk, 2003, s. 

11). Počet odborníků  se tak neustále zvyšuje, profesionálové pracují ve stále 

komplexnějších organizacích. To, do jaké míry se tyto trendy týkají moderních médií, 
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záleží tedy do velké míry na tom, jak jsou společnosti na jejich „výrobu“ organizovány 

(tamtéž). 

 

1.2 Kdo je novinář? Novinář v klasifikaci profesí. 

 

Pro demografické a jiné statistické účely je potřeba přece jen profese ukotvit 

v systému pevněji, definovat, ať už je sociologové nahlíží jakkoliv.  Pro tyto účely, 

například v případě sociologických a demografických studií nebo statistik vytváří 

oficiální státní klasifikační systémy státní úřady. V českém prostředí novou klasifikaci 

profesí vytvořil v loňském roce (2010) Český statistický úřad. Klasifikace profesí České 

republiky definuje zaměstnání samotné jako „soubor úkolů a povinností vykonávaných 

jednou osobou. O pracovním místě hovoříme i v případě zaměstnavatele a osoby 

samostatně výdělečně činné“ (ČSÚ, 2010, s. 13). V této klasifikaci je povolání novináře 

zařazeno do třídy Specialisté.  

 

Český statistický úřad v klasifikaci profesí vydané v loňském roce tedy zařadil 

novinářské povolání do třídy Specialisté a dále do skupiny Spisovatelé, novináři a 

jazykovědci. Podskupině Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci přiřadil číslo 2642 a 

jejich činnost definoval takto: „provádějí rešerše, zkoumají, interpretují a sdělují 

informace o veřejných záležitostech v novinách, televizi, rozhlasu a dalších médiích. 

Výčet příkladů pracovních činností zahrnuje shromažďování místních i zahraničních 

informací, informování, komentování, vedení rozhovorů a mnoho dalších, které spadají 

pod skupinu Ostatních specialistů v oblasti žurnalistiky“. Celé nadřazené třídě 

„Specialisté“ přisuzuje ČSÚ dovednostní úroveň číslo 4 – obecně to znamená, že 

zaměstnání na této úrovni zahrnují „vykonávání úkolů, které vyžadují řešení 

komplexních problémů a tvorbu rozhodnutí na základě rozsáhlých teoretických a 

praktických dovedností v příslušném oboru.“ Zároveň se zde očekává vysoká míra 

gramotnosti a excelentní komunikační dovednosti, schopnost tvorby písemných 

dokumentů a předávání myšlenek a nápadů prostřednictvím médií a schopnost ústní 

prezentace. Pro povolání této úrovně je většinou vyžadováno terciární vzdělání, ve 

výjimečných případech dostatečná praxe, která tato vzdělání může nahradit (ČSÚ, 2010, 

150).  
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1.2.1 Definice práce novináře 

 

Přesnější definici náplně novinářského povolání uvádějí Köpplová a Jirák 

(2007). Novinář je „v současné době v otevřených společnostech zpravidla definován 

jako jedinec, který je vybaven profesionálními dovednostmi k tomu, aby dokázal: 

z neustávajícího toku vybírat zprávy, rozeznat, co je důležité a co ne, důležité zprávy 

vytřídit do kontextu, z něhož lze vysoudit, jaký má informace dosah a jaké má důsledky 

pro život jednotlivce ve společnosti, vyložit informaci a její kontext jasně, zřetelně a 

pochopitelně, odolat vnějším tlakům a považovat předchozí body za imperativ svého 

jednání. Označení novinář není v řadě zemí chráněno a každý se může označit za 

novináře. Toto pojetí vychází z teze zakotvené ve většině ústav demokratických zemí, 

že každý má právo se svobodně vyjadřovat a šířit své názory slovem, písmem a 

obrazem“ (Jirák, Köpplová, 2007, s. 33). 

 

Brian McNair je autorem známé definice žurnalistiky, kterou shrnuje jako 

„jakýkoli vytvořený text v písemné, zvukové nebo vizuální podobě, který je publiku 

předkládán jako pravdivé oznámení nebo záznam jisté, až dosud neznámé (nové) 

skutečnosti existující v současném společenském světě“ (McNair, 2004, s. 11).  

 

Dalších definicí pojmu novinář a žurnalistika najdeme mnoho, od těch sloužících 

pro účely statistik, přes definice akademické až po zlehčující.  Spisovatel, dramatik a 

novinář Karel Hvížďala například uvedl, že „novinařina je služba jako prádelna nebo 

čistírna. Novinář je tlumočník z odborného jazyka do jazyka obecného a je ve službách 

překladu. Straní-li jazyku, ze kterého tlumočí, je nesrozumitelný, je-li víc na straně 

jazyka, do kterého překládá, je nepřesný, zjednodušuje, je bulvární“ (Hvížďala, 2003, 

s.2). 

 

Novinář tedy musí mít určité schopnosti charakteristické výlučně pro své 

povolání a novinářství tak nepochybně patří mezi specializovaná povolání, kam ho řadí 

Český statistický úřad. Také patří mezi profese, i když by podle sociologického modelu 

tradiční profesionalizace nevyhověla definici plně etablovaných profesí. Tato určitá 

neukotvenost novinářské profese má některé příčiny v procesu profesionalizace 

žurnalistiky. 
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2. Specifika novinářské profese, charakteristika 

novinářů 

 

To, že povolání novinářů zcela nezapadá do sociologických rozřazení a definic, 

dokazuje mnoho faktů. Jane B. Singer poukazuje například na fakt, že veřejnost nevidí 

roli tisk tak, jak se vidí on sám. Nedávný průzkum potvrdil, že 42 % Američanů si 

myslí, že tisk má příliš volnou ruku a může tak tisknout cokoliv chce (Singer, 2003, s. 

143). Takže zatímco novináři sami sebe rádi vidí jako nadané, etické a autonomní 

profesionály, veřejnost a sociologové mají jiný názor. Vidí žurnalistiku jako 

neetablovanou profesi, která v posledních stoletích procházela různými fázemi, popsané 

např. Haroldem K. Wilenským (viz. kapitola 1.). Většina studií, které se zabývají 

novinářskou profesí, jí připisuje určitá specifika (viz dále). 

 

Wolfgang Donsbach (1981) tato specifika raději nazývá privilegii, výsadami. Ty 

rozdělil na výsady  zákonem dané a výsady  de facto. Zákonné výsady novinářské 

profese se v každé zemi liší, například v Německu jsou práva novinářů mnohem větší 

než v USA. Donsbach ale připisuje mnohem větší důležitost de facto privilegiím – ta 

totiž mají větší vliv na  celý proces (mediální) komunikace (Donsbach, 1981, s. 47).  

Tato de facto privilegia nejsou kodifikována nebo formálně instutucializována. Jsou to 

ale především tato specifika, která odlišují novináře od jiných profesí. Donsbach mezi 

takové výsady řadí  například samotnou možnost dosáhnout určitých reakcí společnosti 

právě skrze média. Novináři selektují „moře informací“ a v médiích pak prezentují 

jednu z vybraných možných verzí reality a právě tato vybraná verze vzbudí určitou 

sociální reakci (Donsbach, 1981, s. 48). Média jsou obzvlášť vlivná v oblasti sdělování 

norem, postojů a názorů a hodnot. V této oblasti jsou mnohem vlivnější než jakákoliv 

jiná sociální skupina. Některé studie se proto zaměřily na otázku, kdo tuto skupinu tvoří. 

 

Termín „privilegovaný“ či „výsadní“ volí při popisu žurnalistiky i Brian McNair 

nebo Barbie Zelizer (2008, s. 86). McNair podává vysvětlení – privilegia žurnalistiky 

plynou z toho, že „sociologický význam žurnalistické komunikace se odvozuje hlavně 

od očekávání, které publikum vkládá do konkrétní formy a obsahu, a od obecně 

přijímaného názoru, že jsou-li přítomny tyto osobité rozlišovací vlastnosti, výsledná 
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komunikace získává zvláštní status, jenž není vlastní jiným, nežurnalistickým formám 

komunikace“ (McNair, 2004, s. 11). McNair ale také zároveň říká, že status žurnalistiky 

jako privilegované kulturní formy je určitou odměnou za dodržování specifických 

stylistických a narativních konvencí (tamtéž). 

 

2.1. Kdo jsou dnešní novináři? 

 

Novinář se stal objektem zájmu sociologických i jiných výzkumů poměrně brzy. 

Zatímco sociologické modely zabývající se žurnalistickou praxí se objevovaly od 20. let 

20. století, jednotná komprehensivní studie novinářů zaměřená na jejich roli v jedné 

zemi se poprvé objevila až v 70. letech v USA. Studie se zabývala demografickými rysy 

novinářů a jejich hodnotami a postoji, provedena byla sociologem Johnsotonem 

(Hanusch, 2008, s. 98). 

 

Otázka, kdo plní profesi novináře, se poté objevila v několika komparativních 

studiích. Na začátku 80. let 20. století studie většinou uzavíraly výzkum konstatováním, 

že v „novinářské profesi existuje velmi vysoký stupeň homogenity“. Pozdější výzkumy 

se ale zaměřily i na země, mezi kterými panovaly větší rozdíly ve fungování médií. Jako 

dva možné protipóly například Deuze uvádí západoevropské země s etablovanou 

demokracií a země s relativně novější demokracií jako například Jižní Afrika nebo státy 

bývalé Jugoslávie, nebo studie srovnávající přístupy a postoje novinářů v USA a Číně 

(Deuze, 2001, s. 200).  

 

David Wilhoit a Cleveland Weaver provedli v 90. letech několik studií 

orientovaných na novináře v amerických denících. Podle statistiky nejvíce novinářů byli 

muži okolo 37 let s bakalářským titulem (Wilhoit, Weawer 1994, s. 3). Zajímavým 

výsledem studie bylo zjištění, že průměrný věk novinářů v etablovaných denících se 

oproti minulé dekádě zvýšil. 

 

 K zajímavému závěru došel John Cockley při svém výzkumu čerstvých 

absolventů oboru žurnalistiky – se stále menší pravděpodobností najdou po ukončení 
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studia zaměstnání v etablovaných médiích, mnohem častěji začínají v jiných typech 

médií, často působí v online žurnalistice (Cockley, 2009). 

 

Wilhoit a Weawer statisticky hodnotili různé další charakteristiky novinářské 

profese. Pro tuto diplomovou práci jsou nejpodstatnější výsledky týkající se vzdělání 

novinářů. V několika následných studiích Wilhoit a Weaver zjistili, že procento 

novinářů s vysokoškolským vzděláním roste (84, 3% v roce 1992 oproti 62, 6 

procentům v roce 1971). Longitudinální studie ukázala ještě na jeden zajímavý trend – 

zatímco v 70. letech většina novinářů měla vysokoškolský titul z jiného oboru než 

žurnalistika, na začátku 90. let tvořili absolventi žurnalistiky nadpoloviční většinu (N= 1 

156; Wilhoit, Weawer, 1994, s. 4). Jejich výzkum také dokázal klesající spokojenost 

novinářů s vlastní prací, což často souviselo s velkým podílem stresu a riziko syndromu 

vyhoření.  Více než polovina z novinářů, kteří se výzkumu zúčastnili, na své práci 

oceňovala hlavně možnost pomáhat ostatním lidem (Wilhoit, Weaver, 1994, s. 6). 

 

Wolfgang Donsbach se zabýval spíše než demografickými rysy zabýval 

hodnotami a preferencemi novinářů. Kdo profesi vykonává? Dají se postoje a cíle lidí, 

kteří si takové povolání vyberou, nějak charakterizovat, sjednotit? Donbach říká, že 

mezi povoláním a povahovou charakteristikou jedince, který si profesi vybere, je jasná 

spojitost. Výzkum provedený v Německu uvedl, že u žadatelů o různé profesní a 

rekvalifikační kurzy bylo nejvýraznější motivací „pocit, že v pozici novináře mohou 

zasahovat do světových událostí a také být nápomocní.“ (Donsbach, 1981, s. 48). Mezi 

další výrazné motivace pro výběr novinářské profese zařadil seberealizaci a možnost 

sebevyjádření, také vliv společnost (tamtéž). 

 

Jiné studie byly zaměřeny na psychologii jedince-novináře. V těchto výzkumech 

byly statisticky signifikantní projevy určitého „pedagogického“ chování a také touha po 

vlivu bez přebírání zodpovědnosti nebo následků (Donsbach, 1981, s. 50). Donsbach 

také shrnul výzkumy zabývající se motivací a sebehodnocení novinářů v několika 

zemích. Několik studií, které se zabývaly dotazníkovým výzkumem novinářů, sjednotil 

podle vzoru německé studie publikované v roce 1974 Lattimorem a Naymanem. Jejich 

studii německých novinářů použil jako výchozí, z ostatních dotazníkových studií pak 
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vybral položky, které měřily stejné proměnné. Výsledkem je srovnání hodnocení práce 

novinářů v Německu, USA, Kanadě a Latinské Americe, uvedené ve čtyřech studiích 

publikovaných mezi lety 1964 - 1974. Otázky pro novináře, kteří hodnotili svou práci, 

byly rozděleny do čtyř oblastí: I. Vztahy s kolegy a nadřízenými, II. Kariéra / prestiž, 

III. Vliv na společnost, IV. Autonomie / nabytí nových zkušeností.  

 

Výsledky byly kulturně specifické, nejvíce se od tří výše uvedených zemí 

odlišovala Latinská Amerika. Tam například připsali novináři menší důležitost vztahy 

s kolegy a nadřízenými (skupina I.) než v ostatních zemích, zatímco pro Němce byly 

tyto na prvních místech v řebříčku hodnocených kvalit práce. Naopak význam kariéry a 

prestiže byl pro německé a americké novináře méně důležitý než pro novináře 

pocházející z Latinské Ameriky, kde téměř všichni novináři, kteří se výzkumu zúčastnili 

(N=46), umístili pokrok v kariéře na první místo v řebříčku hodnot. Ve třetí skupině 

otázek (vliv na společnost) také výzkum ukázal značné rozdíly – možnost vlivu na 

společnost ohodnotili mnohem výše Němci a  novináři ze severní Ameriky než novináři 

v Latinské Americe. Skupina otázek hodnotící autonomii a možnosti naučit se novým 

zkušenostem vykazovala velmi rozdílné výsledky mezi jednotlivými zeměmi i 

otázkami. Výrazně pak vyčnívala otázka možnosti originality a kreativity v povolání, 

kterou ve všech zemích umístili novináři mezi prvních pět nejdůležitějších rysů vlastní 

práce (Donsbach, 1981, s. 52). 

 

Co se týče studie novinářů v Německu, 69% z nich opovědělo, že se cítí 

oprávněni k vykonávání profese s velkým vlivem na společnost. 25% procent z opačně 

odpovídajících se domnívalo, že velký vliv jejich profese postrádá legitimitu. Drtivá 

většina novinářů ve výzkumu uvedla, že legitimitu jejich profese získává skrze vlastní 

pocit odpovědnosti a uznáváním etického kodexu profese (Donsbach, 1981, s. 55). 

 

 

 

 

 

 



  

 

15

  

3. Profesionalizace žurnalistiky v evropském prostředí 

3.1. Shrnutí historické perspektivy 

 

Liesbet van Zoonen (1998, s. 123) ve své studii uvádí, že jedním z velkých 

paradoxů žurnalistiky je fakt, že „o novinářích víme zároveň velmi málo a zároveň 

všechno“. Sociologové Høyer a Lauk (2003) hledali příčiny některých výjimek 

týkajících se žurnalistiky ve vývoji samotné profese, bez kterého by se dala současná 

podoba pochopit jen těžko. Historie a vývoj médií jsou rozsáhlá témata, která by se dala 

jen obtížně  shrnout do jedné publikace. Navíc se někteří autoři (Conboy, 2004) 

domnívají, že žurnalistika nebyla a není jednotnou a souvislou aktivitou, profesí. 

Naopak, vývoj i současnost novinářství  byl a je poznamenán neustálou diskuzí o jeho 

hodnotě, roli, směru a definici (Conboy, 2004, s. 3). Tato práce se proto v popisu vývoje 

omezí hlavně na ty zlomy a události, které formovaly novinářkou profesi jako takovou. 

 

Proces profesionalizace je velmi mezikulturně relativní a neprobíhá ve všech 

zemích identicky. Zásadně odlišný byl vývoj v USA od modelu evropského.2V rámci 

srovnání  vychází tato kapitola především ze stručného popisu evropského modelu, 

vývoj a současnost novinářské profese na australském kontinentu  pak bude podrobněji 

popsán v dalších kapitolách. 

 

3.1.1 Etapy vývoje novinářství do konce 19. století. 

 

Dietr Baumert stanovil několik kapitol vývoje novinářského povolání. První 

etapu nazval prežurnalistickou a označil tak období zhruba od roku 1500. V další fázi 

označuje žurnalistiku jako dopisovatelskou. Tato fáze trvala do poloviny 18. století, než 

byla vystřídána obdobím spisovatelské žurnalistiky, které trvalo zhruba do poloviny 19. 

století (Jirák, Köpplová, 2007, s. 34). V průběhu 19. století docházelo v evropském 

prostředí v rámci vývoje žurnalistiky ke třem trendům: za prvé to byly počátky 

publikování radikálních názorů, za druhé upevňování pozice profitujícího a vlivného 

                                                 
2 V USA vývoj tištěných médií začal později a byl silně motivován ekonomickými potřebami trhu. Ke 
specializaci v novinářském prostředí tak zde z více důvodů docházelo rychleji (Jirák, Köpplová, 2007, s. 
34). 
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buržoazního tisku a nakonec objevení nedělních a týdenních populárních tiskovin 

jakožto artiklu pro nižší společenské třídy3 (Conboy, 2004, s. 88). S koncem 19. století a 

s průmyslovou revolucí došlo ke změnám, které žurnalistiku oddělily od spisovatelské 

profese (tamtéž). 

 

Došlo také vzestupu novinářství na politické a sociální úrovni. Tisk měl stále 

větší ohlas ve vlivných vrstvách. To mu poskytovalo dostatečné zisky na to, aby se 

mohl stát nezávislým na politické kontrole. Na konci 19. století bylo novinářství často 

oslavně nazýváno „čtvrtým stavem“ („Fourth Estate“) – s odkazem na středověké 

rozdělení společnosti, která se dělila na tři stavy (duchovenstvo, šlechta a neurození 

občané), z nichž každý měl ve společnosti určitou moc. „Uznávání“ čtvrtého stavu  bylo 

důležitým faktorem v dalším směrování diskurzu žurnalistiky. (Conboy, 2004. s. 110). 

 

3.1.2 Konec 19. století – období změn, nástup redakční žurnalistiky 

 

Co se týče profese novinářů samotné, v 19. století byl systém novinářské práce 

(v evropských zemích) v zásadě nediferencovaný. Hranice mezi tím, co bylo 

publikováno v novinách a v jiných typech publikací (knihy, časopisy) byla často 

neostrá. V posledních dekádách století se vydávání pozvolna transformovalo směrem 

k pevnější organizaci práce. V mnoha zemích se tisk stal průmyslovou záležitostí 

vyrábějící produkt určený masám. Vydavatelů bylo mnohem více. Ke zvýšení počtu 

konkurence   také přispělo snížení cen novinového papíru. Novinařina se stala prací na 

plný úvazek, reportéři se „přesunuli z ulic a barů do útulnějších kanceláří v metropolích 

moderního světa“ a s těmito změnami také přišla změna požadavků na profesi samotnou 

(Høyer, Lauk, 2003, s. 4). Redaktoři a editoři už nepatřili mezi vzdělanou vyšší třídu. 

Celá změna sebou přinesla i otázku – kdo je vlastně novinář? 

 

I tento tlak byl příčinou, proč ke konci 19. století docházelo k větší organizaci 

novinářské profese. Na národní i mezinárodní úrovni se začaly objevovat asociace 

sdružující novináře, které pomohly profesi novináře zaštítit a definovat. Velká Británie 

byla jednou z prvních zemí, kde se takové organizace začaly objevovat – Newspaper 

                                                 
3 Conboy se zabývá především prostředím britského tisku. 
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Society vznikla v roce 1836. Ve Spojených státech amerických pak vznikla American 

Newspaper Publisher Association v roce 1887 (Høyer, Lauk, 2003, s. 4). 

 

Proces ustálení profese s sebou nesl i vstup na akademickou půdu. Je obtížné 

stanovit jednotné datum „počátku výuky žurnalistiky.“Ve Spojených státech vznikl 

první institut žurnalistiky při University of Missouri v roce 1908, v Evropě v roce 1916 

na univerzitě v Lipsku, později ve Finsku (r. 1925), kurzy žurnalistiky ale existovaly už 

dříve, výuka žurnalistika jako taková je tedy starší. Ve zbývajících evropských zemích 

se podle zdrojů S. Høyera s Epp Lauka žurnalistika dostala na akademickou půdu až po 

druhé světové válce (Høyer, Lauk, 2003, s. 4).   

 

Novinářské organizace byly prvními institucemi, které definovaly žurnalistiku 

jako povolání. Organizace sdružovaly novináře a dávaly tak prostor k diskuzi a také 

k mezinárodnímu srovnání. Formování profesionálního statutu novináře bylo později 

přerušeno první a poté druhou světovou válkou. Novinářská profese jakožto zaměstnání 

na plný úvazek má nejdelší historii ve Velké Británii (Høyer, Lauk, 2003, s.3) 

 

Větší míra organizace v novinových vydavatelstvích sebou přinesla také 

hierarchizaci práce. S tou přímo souvisela otázka kam zařadit novináře v profesní 

hierarchii společnosti. Z počátku byli řazeni do nově se formující vrstvy intelektuálů, 

která stála mimo společenské skupiny a zájmy.  Rozdíl mezi touto teorií a praxí 

novinářské práce byl velký. Novináři pracovali dlouhé hodiny ve „zpravodajských 

továrnách,“ navíc s byli s pocitem nestabilního zaměstnání a malé mzdy využíváni 

vydavateli, z nich někteří (Pulitzer, Hearst, Nothcliffe) byli velmi bohatí (Høyer, Lauk, 

2003,  s. 4).  

 

Novinářská obec se proto schtěla identifikovat spíše s prospívajícími a 

uznávanými profesemi jako jsou učitelé, právníci apod.4 S koncem devatenáctého století 

a technologickým pokrokem se zvyšovalo množství informací, které se v novinách 

objevovaly. Nové technologie také umožnily text odlehčit, učinit čitelnějším (z 

typografického hlediska), přidat ilustrace apod. Větší míra možností pomohla 
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novinářům převzít iniciativu v rozhodování o tom, co je důležité. Došlo také ke zkrácení 

doby mezi událostí samotou a publikací (velký význam měl v tomto ohledu vynález 

telegrafu v roce 1844). Například v letech 1856-1906 se počet zpráv, které se staly 

v posledních čtyřiadvaceti hodinách, zvýšil v německém tisku z 11 na 95 procent! Došlo 

také k celkovému zkrácení zpráv (Høyer, Lauk, 2003, s. 6). 

 

Změny poznamenaly další i rysy práce novináře. Tisk se pozvolna vzdaluje od 

čistě literárního žánru a objektivita se stává všeobecně akceptovanou hodnotou 

zpravodajství. Je potřeba zmínit, že objektivita může být kulturně relativním pojmem. 

Nicméně po staletích cenzury byl odklon tisku od názoru vlády jednoznačně znakem 

emancipace žurnalistiky a také integrity evropských novinářů. Mary M. Cronin uvádí, 

že (v USA) to byli hlavně vydavatelé, ne novináři, kteří se významně podíleli na 

definování novinářství jako profese. Činili tak na dvou úrovních: za prvé tím, že vázali 

novinářství na ustálená fakta a názory, za druhé tím že novinářům samotným vštěpovali 

„buržoazní ideály profesionalismu“ (Cronin, 1993). 

Novinářství na samém konci 19. století hodnotí Høyer a Lauk jako podobné jak 

proletářským profesím, tak profesím střední třídy – bílým límečkům. V případě 

novinářství nebyly tyto dva trendy nutně protichůdné (Høyer, Lauk, 2003, s. 8). 

 

3.1.3 Dvacáté století 

 

Dvacáté století je považováno za období dokončení profesionalizace 

žurnalistiky. Ta probíhala především díky sjednocování toho, co Deuze nazývá 

„ideologie žurnalistiky“ v různých částech světa.  Sjednocováním  této ideologie autor 

myslí  hlavně unifikaci pohledu na to, jak novináři dávají smysl zpravodajství (Deuze, 

2005). Výzkumy ve zpravodajských institucích, ale také v oblasti „alternativní“ 

žurnalistiky5 ukázaly, že při reflexi vlastní práce se novináři odkazují na víceméně 

podobný systém ideálních nebo typických hodnot. Existuje tedy všeobecná představa, 

jak by práce novináře měla vypadat (Van Zoonen, 1998). 

 

                                                                                                                                               
4 Ve skutečnosti mnoho „externích“ redaktorů bylo v 19. století profesí právníky nebo univerzitními 
profesory, redaktorů na plný úvazek zaměstnávaly až do konce 19. století redakce velmi málo (Høyer, 
Lauk, 2003).   



  

 

19

  

Heinz Pürer a Johannes Raabe označili období od poloviny sedmdesátých let 

jako redakčně – technickou fázi žurnalistiky. Tu vyznačuje období elektronického 

zpracování textů (Jirák, Köpplová, 2007, s. 34). Technologický pokrok 20. století 

neúprosně vedl k rychlé popularizaci médií. Tato popularizace šla ruku v ruce 

s komercionalizací (Conboy, 2004, s. 188). 

 

3.2 Současnost 

 

Současný stav novinářské profese je diskutovaným tématem. Nové technologie 

mnoho změnily – jak poznamenal spisovatel a novinář Gabriel García Marquez, 

problémem současné žurnalistiky je to, že se profese samotná nevyvíjí tak rychle jako 

nástroje, které používá. Novináři se tak snadno doslova ztratí „v labyrintu technologie, 

která nekontrolovaně žene profesi do daleké budoucnosti“ (Marquez, 1997, s. 97).  

 

Momentální podobu profese výrazně ovlivnil nástup internetové žurnalistiky. 

K redakčně-technické podobě žurnalistiky by se tak dala přiřadit další etapa, on-line 

žurnalistika (Jirák, Köpplová, 2007, s. 34). V současnosti se dlouho budovaná pozice 

tradičních médií mění s nástupem tzv. nových médií. S tímto faktem souvisí i častá 

negativní kritika  současného stavu žurnalistiky pocházející od zastánců tradičního 

modelu, toužících po ideálním modelu žurnalistiky a novinářského povolání (Conboy, 

2004. s. 222). Tyto kritiky shrnuje například citát Jo Bardoela – „žurnalistika – pokud 

kdy existovala, se rozpadá“ a musí ve společnosti znovu hledat své místo (Bardoel, 

1996, s. 299). Zároveň se ale oba autoři (Conboy, Badoel) domnívají, že nové rámce 

neznamenají zánik těch starých. Jedná se spíše o proces transformace. 

 

3.2.1 Nová média, novináři online 

 

Jak bylo popsáno výše, nová média znamenala pro mediální svět velký zlom. 

Byly publikovány desítky studií, které se zabývají dopadem nových médií na 

společnost, na média samotná, nebo na profesi novináře jako takovou. Milan Šmíd 

shrnul, že nástup internetu znamenal novou dimenzi komunikace, obohacenou o verzi 

„mnozí k mnohým.“ V internetové komunikaci „se zrcadlí vesmír sociální reality 

                                                                                                                                               
5 Deuze (2005) tak nazývá především oblast žurnalistiky zaměřenou na ženské publikum. 
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současného světa, charakter jeho obyvatel i našich mezilidských vztahů“ (Šmíd, 2007, s. 

118). Bylo by s podivem, kdyby tak velká změna v oblasti komunikace zanechala svět 

médií beze změny.  

 

Na dosavadní mediální scénu měl velký vliv vznik World Wide Webu – 

internetové sítě. Od roku 1991, kdy laboratoř CERN vypustila Internet pro komerční 

využití, bylo jeho šíření nečekaně rychlé, miliony uživatelů se připojovaly každý rok. 

V roce 2001 jsme mohli na Internetu najít 14 000 online novinových publikací jen od 

americké společnosti Editor & Publisher Interactive (Deuze, 2003, s.204). 

 

Jane B. Singer, která se zabývala online žurnalistikou z hlediska změn v profesi 

uvedla, že tato změna nepoznamenala ani tolik mediální obsahy jako takové, jako spíš 

dosavadní rozdělení rolí. Online novináře označila jako „výzvu“ pro novináře tradičního 

typu. Nejde o výzvu z finančního hlediska, nebo dokonce o ohrožení pracovních pozic, 

ale spíš o posun a změnu samotného pojmu profese novináře. V nových médiích už není 

jednoduché ani určit, kdo je (už) novinář. Nejlepším příkladem je nedávný fenomén 

blogů, tedy interaktivních osobních „deníků“ se systémem komentářů a reakcí publika. 

(Singer, 2003, s. 144). 

 

Jane B. Singer se novým médiím věnovala v několika studiích a další vývoj 

v této oblasti naznačuje jako dvojí. V případě, že budeme považovat Internet za 

fenomén, který patří k tradičním médiím a v zásadě z nich vyústil, bude Internet nadále 

pro tradiční média výzvou v podobě dalšího média, které štěpí trh, publikum. Boj o 

přetažení publika na svou stranu bude muset řešit každé médium. Pokud se ale budeme 

na online žurnalistiku dívat jako na stojící zcela mimo komunitu tradičních médií, 

musíme přehodnotit pozici novináře (Singer, 2003, s. 157). 
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Nástup internetu znamenal větší propustnost hranic profese. Dnes se v podstatě 

každý může stát reportérem nebo komentátorem a své produkty umisťovat na web (př. 

Šmíd, 2007). Popularita webových serverů jako je Youtube je těžko předvídatelná, 

analýza dalšího vývoje je tak předmětem diskuzí a dohadů. Mark Deuze, který se věnuje 

online žurnalistice a novým médiím, označil za zřejmě nejvýraznější charakteristiku 

nových médií právě interaktivitu (Deuze, 2006, s. 691; také Bardoel, 1996, s. 287). Ve 

své studii tento fakt vztahuje k společnosti 21. století, která se neustále proměňuje, žije 

„v permanentní revoluci“ (Deuze, 2006, s. 696). 
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4. Stručný vývoj novinářské profese v Austrálii 

 

Tato práce se zabývá vývojem novinářské profese a vzděláváním novinářů se 

zaměřením na oblast Austrálie. K současným modelům vzdělávání novinářů je potřeba 

pochopit odlišný vývoj profese na australském kontinentu. Historický vývoj profese 

v Austrálii je stručně shrnut v následující kapitole. 

 

Historie novinářské profese v Austrálii byla a musela být odlišná – vývoj 

neprobíhal pozvolna, koloniální vláda sebou přinesla určitý koncept tisku, „vzor.“ 

Australský koloniální tisk byl dlouho pod vlivem a cenzurou britských úřadů. První 

australské tituly byly výrazně cenzurovány guvernéry nebo jejich pomocníky, například 

první australské noviny měly redakci přímo v přístavku kanceláří guvernéra (Blair, 

2003, s. 11). Tato podřízenost prvních novinových titulů v Austrálii do určité míry 

opadla, když se zájmy vzrůstající obchodnické třídy začaly stále více vzdalovat od 

názoru koloniálních autorit. Cenzura byla zrušena v roce 1824 a už dva roky poté 

existovaly dokonce dva opoziční tituly. Mezi lety 1826 a 1830 se snažil guvernér 

Darling pod tlakem kritiky tisk licencovat a zavést kolkovné, jeho snahy ale selhaly 

(Mayer, 1964, s. 10).  

 

První oblastí, kterou Britové kolonizovali, byl Nový jižní Wales -  kolonie 

vznikla v roce 1788. Prvních dvacet let byl tisk v Novém jižním Walesu velmi úzce 

spojen s organizací této trestanecké kolonie a sloužil především k šíření pravidel a 

nařízení, které vydával guvernér (Blair, 2003, s. 10). 

 

Prvním „skutečným“ australským titulem v pravém slova smyslu byl Sydney 

Gazette (vycházel od r. 1803 - 1842). Tyto noviny založil George Howe -  trestanec, 

který byl ve Velké Británii odsouzen za krádeže v obchodech a poslán do Austrálie. 

Howe využil svých předchozích zkušeností u londýnských  The Times a 5.3.1803 dostal 

svolení vydávat první noviny australské kolonie. Sydney Gazette zůstaly jedinými 

australskými novinami až do roku 1824, kdy William Wentworth začal vydávat titul 

The Australian (titul stejného jména vychází i dnes, s původním ale nemá nic 

společného) (Blair, 2003, s.7). 

 



  

 

23

  

První noviny v Austrálii většinou vznikly jako týdeníky, aby se později začaly 

vycházet jednou za dva nebo tři týdny, než se z nich postupně staly deníky. Mnohé 

z nich měly velmi pomíjivou životnost. Například ve státě Nový jižní Wales bylo 

v polovině 30. let 19. století sedm titulů, mezi lety 1840 a 1860 pak zhruba padesát 

titulů, mnoho z nich průběžně vznikalo a zanikalo, po delší dobu se na trhu udrželo jen 

dvanáct z nich. Časopisy začaly v Austrálii vycházet v roce 1821 a také vykazovaly 

poměrně vysokou „úmrtnost“ (Mayer, 1964, s. 12). 

 

Prvním titulem, který začal vycházet denně, byl Sydney Morning Herald v roce 

1840. V roce 1848 bylo v celé Austrálii 11 deníků, o necelých třicet let později už téměř 

padesát. Často byly publikovány jako deníky konkurenční hlavnímu městu v daném 

australském státě – například město Ispwich se takto chtělo vyrovnat městu Brisbane 

apod (Mayer, 1964, s. 12, 13). 

 

4.1 Obsah prvních australských titulů 

 

Po obsahové stránce v  prvních australských titulech zpravidla převažovaly 

zprávy lokálního charakteru, mezistátní (tzn. z jiných australských států) zprávy byly 

přetiskovány z jiných titulů. Později byly připojovány speciální přílohy s „nejnovějšími 

zprávami z Evropy“, většinou deset a více týdnů starými.6 Většinu titulu ale zabraly 

přepisy parlamentních debat, které plnily často až dvě strany čtyřstránkového titulu 

(zbytek pokrývaly z velké části reklamy). V případě, že nepřicházely s obchodními 

loděmi další zprávy, ze zahraničí, byly příslušné stránky vyplněny přepisy z britských 

novin (Mayer, 1964, s. 11). Změna nastala až s přelomem století, kdy mezi obdobím 

zlatých horeček a první světovou válkou nastává velmi výrazný pokles prostoru, který 

australské noviny věnovaly extraktům z britských titulů. Mnohem větší procento obsahu 

než dnes naopak vyplňovaly zprávy z kriminální oblasti (Mayer, 1964, s. 12) 

 

                                                 
6 I přes dlouhou čekací dobu na zahraniční zprávy existovala velká rivalita ohledně „prvního zveřejnění“. 
Velmi výraznými soupeři byli v tomto směru například tituly Sydney Morning Herald a Empire (Mayer, 
1964, s. 14). 
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Od rozšíření telegrafu se zvýšila rivalita mezi jednotlivými tituly, většina chtěla 

monopolizovat připojení pro sebe. Vliv australského raného tisku na společnost byl 

velký – někteří autoři dokonce prohlašují, že tisk byl v podstatě „téměř jedinou 

literaturou, která se v kolonii tiskla“. Dodnes Australané v mezinárodních srovnávacích 

sociálních průzkumech o čtenosti novin často zabírají přední místa (Mayer, 1964, s. 16).  

 

4.2 Australští novináři na začátku 20. století 

 

Od začátku 20. století docházelo k poklesu politických zpráv v australských 

denících. Tento jev souvisel se snahou Federálního parlamentu Austrálie7 o snížení 

příliš velkého vlivu tisku. Svůj podíl na tom mělo i narůstání čtenářského publika 

s různorodějšími oblastmi zájmu. Kromě obsahových úprav tak docházelo i k dalším 

změnám – ekonomickým: železnice i přes protesty tisku zrušily přepravu zdarma. 

Zvýšil se také tlak na aktuálnost zpráv, vydavatelé museli více investovat do použití 

telegrafu (kabelové spojení s Anglií bylo navázáno v roce 1872). Vysoké poplatky za 

telegraf znamenaly malý poměr zahraničních zpráv v tisku. To změnilo v roce 1876, 

kdy byl poplatek za telegraf  pro tisk snížen. Zvyšující se požadavky publika i možnost 

publikovat více zpráv ze zahraničí znamenaly nárůst celkového objemu novin (Mayer, 

1964, s. 17). 

 

Změny poznamenaly i profesi novinářů – ti začali formovat spolky ve státě 

Victoria, v roce 1910 pak vzniká Australská asociace novinářů (viz níže). Ta pomohla 

profesi poněkud sjednotit. Před vznikem profesní asociace neexistovaly žádné písemné 

stanovy, které by profesi novináře v Austrálii upravovaly. Pracovní podmínky novinářů 

byly tvrdé. Plat novináře byl na začátku 20. století velmi nízký (3 – 4 libry za týden) a 

po dlouhá léta ho nemusela zvýšit novinářova praxe ani měnící se ekonomické 

podmínky (Cryle, 1997, s. 153). Navíc nebyla nijak omezena pracovní doba, pracovníci 

v na plný úvazek byli vytíženi na maximum.  Klasická redakce novin v některém 

z větších australských měst nebyla tehdy nijak početná, čítala většinou do 10 

                                                 
7 1. ledna 1901 se Austrálie stává federací. Australský svaz je od té doby federální konstituční monarchií 
s parlamentním systémem vlády. Královnou Austrálie je Alžběta II., zastupovaná generálním guvernérem 
na federální úrovni a guvernéry na ostatních úrovních.  
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zaměstnanců na plný úvazek a střídavý počet reportérů-externistů a zpravodajů 

z venkova (Mayer, 1964, s. 188). Největší prestiž měli redaktoři zabývající se 

parlamentními událostmi, na opačném konci řebříčku pak stáli redaktoři „externisté“ 

honorovaní za počet slov nebo řádků (tzv.„penny-a-liners“), kteří podle příkazů editora 

pokrývali aktuální dění podle potřeby. Geoff Sparrow jejich pracovní tempo i honoráře 

shrnul jako pocit „neustálého zklamání“ (Sparrow, 1960, s. 17). Novináři 

z mimoměstských titulů a zpravodajové z venkova pracovali v ještě horších 

podmínkách, především kvůli velkým vzdálenostem na australském venkově. Často 

proto odcházeli do měst, kde byly pracovní podmínky příznivější a platy vyšší (tamtéž). 

 

Novináři se na začátku 20. neměli jednoduché pracovní podmínky – mimo 

nevalné platové ohodnocení měli pověst notorických alkoholiků, sociální život jim 

stěžovala nepravidelná pracovní doba, která na venkově mohla znamenat až 

několikadenní pobyty v redakci. To vše bylo poněkud v kontrastu s určitou prestiží, 

kterou novináři ve společnosti měli díky vlivu médií (Mayer, 1964, s. 190). Co se týče 

vzdělání a sociálního původu tehdejších novinářů na australském kontinentu, mírně se 

lišilo v jednotlivých státech – studie v Jižní Austrálii nicméně potvrdila, že většina 

novinářů pocházela z protestantské střední třídy (Cryle, 1997, s. 6). 

 

4.2.1 Počátek 20. století - zakládání profesních organizací  

 

Náročné pracovní podmínky novinářů se značně podařilo vylepšit Australské 

novinářské asociaci. Jejími zakladateli bylo v roce 1910 několik novinářů, mezi jinými 

například významná postava australských mediálních dějin Keith Murdoch, který tehdy 

pracoval v melbournském deníku The Age (Sparrow, 1960, s. 20). Myšlenka o založení 

takové profesní organizace byla stará zhruba deset let, k formálnímu založení dochází 

až 10. 12. 1910. Nejstarší dokumentovanou australskou profesní organizací byla 

Asociace reportérů státu Victoria (založená v roce 1879). I jejím cílem bylo zlepšit 

pracovní a platové podmínky novinářů (Sparrow, 1960, s. 21). 
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První světová válka znamenala v tisku další změny – výrazně narostla cena 

novinového papíru (mezi lety 1914 až 1921 až osmkrát). Náklad jednotlivých titulů se 

ale přesto zvyšoval, stejně tak jako objem samotných titulů a to až do míry, kdy 

vydavatelé museli krátit obsah na stanovenou míru kvůli neustále se zvyšujícím cenám 

(Mayer, 1964, s. 20).  

 

4.3 Poválečné období – konkurenční boje v australském tisku 

 

Dvacátá léta 20. století byla pro australskou žurnalistiku velmi těžkým obdobím. 

V tvrdém konkurenčním boji se ocitla dvě vydavatelská impéria: společnost Hugha 

Denisona (se sídlem v Sydney) a impérium Keitha Murdocha v Melbourne. Ze Sydney 

Denison (v závěru neúspěšně) konkuroval se Sun New´s Pictorial a Evening Sun 

Murdochově impériu Herald and Weekly Times vydávajícímu titul Herald (Mayer, 

1964, s. 28). Konkurenční boj poznamenal éru dvacátých let v  Melbourne, ještě 

výrazněji pak v Sydney, kde jsou podle některých autorů jeho stopy znatelné i o desítky 

let později. Ještě v polovině 60. let Henry Mayer uvádí, že vydavatelé v Sydney 

napadají konkurenci mnohem častěji a také na osobnější úrovni než v jiných 

australských oblastech (Mayer, 1964, s. 30).  

 

V roce 1922 sir Keith Murdoch v Melbourne přebírá vydávání Sun News-

Pictorial8 poté, co jej odkoupil od konkurenčního vydavatele Hugha Denisona.  Sun 

News-Pictorial byl prvním australským bulvárním deníkem (později nazývaný pouze 

The Sun). Deník vycházel až do roku 1990 a už od počátku byly čtyři z jeho dvaceti 

stran zaplněny fotografiemi, ilustracemi a komiksy, odlišoval se také zkrácenou formou 

zpráv a také klepy z aktuálního společenského dění (Mayer, 1964, s. 31) 

 

Nejvýraznějším rysem mediálního vývoje ve dvacátých letech byla tedy tvrdá 

konkurence, vrcholící v polovině druhé dekády dvacátého století (Mayer, 1964, s. 31). 

Z pětadvaceti deníků v šesti největších městech později devět nepřežilo ekonomickou 

krizi na začátku třicátých let.  

                                                 
8 K. Murdoch se inspiroval londýnskými tituly  Mirror a Sketch. 
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4.4 Druhá polovina dvacátého století 

 

K poklesu počtu titulů docházelo i v dalších letech – mezi lety 1946 a 1959 

došlo ke čtyřem velkým fúzím na australském trhu médií. Ty nejen velmi významně 

snížily konkurenci mezi jednotlivými tituly, ale zároveň způsobily koncentraci velké 

části australského mediálního trhu pod impérium vybudované Keithem Murdochem – 

The Herald and Weekly Times Ltd. – okolo roku 1960 tato společnost kontrolovala 

zhruba 43 procent denního tisku v celé Austrálii, uvádí Henry Mayer. Na scéně 

australského tisku tak zcela dominovalo několik gigantů (Mayer, 1964, s. 31).  

 

4.4.1 Impérium Ruperta Murdocha 

 

Jedním z těchto gigantů byl Rupert Murdoch, syn Keitha Murdocha, jehož 

upadající společnost News Ltd. Rupert převzal v roce 1953. Po svém otci tehdy zdědil 

jediný deník, který vydavatelství vlastnilo Adelaide News. Tento titul se stal základem 

nové společnosti, kterou Murdoch pojmenoval News Corporation. Murdochovo 

impérium později expandovalo do Velké Británie i Spojených států amerických, a jeho 

zakladatel je dnes pravidelně označován za jednu z nejvlivnějších postav v oblasti médií 

(Mayer, 1964, s. 32). 

 

V Austrálii Murdoch založil v roce 1964 deník The Australian, deník vycházející 

dodnes (s náklady zhruba 130 tisíc výtisků). V současnosti vlastní Murdochova 

společnost News Corporation největší tituly na australském mediálním trhu – deník 

s největším nákladem (545 tisíc v roce 2000) Herald Sun, stejně tak jako druhý největší 

deník Daily Telegraph (World Association of Newpapers, 2000, s. 42).  Mimo mnoha 

australských titulů vlastní Murdochova rodina také multifunkční filmové, televizní a 

nahrávací studio Fox a velkou část cenných papírů v oblasti hudebního průmyslu 

v Austrálii (díky dceřiným společnostem Festival Records a Festival Mushroom 

Records tamtéž).  
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Murdoch později své impérium rozšířil do Velké Británie – v roce 1990 už byl 

předním vlastníkem novinových titulů v Austrálii i Británii, své impérium dále rozšířil 

v roce 1983 do USA (Tunstall, 1991, s. 124). V souvislosti s Británií, USA, Kanadou a 

Austrálii se někdy mluví o anglo-americké tradici v médiích. Rupert Murdoch 

nepochybně tvořil jednu z významných kapitol vytváření této tradice, Michael Tunstall 

ho nazval „mediálním magnátem v té nejúplnější podobě“ (tamtéž). Murdoch neváhal 

v zájmu rozšířené svého impéria změnit lokalitu nebo strategii. Murdochovo impérium 

bylo po celou dobu své existence významně závislé na inzerci (Tunstall, 1991, s. 126). 

 

4.5 Současnost 

 

Příchod nových médií zasáhl Austrálii stejně jako Evropu. Díky kulturní, 

jazykové i historické blízkosti dochází často k přebírání mediálních obsahů a to hlavně 

v oblasti (televizní) zábavy z Velké Británie, případně z USA.  

 

Na trhu médií je stále nejvýznamnější zmíněné impérium R. Murdocha News 

Corporation, jehož největší příjem tvoří v Austrálii multifunkční studio Fox. Společnost 

také vlastní 6 z 10 největších australských novinových titulů (Herald Sun, Daily 

Telegraph, Courier Mail, The Advertiser, The Australian a The Mercury World 

Association of Newspapers, s. 43). 

 

4.6 Australská žurnalistika ve srovnávacích  mezinárodních 

studiích a role australských novinářů ve společnosti 

 

V sociologických studiích zaměřených na porovnání některých charakteristik 

profese novináře v jednotlivých zemích můžeme najít určitá australská specifika. 

Průměrný věk novinářů je 32 let9, což je v porovnání s jinými západními zeměmi (USA, 

Německo, Velká Británie) relativbě nízké číslo. Nižší je také počet novinářů 

s univerzitním titulem (bakalářským i magisterským) – 35% v Austrálii oproti například 

65% v Německu (Deuze, 2001, s. 205). Podobná situace panuje ve Velké Británii. 

                                                 
9 Studie byla provedena v roce 2000 (Deuze, 2001) 
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Někteří autoři tento fakt vysvětlují tradičnímu přikládání hodnot praxi v novinářské 

profesi v obou zemích (tamtéž). Naopak poměrně vysoký je počet žen v australské 

žurnalistice (33%, výzkumu se zúčastnilo 1068 novinářů. Deuze, 2001, s. 219). 

 

Studie, které se zaměřily také na otázku preferovaných hodnot novinářů, 

poukázaly společný rys australské a britské žurnalistiky. Obecně sami novináři hodnotí 

vztah politiky a žurnalistiky, kvůli kterému se novinářům říká „hlídací psi demokracie“ 

jako jednu z cenných a důležitých hodnot své profese. Ale zatímco v některých 

„západních zemích“ (USA,  Německo) je tato schopnost viděna spíše z pohledu 

možnosti„chránit společnost“, Austrálie a Velká Británie mají spíše tendence „stát proti 

vládě“. Na tuto rozdílnost ve vývoji zemí, přestože v obou případech demokratických, 

poukázala ve své studii i například Renate Köcher (1986, s. 63). Zatímco německé 

novináře označila za „misionáře“ kvůli jejich vysokému hodnocení možnosti předávání 

názorů a hodnot v médiích, z britské tradice vycházející žurnalisty nazvala „policejními 

psy“ honícími se za událostmi a jejich pokud možno nejrychlejší interpretací. 

Sebehodnocení povolání se pak odráželo i v metodách, které tyto dvě skupiny novinářů 

považovaly za přípustné. 69% britských novinářů souhlasilo s metodou (pod)placení 

svých zdrojů za účelem získání tajných informací a ještě větší procento i s mírným 

obtěžováním či podobnými metodami, zatímco drtivé většině německých novinářů 

připadaly tyto metody nepřípustné (Köcher, 1986, s. 62). 

 

Je pravděpodobné, že postoje samotných novinářů se odrážejí i v kodexech 

novinářů, etických standardech apod. Beate Josephi srovnávala etické kodexy novinářů 

v několika zemích a došla k závěru, že australské etické kodexy z let 1984 a 1995 

vykazují při srovnání s evropskými a severoamerickými kodexy „pozoruhodně nízkou 

míru zhodnocení zodpovědnosti žurnalistiky k veřejnosti a také znatelně zdrženlivý 

postoj ke svobodě vyjadřování“ (Josephi, 1998, s. 58). První australský etický kodex 

novinářů byl přijat v roce 1944, ale první zmínka o odpovědnosti novinářů k veřejnosti 

se objevila až ve verzi z roku 1995 (tamtéž, s. 64). Australské etické kodexy při 

srovnávání s desítkami evropských vykazovaly velmi pragmatický charakter (tamtéž, s. 

68). 
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K podobným výsledkům došel projekt Worlds of Journalism Study (WJS), který 

iniciovala univerzita v Mnichově ve spolupráci s dalšími univerzitami po celém světě. 

Výzkum novinářů provedený v roce 2009 porovnával hodnoty a postoje novinářů v 19 

zemích.10 Co se týče etických zásad, i tento dotazníkový výzkum potvrdil, že se 

Austrálie opravdu ve vnímání etiky vymyká. Z nabízených situací sice všichni nejvíce 

souhlasili s tvrzením „některé etické principy jsou tak důležité, že by měly být 

dodržovány všemi novináři a to za jakékoliv situace“ (na škále důležitosti 1-5 

hodnoceno v průměru ve všech zemích hodnotou 4,43 N=1784). U Australských 

novinářů byla ale tato hodnota výrazně nižší než v ostatních hodnocených zemích (3,88 

naproti např. 4,57 v USA). Dalším výrazný rozdíl vykázalo hodnocení významu „vlastní 

interpretace“ kodexu. Na stejné škále si mnohem více australských novinářů myslelo, že 

„etická dilemata ve zpravodajství jsou často tak komplexní, že novináři mají mít 

možnost formulovat své vlastní kodexy chování“ – v Austrálii ohodnotili novináři tuto 

možnost důležitostí až 2,49, zatímco jejich protějšky v USA jen 1,88. Stejně tak 

dopadlo tvrzení, že „to, co je v žurnalistice etické, se liší od situace k situaci.“ Australští 

novináři na stejné škále souhlasili mírou 3,21, zatímco američtí novináři jen 2,66 

(Worlds of Journalism, 2009). 

 

Ve stejném výzkumu byla posuzována důležitost hodnot novinářské profese pro 

ty, kdo ji vykonávají. Ve všech 19 zemích byla jako nejdůležitější hodnocena možnost 

„poskytovat občanům ty informace, které potřebují k rozhodování o politice“ (na škále 

1-5 ohodnoceno důležitostí 4,38 N=1781 v 19 zemích). Druhou nejvýše hodnocenou 

hodnotou bylo „být absolutně nezaujatým pozorovatelem“, a to jak v Austrálii, tak 

v ostatních hodnocených zemích, australští novináři tento si ale tento rys cenili méně 

než například novináři v USA (Worlds of Journalism, 2009).  Interpretace těchto 

výsledků je obtížná, vysvětlení je možné hledat ve vývoji novinářské profese na 

australském kontinentu – vývoj poznamenaly jak tvrdé konkurenční boje mezi 

jednotlivými tituly, tak vývoj společnosti jakožto kolonie (viz kap. 4). Možná právě tam 

můžeme hledat příčinu odlišností australských novinářů. 

 

                                                 
10 Různý počet univerzit v každé zemi se připojil k dotazníkovému výzkumu novinářů. Těchto 19 zemí 
bylo zahrnuto ve výsledkových tabulkách: Austrálie, Rakousko, Brazílie, Bulharko, Chile, Čína, Egypt, 
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Na australské části tohoto výzkumu se podílel Folker Hanusch, který data 

týkající se výzkumu australských novinářů (N=100) publikoval samostatně o rok dříve. 

Mimo jiné také uvádí podobnost novinářských kultur vycházejících z anglosaských 

tradic. Zatímco v těchto společnostech jsou pracovní pozice více specifikované, 

například v Německu a Holandsku byl typičtější spíše holistický přístup. To má za 

důsledek určité odosobnění v mediálním obsahu – právě v důsledku delšího procesu 

gatekeepingu (v zemích anglosaských tradic), uvádí Hanusch (2008, s. 97).  

  

I v dalších výzkumech vykazují australští a britští novináři podobné výsledky, 

zvláště pokud jde o řebříčky hodnot novinářské práce (Deuze, 2001, s. 221). Mezi 

dalšími rysy, které tito novináři shodně hodnotili vysoce (v porovnání s ostatními 

zkoumanými zeměmi) byla možnost rychle informovat veřejnost o událostech, ve Velké 

Británii a Austrálii také velmi výrazně vyčnívala investigativní role médií (v obou 

zemích tento rys získal více než 80% v hodnocení důležitosti, zatímco Nizozemí a 

Německo jej ocenily 25 a 12%; Deuze, 2001, s. 220). 

 

Výsledky dalších studií ukázaly, že australští novináři preferují levou stranu 

politického spektra (Hanusch, 2008, s. 102). Zajímavým faktem je také to, že zatímco 

v historii pomohly profesní organizace výrazně vylepšit pracovní podmínky novinářů 

(viz kap. 4.2.1), v posledních dekádách jakoby se jejich význam ztrácel: zatímco v roce 

1998 bylo členy profesní organizace (AJA) 86% novinářů, v roce 2008 to bylo už jen 

45% (tamtéž). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Německo, Indonésie, Izrael, Mexiko, Rumunsko, Rusko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Uganda, USA 
(Worlds of Journalism, 2009). 
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5. Žurnalistika na akademické půdě – diskuze s mnoha 

otázkami 

 

Liesbet van Zoonen ve své studii o subjektivitě žurnalistiky navrhla čtyři 

základní podoby současné žurnalistiky: populární (populárně-vědecká), vzdělávací 

(akademický prostor), senzacechtivá (bulvární) a politická (Van Zoonen, 1998, s. 125). 

Tato diplomová práce se zabývá novinářkou profesí z hlediska akademického.  

 

 

Žurnalistika se na akademické půdě potýkala s větší či menší nedůvěry snad od 

svého vstupu na akademickou půdu, kdy v roce 1912 na základě a přání (a finančního 

daru) Josepha Pulitzera začaly první přednášky a kurzy žurnalistiky na Columbia 

University v New Yorku.  V roce 1935 byl na téže univerzitě ustanoven první 

magisterský studijní program žurnalistiky. V té době ho redaktor newyorkského deníku 

s nadsázkou přirovnal k magisterskému diplomu z plavání (Bromley et al., 2001, s. 

251). V devadesátých letech se vzdělávání novinářů stalo více reflexivnější, v USA, 

Velké Británii a následně v Austrálii proběhly určité reformy, akademické prostředí 

začalo o žurnalistice více diskutovat (tamtéž). 

 

Donica Mensing říká poukazuje na možné dřívější příčiny změn – totiž na 

změnu ve vývoji médií samotných, zvláště pak změnu hodnoty informace (Mensing, 

2010, s. 511) Během posledního století žurnalistika znamenala hlavně převzetí a 

upravení informace a její rychlé předání publiku. Dnes už informace dávno není 

„posvátná“ a zpravodajství se „zosobňuje.“ Tyto změny postihly celý mediální průmysl 

a nevyhly se ani oblasti vzdělávání novinářů. Podle Mensing nezareagoval akademický 

svět na tyto změny dostatečně rychle. V akademickém prostředí je totiž podle autorky 

často typické udržování zaběhnutých a osvědčených modelů, pravděpodobně 

z historických důvodů (Mensing, 2010, s 512). Autorka, která popisuje především 

současnou situaci na univerzitách v USA, je k současným modelům kritická - ani 

přidávání „moderních“ předmětů otientovaných na nová média, nezmění původní 

základnu, na níž současné vzdělávání novniářů stojí (tamtéž). Univerzity by se podle 

autorky měly více přizpůsobovat současné situaci v praxi profese. Mensing také výrazně 
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podporuje povinné redakční stáže během studia (Mensing, 2010, s. 513). Absolvování 

stáží je během studia žurnalistiky poměrně běžné (viz kapitola 7). Přesto by podle 

autorky mělo dojít i k hlubším změnám studijních plánů tak, aby lépe odpovídaly 

požadavkům praxe profese, respektive požadavkům, které na vyžadují profese 

novinářů-nováčků (Mensing, 2010, s. 513). K tomu je potřeba přehodnotit studijní 

programy, které „byly vytvořeny v době, kdy informace měla posvátnou hodnotu“ 

(tamtéž). Dnes studenti žurnalistiky potřebují pracovat na rozvíjení zcela jincýh 

schopností než před nnástupem nových médií. Otázkou je, jak konkrétně přiblížit 

studijní kurikula aktuální situaci v masmédiích? Návrhy Donicy Mensing by se daly 

shrnout do několika bodů – vhodně upravit možnosti redakčních praxí a také zaměstnat 

více učitelů přímo z praxe (Mensing, 2010, s. 513). Vzdělávací porgram by neměl klást 

přehnaný důraz na profesionalizaci a teoretické popisy principů profese, spíše by měl 

studenty motivovat k osobnímu nalezení hodnot a principů profese. Vzdělávání 

novinářů by se také mělo vyvarovat přílišnému soustředění na „jednosměrnou výuku“, 

respektive výuku centralizovanou pouze na práci reportéra (Mensing, 2010, s. 518). 

 

O otázkách, které jsou pro mediální studia na akademické půdě v aktuální v 

současnosti, se psala také Barbie Zelizer v roce 2000: „na symposiu o identitě, poslání a 

směru mediálních studií a žurnalistiky padlo více otázek než odpovědí“ (Zelizer, 2000, 

s. 59). Drtivá většina otázek se týkala problému propojení akademického prostředí a 

praxe žurnalistiky. Jakým směrem vést vzdělávání žurnalistů v budoucnosti? Jak tento 

typ vzdělávání udržet „živý“ a zároveň spojený s praxí zpravodajství a světa médií? 

(Zelizer, 2000, s. 59) 

 

Sociolog Mark Deuze (2005) v jedné ze svých publikací uvádí, že fakt, že 

žurnalistika je vyučována jako obor na všech univerzitách a také plní vlastní 

akademické publikace, by navozoval myšlenku, že takový obor je založený na 

všeobecně sdílených hodnotách, teoriích a obecně používaných metodách. U 

žurnalistiky to ale neplatí. Nejednotnost v přístupech i metodologii se projevuje hlavně 

při mezinárodním srovnání. Deuze tento nedostatek konsenzu připisuje několika 

faktorům. Za prvé, žurnalistika jako předmět akademického zkoumání je stále 

předmětem neukončené debaty. Navíc během své historie na akademické půdě musela 
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balancovat mezi požadavky univerzity a samotného (mediálního) průmyslu, přičemž 

požadavky každého z nich se značně liší. Mark Deuze proto napsal, že žurnalistika tak 

nakonec „neskončila ani jako kočka, ani jako pes – cítí se  nemilovaná profesní praxí a 

trpěná na akademické půdě“ (Deuze, 2005, s. 443). Navíc Deuze upozorňuje na rozdíl 

mezi humanitními vědami s kritickým přístupem a sociologicky orientovanými směry. 

Oba směry mají rozdílný přístup k žurnalistice jako oboru.  

 

Za dvě nejsilnější sociální síly, které posouvají současnou žurnalistiku, jsou 

považovány především nová média a fenomén narůstající multikulturnosti (Deuze, 

2005, s. 443). Tato dvě témata se odráží i v současném vzdělávání novinářů. 

 

Žurnalistika je vyučována na většině etablovaných fakult a také je často 

diskutovaným akademickým oborem. Paradoxem proto je, že akademických výzkumů o 

vzdělávání novinářů je poměrně málo. V posledních letech se objevují na univerzitách 

snahy o „akademizaci“ žurnalistiky. Žurnalistika a mediální studia, jakožto obory úzce 

vázané na společnost a kulturu, se mohou v akademickém prostředí velmi lišit. 

Publikace z posledních let ale ukazují, že určité výzvy a překážky, kterým vzdělávání 

novinářů v současnosti čelí, jsou často globálně velmi podobné nebo stejné (Deuze, 

2005, s. 443 Zelizer, 2000, s. 59). 

 

Častá je například otázka, co by vlastně žurnalistika měla být nebo je. Pokud 

zůstaneme na akademické půdě, je odpověď zřejmá – žurnalistika má připravovat 

absolventy oboru na práci v médiích a to jak prakticky, tak i představením práce lidí, 

kteří jsou za mediální obsahy redakčně zodpovědní. Cílem univerzitního vzdělávání 

novinářů by měla být socializace do profese (Mensing, 2010, s. 514). 

 

Specifiky novinářské profese jsme se zabývali v předchozích kapitolách (viz 

„každý může být novinářem“). Z těchto charakteristik novinářské profese plyne další 

otázka často související s akademickým vzděláváním novinářů. Má vzdělávání novinářů 

vůbec existovat? Diskuzi o tomto tématu oživil výrok prezidenta newyorské University 

of Columbia11 B. Bollingera, který v roce 2002 označil vzdělávání novinářů za naprosto 

                                                 
11 University of Columbia byla první univerzitou ve Spojených státech, která začala vyučovat žurnalistiku 
jako samostaný obor (Bollinger, 2003, s. 1).  
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nedostatečné a dokonce v dnešním světě za vzdělávání „klesajícího významu“ 

(Bollinger, 2003, s.1). Následná debata poukazovala na problémy související se 

vzděláváním novinářů a také to, zda je jednotlivé studijní plány vůbec reflektují. 

Hlavním rozporem je podle více autorů rozdíl v praxi žurnalistiky a  v pohledu 

akademiků (Deuze, 2006a). Zatímco lidé „z praxe“ mají pocit, že status quo fungující v 

praxi je ověřeným a správným modelem, do kterého by se měli nováčci jen tiše zařadit, 

akademici mají často odlišný názor. Akademické prostředí má častěji spíše tendence 

„zpochybňovat čistě praktické zkušenosti v jinak velmi teoretickém studijním 

programu“ (Deuze, 2006a, s. 20). Deuze ve své práci také upozorňuje, že tyto binární 

opozice (praxe versus teorie, úvaha versus akce) postihují každý obor, v žurnalistice ale 

výrazněji než jinde podporují separaci akademického světa a praxe profese (tamtéž). 

 

Už tradičně se terciární vzdělávání novinářů skládá ze zmíněných dvou oblastí – 

trénink praktických dovedností pro povolání a obecné vzdělání týkající se oboru, 

potažmo společnosti a médií. Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, diskuze 

nejčastěji vzbuzuje rozpor mezi těmito dvěma doménami. Pro lepší orientaci v tématu 

rozdělil Mark Deuze problematiku do 10 analytických oblastí či otázek (Deuze, 2006a, 

s. 23). Vzdělávání novinářů je hlavním tématem této práce a jednotlivým oblastem se 

proto tato kapitola věnuje podrobněji. Ne všechny z vyjmenovaných deseti prvků jsou 

pro tuto práci klíčové. Ty, které jsou  pro tuto práci stěžejní, jsou popsány detailněji či 

z pohledu více autorů. 

 

1. Motivace. Proč by mělo (stále) existovat vzdělávání novinářů?  

 

Sociologické průzkumy mezi novináři ukázaly, že počet akademicky vzdělaných 

novinářů zvolna roste (Viz kapitola 2.1; Wilhoit, Weaver, 1994). Deuze (2006a, s. 24) 

ve svém výzkumu zjistil, že v současnosti má většina novinářů ve věkové kategorii do 

30 let v západních zemích vysokoškolské vzdělání a toto číslo roste. Dá se tedy 

předpokládat, že motivace k  vzdělávání novinářů roste.  Vyšší „poptávka“ se 

v akademickém prostředí odráží vyšší nabídkou - kurzy zaměřené na média a 

žurnalistiku nabízejí stále častěji i „nepůvodní“ obory – humanitní a sociologické obory 

(tamtéž).  
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2. Paradigma žurnalistiky. Jaké názory a směry určují vývoj vzdělávání 

novinářů?  

 

Žurnalistika je obecně považována za jednu z aktivit zdravě fungující 

společnosti. Otázka, zda studijní programy na univerzitách skutečně připravují novináře 

na jejich budoucí povolání je v posledních letech velmi aktuální. Jak již bylo zmíněno 

výše, univerzity v nabízejí diferencovanější a početnější programy zaměřené na média – 

je to jejich odpověď na poptávku po kriticky smýšlejících a univerzálněji vzdělaných 

absolventech (Deuze, 2006a, s. 24). Trh médií se v dnešní společnosti velmi rychle 

mění a globalizuje a vzdělávací instituce se tomu snaží přizpůsobit (tamtéž). 

 

3. Mise (poslání) 

 

Jaká je pozice vzdělávání novinářů ve srovnání k profesi novináře a veřejnosti? 

Několik autorů vymezilo dvě velmi rozdílné podoby vzdělávání  novinářů, respektive 

dva typy ve vztahu ke společnosti či profesi. Za prvé jsou to typy programů, v centru 

jejichž zájmu stojí trénování praktických dovedností novináře a reflexe aktuálních 

potřeb profese. Druhým typem jsou programy a obory, které by se daly pojmenovat 

inovátorskými – vzdělávání budoucích novinářů je zde chápáno jako laboratoř, která 

připravuje studenty na možné změny a vývoj profese v budoucnosti. Většina 

vzdělávacích programů má tendenci se orientovat spíše k první variantě, obracet se 

k profesi jako takové, její historii a profesionalizaci žurnalistiky (Deuze, 2006a, s. 25).  

 

4. Orientace 

 

Na jakých aspektech žurnalistiky (jakožto povolání) je vzdělávání novinářů 

založeno? (Je založeno na médiích, žánrech nebo snad funkci žurnalistiky ve 

společnosti?) Studenti žurnalistiky jsou často vedeni k praxi v závislosti na typu médií – 

tisk, rozhlas či televizní vysílání, nověji také internetová média. Všechna tato média 

vykazují v jistém smyslu „jiné“ novinářství. Deuze i jiní autoři namítají, že taková 

výuka může vést k výrobě „automatizovaných novinářů“ – pracovníků v médiích, kteří 

vědí jak, ale nevědí proč. Proto se objevil návrh rozdělovat studijní programy podle 

funkcí zpráv (informace, názor, kritický přistup, zábava), nebo alespoň typů žurnalistiky 

(„hard“ a „soft“ zprávy), zkrátka orientaci více k funkci médií (Deuze, 2006a, 25).  
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5. Směr. Jaký je žádoucí směr současného vývoje? 

 

I otázka směru souvisí s výše zmíněnými trendy. Někteří autoři se shodli na tom, 

že příprava studentů by se měla orientovat spíše k přípravě „obecného portfolia“ – a to 

právě proto, že zaměstnanci (a to nejen v médiích) často dnes nebudují svou kariéru jen 

v jedné společnosti či instituci. Naopak, často přecházejí z oboru do oboru, od jedné 

společnosti k druhé. Tento model platí hlavně pro specialisty, kteří pracují 

s informacemi (Deuze, 2006a, s. 26). 

 

Mark Deuze ve svém výzkumu také poukázal na to, že lidé, kteří v médiích 

začínají pracovat dnes, mění své pozice v rámci jedné instituce, ale i zaměstnavatele 

samotné mnohem častěji než tomu bylo u jejich kolegů před 20 lety (Deuze, 2001, 206). 

 

6. Zasazení  vzdělávání novinářů do sociálního kontextu 

 

Důležitost chápání žurnalistiky v kontextu společnosti vychází ze samotné 

 podstaty žurnalistiky – ta totiž nemůže existovat nezávisle na společnosti, je na 

interakcích se společností doslova závislá.  Navíc, pracovníci v médiích jsou čím dál 

tím více konfrontováni multikultruním a mezinárodním charakterem médií (Deuze, 

2006a, s. 26). 

 

7. Vzdělání 

 

Mark Deuze v této souvislosti cituje filosofa Richarda Rortyho: ke vzdělávání se 

vztahují dva úplně odlišné, přesto stejnou mírou důležité procesy: socializace a 

individualizace. Pozornost autorů se v této problematice soustředila kolem otázky 

optimální míry, tzn. kam až by mělo vzdělávání poskytovat přípravu pro „socializaci“ 

s jednotlivými médii a kde by měl být ponechán prostor pro individualitu, „svobodnou 

mysl“, kterou by novináři měli být (Deuze 2006a, s. 26). 
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8. Studijní programy a plány. Jak  univerzity nacházejí optimální poměr mezi 

praxí a teoretickým základem? 

 

Velké procento literatury zaměřené na vzdělávání novinářů začíná právě u 

studijních plánů a zaměřuje se převážně na ně. Jak již bylo zmíněno dříve, tato literatura 

se často také zaměřuje na poměr mezi teorií a praxí. Deuze souhlasí s rozvržením, které 

před desetiletím navrhl německý badatel Siegfried Weischenberg, který rozdělil 

novinářskou kvalifikaci dokonce na tři domény: Fach-Kompetenz, Vermittlungs-

Kompetenz a Sach-Kompetenz. První oblast se týká technické stránky dovedností – tedy 

techniky zpravodajství, psaní a editování a také znalostí o žurnalistice jako je základní 

ekonomie médií, právo a historie médií. Druhá doména se zaměřuje na vyjadřovací 

schopnosti, tedy to, jak získanou informaci interpretovat, prezentovat. Třetí část 

studijního programu by se měla podle Weischenberga skládat z volitelných kurzů 

zaměřených na specifické oblasti jako je sociologie, politologie, ekonomie nebo 

například výzkumné metody ve vědě (Deuze, 2006a, s. 28).  

 

Objevily se i návrhy, že by studenti měli volit své předměty více sami 

v závislosti na svém budoucím zaměření a to i v oborech mimo žurnalistiku samotnou. 

Toto téma je spojené s novější myšlenkou „learning by doing“, kdy se studentům snaží 

univerzita zprostředkovat větší množství stáží v etablovaných médiích, v mnoha 

případech také studenty angažovat v univerzitních médiích (Deuze, 2006a, s. 27).  

 

Model, který se nejdříve objevil v USA, chtěly přebrat i některé evropské a také 

africké země – jde kroky směrem k standardizaci programů žurnalistiky na univerzitách. 

Tyto tendence jsou, až na snahy Akreditační rady pro vzdělávání v žurnalistice a 

médiích (AEJMC)12, zatím jen mlhavými plány, shoda se hledá obtížně. Deuze vidí 

hlavní příčinu v nedostatku pozornosti (jak v oblasti grantů tak výzkumu) věnované 

vzdělávání novinářů (Deuze, 2006a, s. 28). I autoři věnující se australské žurnalistice by 

si přáli větší jednotnost. Charles Stuart popsal studijní programy žurnalistiky jako 

natolik roztříštěné, že „v se v podstatě jakákoliv přednáška už může nazývat 

žurnalistickou“ (Stuart, 1997, s. 44). 

                                                 
12 „The Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communications“ (ACEJMC) vznikla 
v roce 1980 z původní Americké rady pro vzdělávání v žurnalistice (založené 1945). Jde o organizaci 
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9. + 10. Metodologie, management a organizace vzdělávacích systémů. Jaká je 

struktura preferovaných učebních metod a proč? 

 

Na samotnou organizaci výuky mají vliv především tři trendy. Zaprvé je to 

celosvětový nárůst poptávky po oborech orientovaných na média. Jedním ze zatím 

neprozkoumaných, ale velmi pravděpodobných dopadů může být stav, kdy masová 

produkce bude poskytovat vzdělání zaměřené na produkt či výsledek spíše než na 

proces a pochopení. Druhým významným vlivem je určitá konvergence v dnešních 

médiích – technologie, formáty, žánry i struktury vlastnictví médií mají sbíhající se, 

sjednocující charakter. Konečně třetím velmi významným trendem je nezanedbatelný 

vzrůstající vliv amerického (míněno USA) a britského modelu na terciární vzdělávání 

ve světě (Deuze, 2006a, s. 29). 

 

5.1 Současné trendy ve vzdělávání novinářů - shrnutí 

 

Tři zásadní vlivy, které se v současnosti ve vzdělávání novinářů prosazují, jsou 

popsány výše. Jde tedy o trend vyšší poptávky, trend konvergence a růst vlivu 

amerických a britských modelů vzdělávání.   

 

Důsledek pro žurnalistiku na univerzitách je evidentní. V současnosti se 

žurnalistika na akademické půdě rozvíjí – vzniká stále více oborů týkajících se médií, 

specializované kurzy snažící se „udržet krok s dobou“, vznikají nové asociace a 

instituce. Tento vývoj směrem k diferencovanějším studijním plánům není v terciárním 

vzdělávání typický jen pro žurnalistiku. I jiné obory se vyvíjejí směrem k větší 

specializaci (Deuze, 2006a, s 22). Kurzy žurnalistiky a mediálních studií se objevují na 

stále více oborech. Na australských univerzitách nejsou výjimkou kombinované tituly – 

běžná je například kombinace ekonomie a management s žurnalistikou.  

 

 

 

                                                                                                                                               
sdružující vzdělávací instituce spojené se vzděláváním v médiích, žurnalistice a telekomunikacích. 
Hlavním cílem rady je nalezení standardů pro vzdělávání zaměstnanců pohybujících se v těchto oborech. 
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Studie, které se zabávají restrukturalizací vzdělávání novinářů, jsou datovány 

v loňském roce (Mensing, 2010), ale i dekády zpět (Henningham, 1994). Všechny se 

zabávají stejsnou otázkou – jak učinit vzdělávání novinářů co nejefektivnější, jak 

připravit studenty co nejlépe pro výkon profese, kterou si svým studiem zvolili? 

Předchozí i následující kapitoly se pokusily shrnout hlavní návrhy, které z této diskuze 

vzešly.   
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6. Vzdělávání novinářů v Austrálii 

6.1 První kurzy žurnalistiky na australských univerzitách 

 

Historie univerzitních kurzů zaměřených na média probíhala v Austrálii ve třech 

vlnách. První období začíná v roce 1919, kdy Univerzita Západní Austrálie zavedla 

v zásadě neoficiální kurz žurnalistiky. V roce 1921 se objevily první studijní programy, 

které umožňovaly získat univerzitní diplom žurnalistiky. První univerzitou byla 

queenslandská univerzita v Brisbane (University of Queensland), těsně následovaná 

univerzitou v Melbourne. K úplnému studijnímu programu zaměřenému pouze na 

média a žurnalistiku vedl ještě další vývoj, častěji se tyto studijní programy začaly na 

australských univerzitách objevovat od poloviny 30. let. Od počátku bylo tradičním 

modelem rozdělení předmětů a přednášek na dvě části – praktickou a teoretickou. 

Žádný z učitelů nebyl v těchto kurzech zaměstnán na plný úvazek, přednášky byly často 

nepravidelné a variabilní (Stuart, 1997, s. 44). 

 

Určitý zlom nastává koncem 50. let (druhé období), kdy univerzity ve velké míře 

rušily okrajové studijní programy, mnoho z nich tak úplně zrušilo možnost získání 

univerzitního titulu v oboru žurnalistiky. Související předměty byly místo toho 

vyučovány na příbuzných humanitních oborech. K obnovení kurzů došlo až po roce 

1967 (třetí vlna), kdy po jednáních s Australskou asociací novinářů začala státní 

univerzita v Melbourne nabízet dva „pilotní“ studijní programy přidružené 

k humanitním studiím. Oba programy byly strukturované pro budoucí spisovatele spíše 

než novináře. Zájem o tyto kurzy nebyl nijak velký, z šesti původně přihlášených 

studentů ukončili studium v roce 1972 jen tři (Stuart, 1997, s. 49). 

Prvním učitelem, který vyučoval žurnalistiku na univerzitě na plný úvazek, byl bývalý 

vydavatel a novinář Doug Golding v polovině sedmdesátých let. V této době (70. léta) 

docházelo k obnovování plnohodnotných studijních programů zaměřených na 

žurnalistiku na australských univerzitách. University of Canberra nabízela dvouletý 

prezenční studijní program od roku 1970 pod názvem „Diplomový kurz tvůrčího psaní a 

žurnalistiky“. Následovaly univerzity v Brisbane (University of Queensland), Barthustu, 

Melbourne a další (Stuart, 1997, s. 50). 
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Nabídka v jednotlivých kurzech se v rámci jednotlivých univerzit velmi výrazně 

lišila. Počet předmětů, které se v kurikulech týkaly přímo žurnalistiky, se nacházel mezi 

20 až 60 procenty v závislosti na instituci (Stuart, 1997, s. 53).  

 

6.2 80. léta – australský boom v akademickém vzdělávání 

novinářů 

 

Za začátku osmdesátých let nabízely univerzity studijní programy zaměřené na 

žurnalistiku v šesti státech Austrálie (kromě sedmé Tasmánie tedy ve všech). Kurzy 

žurnalistiky, jejichž vznik často iniciovala Australská asociace novinářů, se často ocitly 

pro původní nezájem oslovených univerzit na různých vzdělávacích institucích. Mnoho 

z nich bylo například nejdříve vyučováno na tzv. CAE (College of Advanced Education, 

dnes v Austrálii nazývané TAFE – Technical and Further Education), tedy obdobách 

vyšších odborných škol (Woolford, 1983, s. 41). Velké procento studijních programů 

žurnalistiky také často začalo na technicky zaměřených školách; například v Brisbane je 

dodnes katedra žurnalistiky jak na University of Queensland, tak zároveň na 

Queensland University of Technology, kde žurnalistika zůstává jako jeden z mála 

humanitních oborů mezi jinak technickými (viz kapitola 7). 

 

 Počátek sedmdesátých let někteří autoři tedy označují za „boom studia 

žurnalistiky“ v Austrálii (Woolford, 1983, s. 41). Přesto nebo právě proto se už v roce 

1983 Don Woolford ze South Australian CAE ptá, jak kurikula vést pokud možno 

nejefektivněji. Na začátku 80. let na australských univerzitách stále přetrvává velký 

význam praxí a stáží absolventů v médiích. Až do sedmdesátých let se totiž většina 

novinářů ocitla v profesi právě skrze tyto stáže a jen malé procento z nich mělo 

akademický titul (Woolford, 1983, s.41). 80. léta zaznamenala velký rozvoj studijních 

programů žurnalistiky a  Woolford na začátku 80. let odhadoval, že každý rok ukončí 

studium žurnalistiky na univerzitách nebo CAE okolo 300 studentů (zahrnul sem 

žurnalistiku i kombinované obory s žurnalistikou jako hlavním oborem). Většina 

z těchto absolventů pak hledá práci ve svém oboru. S odkazem na výzkum, který v roce 

1982 provedla South Australian CAE Woolford pak uvádí, že australská média nabízí 

zhruba 500 nových pracovních míst ročně (Woolford, 1982, s. 42).  
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Tento poměr počtu absolventů a nabídky pracovních míst byl sice nadějný, 

přesto podle výzkumu v denících The Age a Sydney Morning Herald už v 80. letech 

pracuje sice většina absolventů alespoň bakalářského studia, v drtivé většině ale ne 

studia žurnalistiky. Don Woolfrod hledal příčinu tohoto rozporu a u zaměstnavatelů 

v těchto médiích zjistil sdílené přesvědčení, že noviny mnohem snadněji a raději naučí 

svého nováčka novinářským schopnostem než ekonomii, právu nebo politickým 

systémům. Preferují proto absolventy „tradičních oborů“ (Woolford, 1982, s. 42). Tento 

problém reflektovala i Australská asociace novinářů (AJA). Na konferenci AJA v roce 

1981 šéfredaktor deníku The Age John Tidey navrhl jedno z možných řešení: 

„Vzdělávání novinářů na vyšších odborných školách a univerzitách by mělo probíhat 

jako postgraduální studium. Tak by mohly média jako The Age těžit z výhod obou 

„světů“: zaměstnávat chytré absolventy vzdělané v oboru práva, vědy nebo literatury, 

kteří by zároveň absolvovali řekněme dvouleté studium žurnalistiky, kombinované se 

stáží v deníku“ (Woolford, 1982, s. 42).  

 

Další řešení otázky, která se s profesí žurnalistiky pojí snad od jejího vstupu na 

akademickou půdu, totiž rozdílný názor akademického prostředí a praxe, navrhl na témž 

setkání viceprezident AJA Robert Duffield (mj. vyučoval žurnalistiku na Western 

Australian Institute of Technology). Duffield navrhoval větší variabilitu kurzů 

žurnalistiky. Jedna skupina předmětů by se měla věnovat technikám psaní a vůbec 

technickým stránkám profese, druhá by se pak stejnou měrou zaměřila na základní 

vzdělání v ekonomii, politologii a právu (Woolford, 1982, s. 43). V obou návrzích je 

patrný požadavek požadavek na všeobecné akademické vzdělání novinářů, které, jak 

ukazuje analýza studijních plánů (viz kapitola7), v praxi poněkud ustoupilo předmětům 

orientovaným na trénink praktických schopností a technik. 

 

6.3 90. léta ve vzdělávání novinářů v Austrálii: důsledky boomu 

 

Nárůst nabídky kurzů žurnalistiky, stejně tak i zájem o ně přetrval v Austrálii i 

v 90. letech a tak už v polovině 90. let uvádí Robert Patching z Univerzity of 

Wollongong v Novém Jižním Walesu o problému nadprodukce absolventů žurnalistiky 

v souvislosti s poptávkou na trhu. Srovnání absolventů žurnalistiky sedmi australských 



  

 

44

  

univerzit ukázalo důsledky nárůstu popularity žurnalistiky na univerzitách – počet 

absolventů žurnalistiky vzrostl během několika let téměř o 50%, nabídka pracovních 

míst ale takový nárůst nezaznamenala. Studie ukázaly, zatímco v roce 1988 ukončilo 

studium žurnalistiky na sedmi vybraných univerzitách 152 absolventů, v roce 1995 to 

vzrostlo číslo absolventů na celkový počet 332 (Patching, 1996, s. 55). Celkový počet 

absolventů žurnalistiky osmnácti nejpočetnějších studijních programů v Austrálii byl 

845, přičemž odhady trhu práce předpokládaly, že trh práce nabízí v Austrálii ročně jen 

zhruba 300 nových pracovních míst pro novináře (Patching, 1996, s. 58).  

 

6.4 Současnost: hodnota absolventů žurnalistiky na 

australském trhu práce 

 

Situace se příliš nezměnila ani v následující dekádě, jak uvádí například Barbara 

Alysen v roce 2001. Uvádí také, že podle průzkumů většina absolventů začíná pracovat 

v regionálních nebo okrajovějších médiích, jen zřídka pak v prestižních titulech.  Přesto, 

jak uvedla Alysen, se „zájem“ prestižních médií o absolventy žurnalistiky těsně pře 

rokem 2000 mírně zvýšil, hlavně díky reorganizaci programů stáží a elévských skupin 

v mnoha z nich13 (Alysen, 2001, s. 103).  

 

S „přebytkem“ absolventů žurnalistiky souhlasí i Kerry Green. Uvádí také, že 

absolventi žurnalistiky většinou zaměstnání najdou, jen zhruba třetina z nich ale jako 

novináři. Další třetina absolventů začne pracovat v oborech mediím příbuzných jako 

například public relations a podobné. Zbylá třetina absolventů nachází uplatnění 

v ostatních oborech (Green, 2005, s. 186). Skutečnost, že jde o dlouhodobý trend, 

naznačuje jiný výzkum provedený na absolventech University of Queensland už 

v letech 1994-1998. 60% těchto studentů našlo po absolvování studia zaměstnání 

v médiích nebo příbuzných oborech, celých 35,5 % pak v jiných odvětvích (5% našlo 

uplatnění ve státní sféře). Pozitivním závěrem tohoto výzkumu bylo zjištění, že 

absolventi žurnalistiky nacházejí zaměstnání lépe než studenti s jinými humanitně 

zaměřenými obory (Green McIlwaine, 1999, s. 134, 138). 

 

                                                 
13 Z těchto médií například jmenuje změny v denících The Age, Sydney Morning Herald, Sunday 
Telegraph, Telegraph Mirror, The Australian. 
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 Další studie se věnovaly otázce, kdo učí studenty žurnalistiky na australských 

univerzitách. Australské univerzity byly zde srovnávány s univerzitami v USA. 

Výsledky ukázaly, že australští studenti mají v průměru více vyučovacích hodin týdně 

(12). Průzkum se také zaměřil na zkušenosti a vzdělání učitelů žurnalistiky – 5% z nich 

nikdy nepracovalo v médiích (průzkum byl prováděn v roce 1996), zatímco v USA to 

byla necelá dvě procenta. Od konce 80. let se výrazně zvýšil počet lektorů 

s univerzitním vzděláním (Patching, 1997, s. 35). Stejný trend uvádí i Hanusch ve svém 

později publikovaném výzkumu (Hanusch, 2008, s. 102). 

 

John Henningham, který se otázkou žurnalistiky na univerzitách zabýval 

v několika publikacích, vyjádřil v deníku The Australian obavu, že i po desítkách let, 

kdy se je žurnalistika vyučována, studijní programy se stále nekryjí s požadavky trhu 

práce (Henningahm, 2003, s. 15). Jako jeden z problémů uvádí příliš širokou definici 

bakalářského studijního programu žurnalistiky, který se díky množství volitelných 

předmětů rozplývá v příbuzných oborech. Navíc studenti nejsou v těchto kurzech 

„nuceni“ pracovat na rozšíření praktických dovedností, především psaní. Za jeden 

akademický rok tak napíší zhruba tolik článků, jako stážista za pouhých několik dní. 

Výsledkem je fakt zveřejněný v tomtéž výzkumu -  jen 63% studentů žurnalistiky a 

komunikačních studií se svými studijními programy spokojeno (tamtéž, s. 17). 

 

Australské univerzity poskytují možnost hlavní a vedlejší specializace v průběhu 

celého oboru a vedlejší specializace složená z kurzů žurnalistiky je pro příchozí 

studenty atraktivní a častou volbou (tato skutečnost někdy může komplikovat orientaci 

v tom, kdo je vlastně absolvent žurnalistiky – viz dále). Podle některých autorů jsou ale 

studenti často při volbě těchto specializací ponecháni ve falešné naději, že „z nich 

budou novináři“, přičemž tato představa se splní spíše menší části z nich (př. 

Henningham, 2003, s. 18 Patching, 1996, s. 58).  
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6.5 Navrhované modely studijních programů žurnalistiky 

 

Teoretických analýz problémů žurnalistiky na akademické půdě zabývajících se 

problémem ze všech úhlů najdeme mnoho. Jak vyplývá z výše uvedeného, názory na to, 

co by vlastně profese novináře měla splňovat, se poněkud různí, stejně tak pohled 

různých společností na ni. Na akademické půdě nepanuje o žurnalistice výrazně větší 

shoda. Jen málo publikací se ale pokusilo navrhnout konkrétní změny ve studijních 

programech a obhájit jejich efektivitu.  Jedním z autorů je v australském prostředí 

například Don Woolford, který na začátku 80. let obecně shrnul několik navrhovaných 

možností (viz výše, kap 6.2 Woolford, 1982, s. 43 také Deuze, 2006a, s. 28). 

 

Konkrétnější návrhy uvedl John Henningham14 ve své publikaci z poloviny 90. 

let. Navrhl konkrétní restrukturalizaci studijních programů žurnalistiky podle 

následujícího modelu (Henninngham, 1994, s. 89). V ideálním případě by studenti měli 

ve výuce absolvovat kurzy týkající se osmi základních témat rozdělených do deseti 

(povinných) předmětů: 

 

1. Zpravodajství: Principy a žurnalistický styl 

 

Semináře tohoto typu by měly být podle Hennninghama rozděleny do tří 

semestrů od začátečnické až po pokročilou úroveň. Zaměřeny by měly být na trénink 

praktických dovedností tak, aby byli studenti schopni efektivně fungovat v médiích jako 

reportéři a redaktoři. Principy a techniky psaní se mají soustředit pouze na oblast 

žurnalistiky, ne spisovatelských žánrů. Studenti by měli projít celým procesem 

zpravodajství – od získávání informací, rozhovorů, tiskových konferencí, rešeršních 

praktik až po psaní samotného výstupu, který by byl kriticky hodnocen vyučujícími 

(mimo jiné z hlediska jazykové správnosti). Tyto předměty by měli vyučovat lektoři se 

zkušenostmi v médiích, zároveň by měli být schopnými pedagogy. Modelem pro tvorbu 

                                                 
14 Prof. John Henningham absolvoval studium žurnalistiky na University of Sydney, další studium pak na 
University of Queensland, kde od roku 1978 vyučoval, krátce byl také vedoucím School of Journalism 
and Communication tamtéž. Působil také jako hostující profesor na Deakin University, přednášel také na 
univerzitách v USA a Velké Británii. Jako novinář dlouhodobě pracoval v několika australských denících.  
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mediálních obsahů na těchto seminářích by měla být současná média na konkrétním 

mediálním trhu. 

 

2. Editace 

 

Přestože většina absolventů nezačíná svou kariéru v médiích jako editoři, znalost 

celého procesu zpravodajství je důležitá. Henningham v této situaci zmiňuje hlavně 

australské mimoměstské deníky. 

 

3. Etika žurnalistiky 

 

Znalost etických principů v žurnalistice řadí Henningham (1994, s. 90) mezi 

základní témata, o kterých by studenti žurnalistiky měli získat přehled. Toto téma je 

aktuální mimo jiné vzhledem k nízkému všeobecnému hodnocení novinářů veřejností. 

Podle autora je nepřípustné, aby studenti žurnalistiky mohli mít etické principy své 

profese jen jako volitelné předměty nebo aby byla etika profese zmíněna jen okrajově. 

Odkazuje se i na studijní programy univerzit v USA, odkud také pochází významná část 

literatury o etice žurnalistiky (tamtéž). 

 

4. Mediální právo 

 

Mediální právo by mělo být nezpochybnitelnou součástí kurikula. Studenti by 

měli být obeznámeni s těmi zákony, které se týkají jejich profese. Henningham jako 

příklady uvádí případy pomluvy a urážky na cti, také celý obeznámení se soudním 

procesem atd.  

 

5. Výzkumné metody v médiích, principy získávání informací 
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Přestože by toto odvětví mohlo být snadno zahrnuto v obecných principech 

zpravodajství, podle Henninghama si zaslouží tyto techniky samostatnou pozornost. 

Správným postupem je motivace novinářů směrem k získání primárních zdrojů a vlastní 

rešeršní činnosti spíše než jen slepé citování „odborníků“ (Henningham, 1994, s. 91). 

Studenti by měli vědět, jak sami interpretovat například finanční rozvahy společností, 

mít základní přehled ve státních rozpočtových dokumentech atd. Také potřebují mít 

kritický přístup k (sociologickým) výzkumům a statistikám, nemluvě o orientaci v nich 

(tamtéž). 

 

6. Teorie (zpravodajských) médií 

 

Teorie masové mediální komunikace jsou také podstatnou součástí studia 

žurnalistiky, a proto by neměly zůstat jen doménou sociologů a akademiků. Tyto teorie 

byly v posledních dekádách popsány v množství literatury a je zodpovědností pedagogů 

katedry vybrat ty teorie, které jsou pro praxi podstatné, uvádí Hennningahm (1994, s. 

91).  

 

7. Mezinárodní mediální scéna 

 

Průnik do mezinárodní mediální komunikace pomáhá vyvažovat kulturní 

egocentrismus. Australská žurnalistika je odvozená od britského, potažmo 

severoamerického modelu a studenti žurnalistiky by proto měli být obeznámeni se 

základními koncepty v těchto oblastech. Neméně důležitá je také základní znalost 

„alternativních modelů“ žurnalistiky, například v rozvojových zemích (Henningham, 

1994, s. 91).  

 

8. Žurnalistika, média a společnost 

 

Tato oblast by se měla věnovat aktuálním tématům ve společnosti, které se  

týkají médií. Mezi taková řadí Henningham například téma svobody tisku, 
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zodpovědnosti novináře, vlastnictví a kontroly médií, potřeby publika nebo výzvy, které 

pro žurnalistiku představují nová média. Tyto předměty by měly být součástí 

závěrečných semestrů kurikula. V ideálním případě by tak měly takové znalosti pomoci 

studentům žurnalistiky kriticky nahlédnout a případně ocenit roli žurnalistiky ve 

společnosti. 

 

Tyto předměty by měly být ideálně doplněny dalšími volitelnými – specializace 

v žurnalistice, fotožurnalistika, časopisová žurnalistika, nebo další relevantní doplňkové 

předměty jako historie žurnalistiky, akademické výzkumné metody atd. Nabídka 

takových výběrových předmětů by se ale neměla pohybovat v úzce zaměřeném oboru. 

 

K otázce poměru předmětů navrhuje Henningham zhruba polovinu kurzů 

zaměřených na žurnalistiku samotnou, další předměty výběrové (Henningham, 1994, s. 

92). Podobně jako Woolford (1982, s. 42) uvádí jako optimální variantu žurnalistiky 

jako postgraduálního studia, kterou studenti volí až poté, co bakalářské studium 

absolvovali v jiných sociálních nebo dalších disciplínách. Henningham (1994, s. 92) i 

jiní autoři (př. Green, 2005, s. 188) se shodují, že zhruba 50% kurzů zaměřených pouze 

na žurnalistiku je optimální poměr předmětů ve studijním plánu. Tento názor 

kontrastuje například s modelem amerických univerzit, kde AEJMC (Akreditační rada 

pro vzdělávání v žurnalistice a médiích, viz kap. 5) akredituje už programy, které 

nabízejí minimálně jen 25% kurzů žurnalistiky. Zbytek předmětů se skládá většinou 

jiných humanitně zaměřených oborů. Na Australských univerzitách je poměr předmětů 

zaměřených na praxi nebo orientovaných na žurnalistiku většinou mnohem více (Green, 

2005, s. 188). 

 

 Co se týče jiných specializací (rozhlasová, televizní), měly by se na v kurikulu 

objevit také, ale až poté, co studenti získají základy technik psaní. Tento argument 

podporuje John Henningham reflexí z praxe – novináři se snadněji přesouvají 

z tištěných médií k jiným než obráceně. Výzkum ukázal, že nejméně 40% australských 

televizních reportérů začínalo v tištěných médiích, zatímco jen 20% z nich začínalo 

svou kariéru v rozhlasové žurnalistice (Henningham, 1994, s. 92). Žurnalistika 

zaměřená na tisk poskytuje studentům přehled o základních principech, ke kterým je 

možné volitelně doplnit technologické znalosti o rozhlasové a televizní praxi.  
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 Na závěr Henningham uvádí, že pokud se rozhodneme, že žurnalistika na 

akademickou půdu patří, měla by být plnohodnotným akademickým oborem, ne 

například jen doplňkem jiné katedry. O toho by se měl odvíjet jak počet studentů oboru, 

počet učitelů, tak i pozornost věnovaná studijním plánům i návaznosti na trh práce, na 

který absolventi vstupují. Henningham se také odkazuje na citát Josepha Pulitzera 

z roku 1902: „žurnalistika je, respektive by měla být, významnou a intelektuální 

profesí“. Pokud se univerzity chtějí držet této vize, měla by mít žurnalistika na 

univerzitách stejnou váhu jako jiné obory (Henningham, 1999, s. 185). Na závěr autor 

shrnuje „pokud má mít (terciární) vzdělávání novinářů smysl, musí se dělat kvalitně“ 

(Henningham, 1994, s. 93).  

 

 Další návrhy prezentovala Margie Comrie (2003). Jak je pro australské prostředí 

typické, i ona podporuje výrazné zaměření na praktické předměty (Comrie, 2003, s.1). 

Podle Comrie je chybou opakovaně aplikovat staré modely-studijní programy 

žurnalistiky.  

 

 „Henninghamův model“ zůstává zřejmě nejkonkrétnějším uceleným návrhem 

studijního programu žurnalistiky, je ale nutné připomenout, že jej Henningham 

formuloval před nástupe nových médií. Tento model se setkal  s pozitivními ohlasy, ale 

i s kritikou. Například Mark Pearson oponuje Henninghamově touze po velké katedře 

žurnalistiky s mnoha studenty i učiteli. Příliš velkoryse pojatý program může velmi 

snadno opominout potřeby studentů, ztratit s nimi kontakt (Pearson, 1994, s. 68). 
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7. Studijní programy a praxe vyučování žurnalistiky 

dnes 

 

 Jak vyplývá z předchozích kapitol, otázek spojených s terciárním vzděláváním 

novinářů je více, návrhů, jak uvést výsledky průzkumu do praxe také. Tato práce 

v závěru analyzuje, jak vývoj profese a také určité tradice ovlivnily konkrétní podobu 

studijních programů. 

 

7.1 Žurnalistika na australských univerzitách 

 

 Žurnalistika se na australských univerzitách objevuje na začátku 20. let 20. 

století a jak bylo popsáno výše, její vývoj nebyl jednoduchý. Před další analýzou 

programů, které dnes australské univerzity nabízejí, je potřebná základní orientace 

v systému vzdělávání na australském kontinentu.  

 

7.1.1 Terciární vzdělávání v Austrálii 

 

Australský vzdělávací systém sice vychází z britského (Henningham, 1994, s. 

91). Velká Británie (potažmo Austrálie), stejně jako velká většina dalších evropských 

států, dodržuje v terciárním vzdělávání principy tzv. Boloňské dohody, která sjednocuje 

univerzitní tituly na třístupňové: bakalářský, magisterský a doktorský. V  australském 

vzdělávacím systému se navíc odlišují navíc tzv. tituly „with honours“, které například 

v českém prostředí nenajdeme. Nabídka titulů je variabilnější. Většina australských (a 

novozélandských) univerzit nabízí získání těchto titulů (řazeno podle délky studia): 

diplomas (délka studia 1-2 roky, titul je možné získat na tzv. TAFE, obdobách vyšších 

odborných škol), advanced diplomas (1-2 roky), bakalářský titul (3 roky), bakalářský 

titul „with honours“ (4 roky), magisterský titul (bakalářský a 1-2 roky magisterského 

studia) a doktorský titul - high Honours (tzn. bakalářský titul nebo magisterský titul + 3-

4 roky studia) (Higher Education Support Act, 2003). Některé univerzity nabízejí o 
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možnost tzv. „double degree“ – plnohodnotného dvojoboru, kde bakalářský program 

trvá 5-6 let. 

 

 Titul „with honours“ se odlišuje délkou studia (3+1 rok), ale v principu obsahuje 

stejné předměty jako jiný bakalářský titul. Roční „nadstavba“ k získání „honours“ 

znamená jednoletou výzkumnou činnost, například práci na bakalářské práci, která není 

podmínkou k získání běžného bakalářského titulu. K získání titulu„with honours“ je 

nejčastěji potřeba pozvání do konkrétního výzkumného projektu a dobrý studijní 

průměr. Nejčastějším titulem je bakalářský titul (BA), titul „with honours“ nebo 

magisterský méně častý (například na University of Queensland je z více než 40tisíc 

zapsaných studentů jen 11tisíc studentů postgraduálního studia15). 

 

7.1.2 Studijní obor žurnalistika na australských univerzitách 

 

V současnosti je žurnalistika jako samostatný obor vyučována na jednadvaceti 

australských univerzitách ve všech sedmi australských státech16. 

 

 Pro podrobnější analýzu studijních programů byly vybrány katedry žurnalistiky 

na třech univerzitách: University of Queensland (UQ), Deakin University (DU) a 

Queensland University of Technology (QUT). První dvě univerzity byly prvními 

australskými vysokými školami, které nabízely žurnalistiku jako studijní obor a od 

počátku patřily a patří mezi univerzity s největším počtem absolventů žurnalistiky 

(Patching, 1996, s. 63).  

 

                                                 
15 Zdroj: Statistika studijních programů University of Queensland, citováno dne 8.5.2011, 
http://www.mis.admin.uq.edu.au/Content/UQKeyStatistics.aspx 
16 Australian College, Bond University, Central Queensland University, Charles Sturt University, Curtin 
University of Technology, Deakin University, Griffith University, J-School – Journalism Education and 
Training, James Cook University, Macleay College, Monash University, Murdoch University, 
Queensland University of Technology, RMIT University, University of Newcastle, University of 
Queensland, University of South Australia, University of Southern Queensland, Univeristy of Tasmania, 
University of Technology, Sydney, University of Wollongong 
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Queensland Univesity of Technology je naopak jednou z technicky 

orientovaných vysokoškolských institucí, na kterých se žurnalistika etablovala 

v důsledku určité zvláštnosti v historii vzdělávání novinářů na australském kontinentu 

(viz kap. 6.2). Žurnalistika je na QUT vyučována dodnes. University of Queensland i 

Queensland University of Technology mají všechny své kampusy v hlavním městě státu 

Queensland Brisbane a panuje mezi nimi určitá rivalita. Srovnání studijních záměrů 

těchto dvou univerzit tak může odhalit nejen důsledek tohoto vývoje, ale například i 

vývoj novinářského oboru na jinak technické univerzitě a  další odlišnosti. 

 

Tato kapitola se věnuje výsledkům výše popsané dizkuze o dalším směru 

vzdělávání novinářů. Jak tyto otázky, které se s profesí novinář i s žurnalistikou na 

akademické půdě pojí, ovlivnily výslednou podobu studijních plánů?  

 

University of Queensland (UQ) 

 

University of Queensland je univerzitou s nejdelší tradicí výuky žurnalistiky na 

australském kontinentu (od r. 1921), také jde o univerzitu s největším počtem 

absolventů žurnalistiky ročně. V analýze australských univerzit proto poslouží jako 

modelová a bude popsána nejpodrobněji. Od prvního studijního programu žurnalistiky 

došlo k řadě změn. První studijní obor naplňovaly z velké části předměty jako 

angličtina, historie, politologie a ekonomie. V roce 1989 vznikla na UQ první australská 

katedra žurnalistiky a v roce 1990 zavádí univerzita žurnalistiku jako samostatný 

magisterský program. O rok později se žurnalistika osamostatnila a vytvořila vlastní 

School of Communication and Journalism, až do té doby byla součástí fakulty 

politologie a mezinárodních studií. Dnes žurnalistika na UQ formálně spadá pod 

Fakultu sociálních a behaviorálních studií. 

 

University of Queensland nabízí v současnosti bakalářský (i s možností „with 

honours“), magisterský i doktorský program žurnalistiky. Protože mnoho publikací 

věnujících se otázkám vzdělávání novinářů v Austrálii vzniklo právě na půdě University 

of Queensland (Henningham, 1994, 1999 Bromley, 2001 Green McIlwaine, 1999, s.), 
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snaží se univerzita reflektovat diskuzi se vzděláváním novinářů spojenou. Na svých 

internetových stránkách uvádí, že UQ je jednou z nejlépe hodnocených univerzit co se 

týče zaměstnatelnosti absolventů žurnalistiky. Absolventi UQ nachází zaměstnání 

v průměru do šesti měsíců od ukončení studia17. Celé kurikulum je výrazně orientované 

na trénink praktických dovedností, což univerzita několikrát zmiňuje už v anotaci 

studijního programu žurnalistiky. 

 

Určitou zvláštností je možnost konzultovat stáž, zaměření nebo seminární práce 

s osmi odborníky – novináři z praxe profese (industry consultants). Osm lektorů 

specializovaných na určité oblasti médií řeší se studenty dotazy individuálně na bázi 

konzultací. Poskytují také informace o nabízených stážích. Jednosemestrální stáž je pro 

studenty žurnalistiky povinnou součástí studia v bakalářském i magisterském programu.  

 

Studijní plán bakalářského programu (viz příloha č. 1) je rozdělen na povinné 

předměty a povinně volitelné předměty ve dvou skupinách, přičemž UQ doporučuje i 

časový harmonogram volby předmětů po jednotlivých semestrech. Povinností je splnit 

48 jednotek-kreditů v průběhu celého studia. 

 

Mezi povinnými úvodními předměty, které spadají do skupiny 1, se vyskytují 

spíše teoretické kurzy jako „Identita, kultura a komunikace, „Úvod do žurnalistiky a 

komunikace“, „Masmédia a společnost.“ Stejně početná je skupina druhá předmětů, 

které jsou orientované na praxi, což odpovídá modelu navrhovanému J. Henninghamem 

(1994, s. 92). Skupina 2 obsahuje povinně předměty zpravodajství, rozhlasové a 

vizuální žurnalistiky, editování. Poslední podskupina předmětů orientovaných na praxi 

obsahuje osm volitelných položek, ze které si studenti po konzultacích a vzhledem ke 

svému zaměření vybírají dvě. Může to být například jednosemestrální praxe ve 

vybraných médiích, nebo studie v oblasti médií.  

 

Dalších 16 jednotek (tzn. kreditů, odpovídá 8 předmětům), tedy celou třetinu, si 

studenti mají volit v oborech mimo katedru žurnalistiky. Ty pak tvoří jejich vedlejší 

                                                 
17 Zdroj: http://www.uq.edu.au/sjc/why-study-journalism-or-communication-at-uq, citováno dne 
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specializaci – 8 jednotek z jednoho oboru tvoří specializaci „minor,“ v případě všech 16 

jednotek-kreditů z jednoho oboru pak vedlejší specializaci „major“ (viz příloha č. 1).  

 

Magisterský program žurnalistiky trvá 3 semestry a požaduje splnění 24 

jednotek (viz příloha č. 1). Předměty nabízené v magisterském studiu už jsou 

specializovanější, počítají s dřívějšími znalostmi technik a principů v žurnalistice se 

uplatňujících Například předmět „Investigativní metody“ je založený na psaní vlastního 

článku publikovatelného v deníku. Celý proces, od výběru tématu až po charakter sběru 

informací, je konzultován s vyučujícím, v polovině semestru pak také na dvoudenním 

intenzivním kurzu s novinářem z praxe. Víkendové i jiné intenzivní kurzy jsou vůbec 

v průběhu magisterského programu poměrně běžnou praxí, týkají se například i 

předmětu „Principles of reporting“ a dalších. I v těchto předmětech jde o intenzivně 

konzultované psaní vlastních mediálních obsahů.  

 

Queensland University of Technology (QUT) 

 

 Queensland University of Technology je další z velkých univerzit státu 

Queensland, stejně jako University of Queensland sídlí v Brisbane a v současnosti je na 

ní zapsáno okolo 40 tisíc studentů. Jinak technicky zaměřené univerzita poskytuje 

bakalářský a magisterský studijní program žurnalistiky na Fakultě kreativních umění 

spolu s bakalářskými tituly módního návrhářství, filmové produkce nebo kreativního 

psaní. Nabízí i dvojité bakalářské programy – žurnalistika je zde kombinována 

s bakalářským titulem z práva nebo ekonomie. Studium těchto „dvojitých“ programů je 

koncipováno na 5,5 roku. 

 

 V těchto dvojitých oborech je většina předmětů stanovena předem a například 

v kombinaci žurnalistika-právo jsou v každém semestru zahrnuty stejným poměrem 

předměty z obou specializací, většinou s určitou vzájemnou propojeností (například 

v jednom semestru kurz zvykového práva a etiky žurnalistiky). Kombinace žurnalistika-

                                                                                                                                               
14.5.2011. Tento fakt je uveden bez zdroje.  
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ekonomie poskytuje více prostoru pro vlastní volbu předmětů z jednotlivých 

specializací v ekonomii.  

 

 Bakalářský obor žurnalistiky je koncipován na 6 semestrů a obsahově se podobá 

studijnímu plánu University of Queensland (viz přílohy č. 1 a č. 2). Mezi povinnými 

předměty je zde mediální právo a etika žurnalistiky, stejně tak jako televizní a 

rozhlasová žurnalistika. Základ praktických předmětů tvoří trénink technik ve 

zpravodajství, ale také například technika mluvení v mezilidské komunikaci (nejen pro 

rozhlasové novináře).  

 

Magisterský studijní obor žurnalistiky je koncipovaný stejně jako na většině  

australských univerzit jako třísemestrální. Kromě povinných předmětů jako jsou 

teoretické „teorie v žurnalistice“ nebo praktické „tvorba zpravodajství“ je kladen důraz 

na novinářský projekt („Inovace v kreativním umění - projekt“). Magisterské studium 

má také na výběr z velkého množství volitelných předmětů (viz příloha č. 2, list B). 

 

Deakin University (DU) 

 

Na Deakin University (Melbourne) patří School of Communication and Creative Arts 

pod Filosofickou a pedagogickou fakultu.  

 

Ve srovnání s University of Queensland je celkový počet kurzů v bakalářském 

programu menší, probíhají ale intenzivněji (více hodin za týden). Na začátek kurikula 

DU zařadila opět teoretické předměty, kurzy zaměřené na praxi pak spíše ke konci 

studia (viz příloha č. 3). Oproti University of Queensland je praxe v médiích povinná 

pro všechny studenty, nepatří jen mezi volitelné kurzy. Navíc je povinný i kurz 

mediálního práva a etiky. Povinné je i absolvování tvůrčích dílen televize a rozhlasu. 

 

Postgraduální studium nabízí dvě varianty se zaměřením na žurnalistiku – tzv. 

graduate certificate in journalism a dále magisterský program „Master of 
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Communication,“ kde je dále možné zvolit specializaci „Zurnalistika“ (viz příloha č. 3). 

I tady je povinnou součástí mediální právo a  jednosemestrální stáž v médiích, stejně tak 

jako tvorba závěrečného mediálního projektu.  

 

7.1.3 Žurnalistika na australských univerzitách - shrnutí 

 

Jak bylo zmíněno výše, na rozdíl od českého akademického prostředí, většina 

studentů absolvuje jen bakalářský stupeň studia, podobně jako je tomu v USA. Důvody 

mohou být mimo jiné i finanční. Téměř všechny univerzity zmiňují možnost získání 

vládních nebo prospěchových stipendií, rozdíl mezi poplatky za bakalářské a 

magisterské stupně studia je přesto výrazný. Poplatek za akademický rok studia 

většinou neklesá v bakalářském stupni pod 5000 australských dolarů18 (5 628 AUD na 

University of Queensland, 5494 AUD na Queendland University of Technology). 

Magisterské studijní programy jsou pak zpoplatněny více než dvojnásobně (rok 

magisterského studia stojí na University of Queensland 13 700 AUD, na Queensland 

University of Technology pak 14 750 AUD, na Deakin University jsou poplatky za 

studium ještě vyšší než na výše uvedených univerzitách). 

 

Z prezentovaných studijních programů tří univerzit, které byly vybrány jako 

modelové, je patrný jeden charakteristický rys - výrazná orientace na předměty 

zaměřené na trénink praktických dovedností. Předmětů, kde jsou studenti psát práce 

vhodně pro publikaci v médiích spíše než pro akademické účely je ve studijních plánech 

zhruba polovina (což odpovídá Henninghamově modelu, kapitola 6.5). Teoretické kurzy 

věnující se základům etiky nebo sociologii médií jsou většinou zařazeny na začátek 

kurikula.  

 

                                                 
18 Školné na veřejných univerzitách (UQ, QUT i DU) pro akademický rok 2011/2012. Zdroj: webové 
stránky univerzit. Deakin University: http://www.deakin.edu.au/future-
students/courses/course.php?course=A328&stutype=local&keywords=journalism , University of 
Queensland: http://www.uq.edu.au/study/program.html?acad_prog=2102, Queensland University of 
Technology: http://www.courses.qut.edu.au/cgi-
bin/WebObjects/Courses.woa/wa/selectMajorFromMain?pres=sf&courseID=13313, vše citováno 15.5. 
2011. 
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Přestože na se tedy žurnalistika od svého vstupu na univerzity orientovala spíše 

na jazyk a teorie médií (7.2.2, UQ), brzy australské univerzity na základě probíhajících 

diskuzí posunuly charakter studijních programů směrem k praxi.  A tak zatímco v ještě 

v polovině 80. let John Hoffman píše o naprostém nedostku předmětů zaměřených na 

praxi ve studijních programech žurnalistiky (Hoffman, 1983, s. 38), o 20 let později už 

je situace jiná. V současnosti většina univerzit ve svých anotacích výrazně zdůrazňuje 

napojení na praxi novinářské profese a zavedla povinné jednosemestrální stáže 

v médiích, konzultace s odborníky z praxe nebo intenzivní kurzy, kde odborníci 

studentské práce kriticky posuzují.  

 

7.2 Žurnalistika na českých univerzitách 

 

  Kapitola 3. popisovala vývoj novinářské profese v evropském prostředí. Je 

logické, že vývoj profese zde probíhal mnohem déle, než tomu mohlo být v Austrálii, 

kam byla žurnalistika „importována“ jako již hotový produkt britské kolonie. Tato 

kapitola chce poukázat na určité důsledky tohoto odlišného vývoje novinářské profese 

na příkladu charakteru terciárního vzdělávání novinářů. Žurnalistika, která se na 

univerzitním kampusu ocitla poprvé v USA na Columbia University v roce 1921, má 

v českých studijních plánech podobu vycházející spíše z evropské tradice akademického 

vzdělávání. 

 

 Pro porovnání se třemi veřejnými univerzitami v Austrálii byly vybrány tři 

nejtypičtější státní univerzity v České republice, a to: Fakulta sociálních věd Univerzity 

Karlovy, Masarykova Univerzita v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci.   

 

Univerzita Karlova v Praze 

 

 Na Univerzitě Karlově spadá žurnalistika pod Fakultu sociálních věd, která je 

rozdělena na jednotlivé instituty. Kromě bakalářského a magisterského studia 

mediálních studií poskytuje stejné programy zaměřené pouze na žurnalistiku samotnou. 

Samostatně pak stojí programy marketingové komunikace a public relations. Model 
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Fakulty sociálních věd by se pravděpodobně částečně přibližoval návrhům Australské 

asociace novinářů (Woolford, 1982, s. 42, viz kapitola 6.2), která navrhovala 

magisterské studium žurnalistiky až po absolvování jiné specializace v bakalářském 

studiu. Magisterské studium je koncipováno jako navazující, absolventi bakalářského 

studia žurnalistiky si tak volí navazující program „Mediální studia“, nebo zcela jinou 

specializaci.  

 

 Bakalářský studijní program je koncipován jako šestisemestrální a studenti jsou 

po absolvování prvních tří semestrů povinni zvolit si specializaci, zaměření na 

jednotlivé typy médií, tedy tisk, rozhlasovou nebo televizní žurnalistiku nebo 

fotožurnalistiku. V povinných předmětech bakalářského studia jsou nejvýraznější 

třísemestrální předměty „Dějiny a současnost masových médií“, „Současný český 

jazyk“ a na praxi orientovaná „Žurnalistická tvorba“ (viz příloha č. 4). Další výraznou 

položku kurikula tvoří dvousemestrální kurzy Práce s informacemi, kde se studenti učí 

základy fungování zpravodajských agentur a vyhledávání v nich, dále pak předmět 

Česká literatura. FSV UK reflektuje i vliv nových médií na tradiční žurnalistiku a 

v kurikulu jsou tak zařazeny předměty o nových médiích. V anotacích studijního 

programu se žurnalistika na Fakultě sociálních věd hlásí k „profesní přípravě 

univerzitního typu 19“ a klade důraz na všeobecnou vzdělanost, ve studijním plánu jsou 

proto zařazeny i předměty politické geografie, základů politologie a sociologie.  

 

 Kromě povinných předmětů vyžaduje bakalářské studium zvolení specializace 

(viz výše), ke které se pojí příslušné předměty. Kromě těchto je povinností absolvovat i 

kurz cizího jazyka (se zaměřením na žurnalistickou praxi). Povinné je absolvování 

jednosemestrální redakční praxe. 

 

 Magisterský studijní program je koncipován jako navazující a není určen pro 

absolventy bakalářského oboru žurnalistiky FSV UK. V povinných předmětech jsou 

zařazeny opět předměty orientované na všeobecný přehled o profesi novináře, stejně tak 

                                                 
19 Zdroj: webové stránky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, citováno dne 10.5.2011, 
http://iksz.fsv.cuni.cz/IKSZ-28.html 
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jako třísemestrální dějiny médií (viz příloha č. 4). Podmínkou k ukončení studia je 

tvorba novinářského projektu a absolvování třítýdenní redakční praxe.  

 

Masarykova univerzita v Brně 

 

 Žurnalistika na Masarykově univerzitě spadá také pod Fakultu sociálních studií.  

Program orientovaný na žurnalistiku „Mediální studia“ je možné studovat jak 

v bakalářském, tak magisterském programu.20 

 

 Bakalářský program se podobně jako žurnalistika na Univerzitě Karlově, 

orientuje kromě praktické části i na historii a teorii profese. V prezenčnní formě 

poskytuje program jen jako dvouoborový a to v kombinaci s těmito obory: bezpečnostní 

a strategická studia, environmentální studia, genderová studia, hospodářská politika, 

mezinárodní vztahy, politologie, psychologie, sociální antropologie, sociální politika a 

sociální práce, sociální práce, sociologie, nebo veřejná politika a lidské zdroje. Možná je 

i kombinace v rámci mezifakultního studia například s obory jako pedagogika, cizí 

jazyky nebo religionistika, filosofie apod. V rámci studia studenti povinně absolvují 

dvanáctitýdenní redakční praxi.  Univerzita také nabízí možnost studovat žurnalistiku na 

bakalářském stupni jednooborově, ale pouze v kombinované formě – tuto variantu 

navrhuje Masarykova univerzita v anotaci například uchazečům, kteří již v médiích 

pracují. Jednooborový bakalářský program žurnalistiky se zaměřuje hlavně na teorii a 

praxi, anotace programu se odkazuje na „nadstandardní rozsah praktických seminářů a 

workshopů.21“ 

 

 

 

 

                                                 
20 Schválené studijní plány pro akademický rok 2011/2012 se na webových stránkách fakulty nepodařilo 
dohledat. 
21 Zdroj: webové stránky Masarykovy univerzity v Brně, citováno dne 12.5.2011, 
http://www.muni.cz/study/fields/17863 
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 Magisterský studijní program je naopak pouze jednooborový, koncipovaný jako 

dvouletý navazující, podmínkou pro přijetí je absolvování oboru mediální studia buď na 

Masarykově univerzitě v Brně, nebo příbuzných oborů na zahraničních i domácích 

univerzitách. Univerzita přesto připouští i možnost přijetí studentů z příbuzných oborů 

sociálních věd.   

 

Univerzita Palackého v Olomouci 

 

 Univerzita Palackého poskytuje bakalářské studium žurnalistiky jako 

jednooborové i dvouoborové, navazující magisterské studium (mediální studia) taktéž. 

Povinné předměty zůstávají pro jedno- i dvouoborová studia stejné, liší se jen počet 

volitelných předmětů.  

 

 Baklářské studium je výrazně orientované na teoretické předměty (viz příloha č. 

5). Všeobecné akademické vzdělání zastupují přednášky základů psychologie, 

sociologie nebo politické geografie. „Novinkou“ je předmět „stranický a politický 

systém České republiky.“ Podobně jako na FSV UK i zde najdeme předměty 

orientované na historii a vývoj médií, i když v poněkud menším rozsahu 

(jednosemestrální předmět). Shodně s FSV UK v Praze jsou povinnými předměty 

mediální právo a současný český jazyk. Povinou součástí studia je redakční praxe.  

 

 Navazující magisterské studium „Mediální studia“ je, jak už napovídá název, 

orientováno spíše k teorii než praxi žurnalistiky. Mezi povinné předměty je zařazena 

například filosofie médií nebo statistická analýza. Poměrně široký je pak výběr 

volitelných specializovaných předmětů (např. „Teorie komiksu“ a další, viz příloha č. 

5). Redakční praxi studenti magisterského studia absolvovat povinně nemusí.  
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Závěr 

 

 V úvodní části této diplomové práce byl popsán charakter novinářské profese a 

specifika, která se s touto profesí pojí. Žurnalistika není v jednoduché pozici – jakožto 

byla sociology srovnávána s tradicčními etablovanými povoláními jako lékař nebo 

učitel. S nástupem nových médií se situace ještě zkomplikovala. A stejný osud provází 

žurnalistiku na akademické půdě. Diskuze, jak provádět vzdělávání novinářů pokud 

možno nejefektivněji, není zdaleka u konce. John Hoffman v polovině 80. let minulého 

století napsal, „nejsou žádné výzkumy, které by potvrdily, že absolventi studijních 

oborů žurnalistiky jsou lepšími novináři než  ostatní“ (Hoffman, 1983, s. 39). Přesto 

jsou v současnosti studijní programy alespoň částečně orientované na žurnalistiku či 

mediální studia stále populárnější (viz kapitola 6). Žurnalistika má, i přes časté 

pochybnosti, na akademické půdě své místo. Australský novinář John Henningham,  

poznamenal, že pokud se rozhodneme žurnalistiku na univerzitách vyučovat, musí to 

být kvalitně (Henningham, 1994, s. 93). Otázkou je, jak.  

 

 Tato práce se zaměřila na navrhované modely restrukturalizace žurnalistiky, 

které se v publikacích objevily v posledních dekádách. Druhá polovina práce popisovala 

aplikací těchto návrhů v praxi: 

 

Srovnání studijních plánů oborů žurnalistiky, které jsou na univerzitách 

aplikovány dnes, poukázalo na několik skutečností. Za prvé je zřejmé, že neexistuje 

optimální jednotný model vzdělávání novinářů. I přes některé odlišnosti v modelech, 

které jednotlivé univerzity aplikují, je zřejmá vzájemná podobnost australských a 

českých univerzit.  
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Žurnalistika se na českých univerzitách hlásí k „tradicím domácí i světové 

přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly v průběhu 80. a 90. let 20. století. 

V duchu těchto tradic se vymezuje jako profesní příprava univerzitního typu kladoucí 

značný důraz na všeobecné vzdělanostní zázemí (zvláště společensko-vědního 

charakteru – sociologie, politologie, psychologie, filosofie a základů právního myšlení 

jako přirozeného vzdělanostního zázemí kvalifikovaných novinářů) a na širší pozadí 

vlastní novinářské profese22.“  

 

 Analýza studijních plánů ukázala, že zatímco české prostředí zasazuje 

žurnalistiku spíše do širšího kontextu akademického vzdělávání v sociálních vědách, 

zatímco australské terciární vzdělávání se orientuje spíše na prakticky zaměřené 

předměty. Proto jsou v kurikulech českých univerzit zařazeny předměty orientující se na 

všeobecné základy humanitní vzdělanosti, tedy základy sociologie (FSV UK), 

ekonomie, politologie, geografie a dalších. V Australském prostředí není dáván důraz na 

všeobecné vzdělání novinářů, ale spíše na trénink praktických dovedností s hlavním 

zaměřením na tisk. S nadsázkou lze říci, že pro australské vzdělávání novinářů je 

typická snaha, kterou ve své publikaci popsala Margie Comrie – je podstatné učit 

žurnalistiku, ne o žurnalistice (Comrie, 2003, s.1). 

 

 V kapitole 5. byly prezentovány otázky, které se se vzděláváním novinářů pojí. 

Publikací se zaměřením na restrukturalizaci terciárního vzdělávání najdeme mnoho (viz 

kap. 5, př. Zelizer, 2000). Často začínají myšlenkou, že po dekádách, které má 

žurnalistika na akademické půdě za sebou, by už měl nastat konec období 

experimentování (př. Henningham, 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Zdroj: webové stránky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, citováno dne 10.5.2011, 
http://iksz.fsv.cuni.cz/IKSZ-28.html 
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Jak již bylo zmíněno výše, trh médií se neustále mění, globalizuje a rozšiřuje. 

Vzdělávání novinářů by tyto změny mělo reflektovat.  Častá je specializace studijních 

programů a tedy „produkce“ specialistů – ať již na určitý typ média (tisk, rozhlas, 

televize) nebo typ zpráv (zábava, zahraniční informace, ekonomie) apod. Mnoho autorů 

se shodlo na tom, že taková specializace není nejvhodnější cestou, je lepší orientovat se 

na principy fungování médií než jen na prostou techniku učení „know-how“ 

(Henningham, 1994 Woolford, 1982). 

 

Orientace na principy profese je jistě dobrou cestou, co se týče dalších 

konkrétních návrhů, je obtížné zvolit jediný optimální. Na příkladu vývoje novinářské 

profese v Austrálii bylo ukázáno, že vzdělávání novinářské profese je výrazně 

ovlivněno jejím vývojem v dané společnosti. Také proto není možné  jednotlivé modely 

vzdělávání slepě přebírat a očekávat, že budou stejně fungovat v jiné kultuře. To platí 

ještě více pak u oborů, které jsou tak úzce spojeny se společností jako média.  

 

Bližší pohled na vývoj novinářské profese v mimoevropském prostředí ukázal, 

jak výrazně jiná je její současná podoba na akademické půdě. Zdánlivě podobné 

vzdělávací systémy jsou na tradice a vývoj příslušné kultury napojeny víc, než by se  

mohlo na první pohled zdát.  

 

Akademické prostředí by proto mělo všechny tyto faktory reflektovat – vycházet 

z tradice dané kultury a zároveň nestagnovat a smířit se s tím, že najít jediný ideální 

model vzdělávání, který by byl neměnný, není možné. Svět médií je proměnlivý a 

akademické prostředí by mělo reflektovat jeho změny, vždy ale v rámci dané kultury. 

Právě kvůli neustálé proměnlivosti médií je podstatné pochopení principů a tradic 

profese. Je zkrátka důležité vědět nejen jak, ale i proč.  
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Summary 

 

The main goal of this thesis was to gain an understanding and then compare the 

different approaches to tertiary education of journalists in Europe and Australia. There 

are many discussions about the place and future of journalism at Universities (see 

Chapter 5).  

This theisis aimed to show causes of differences between Australian and Czech 

journalism education models. Journalism education, and thus the preparation to the 

journalism profession, should be seen through the entire notion of the journalistic 

profession. Distinct differences can be seen in the evolution of the journalistic 

profession between the Czech Republic and Australia. Colonial journalism transformed 

Australia into a journalism system highly focused on practice. This is in comparisson 

with the Czech Republic, where the journalism education is more connected to 

traditional academic areas. This explains higher valuing of knowledge of basic 

sociology, philosophy, economy and psychology in the European (Czech) journalism 

education system whereas students in Australia are more encouraged to practice their 

writing skills during their studies. These differences can be observed in study plans of 

Six Universities (Three Czech Universities and Three Australian Universities) as has 

been analyzed in the second part of the thesis. 

 

The discusion about the future of journalism is far from finding one ideal model of 

journalism education. It has been proposed that journalism educators should always 

maintain focus on a strong connection of the media to the culture and its evolution 

within society imparticular. Specific media systems therefore can not be „translocated“ 

between different cultures. The same situation holds true in journalism education – 

systems are dependent on their society and traditions, which they should always respect. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Studijní plány University of Queensland 

 

Bakalářský program žurnalistiky – plán pro akademický rok 2011/2012 

Group 1 

16 units from  

Course Code Units Course Title 

COMU1311 2 Identity, Culture and Communication 

COMU1999 2 Introduction to Visual Communication 

COMU2233 2 Mass Media and Society 

COMU3222 2 Mass Media, Spin and Public Opinion 

COMU3800 2 Professional Accountability in Communication 

JOUR1111 2 Introduction to Journalism and Communication 

JOUR2722 2 Convergence in the Media 

JOUR3290 2 Journalism and Mass Communication Research 

Group 2, 12 units from - 

Course Code Units Course Title 

JOUR1112 2 Reporting 

JOUR1710 2 Journalistic Investigation 

JOUR2711 2 Editing & Scripting 

JOUR2811 2 Journalism in Text 

JOUR2822 2 Journalism in Sound 

JOUR2833 2 Visual Journalism 

and #4 units from the following courses chosen in consultation with the program 
director 

Course Code Units Course Title 

JOUR3111 2 Convergent Journalism 

JOUR3222 2 Convergent Production 

JOUR3401 2 Independent Study in Journalism & Communication 

JOUR3801 2 Journalism Internship 

 
Zdroj: webové stránky University of Queensland, citováno dne 10.5.2011, 
http://www.uq.edu.au/study/program_list.html?acad_prog=2040 
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Magisterský program žurnalistiky – plán pro akademický rok 2011/2012 

 

Part A 

Compulsory #8 from: 

Course Code Units Course Title 

JOUR7201 2 Investigative Methods 

JOUR7500 2 Communication and Accountability 

JOUR7511 2 Principles of Reporting 

#2 Elective course from another discipline with approval of the Program Director 

Part B 
#4 for - 

Course Code Units Course Title 

JOUR7222 2 Journalism and Mass Communication Theory 

JOUR7292 2 Journalism and Communication Research 

and #4 from - 

Course Code Units Course Title 

JOUR7270 2 Focused Reading Seminar 

JOUR7330 2 Introduction to Medical & Science Reporting 

JOUR7540 2 Features & Freelance Journalism 

JOUR7802 2 Internship 

or #2 Elective course from another discipline with approval of the Program Director. 

Part C 

Course Code Units Course Title 

JOUR7888 8 Thesis 

 
 
Zdroj: webové stránky University of Queensland, citováno dne 10.5.2011, 
http://www.uq.edu.au/study/program_list.html?acad_prog=5189 
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Příloha č. 2: Studijní plány Queensland University of Technology 

 
Bakalářský program žurnalistiky - plán pro akademický rok 2011/2012 

 

Year 1, Semester 1 

KCB102 Media Myth Busting 1 

KJB101 Digital Journalism 

KJB120 Newswriting 

KKB101 Creative Industries: People and Practices 

Year 1, Semester 2 

KCB103 Strategic Speech Communication 

KJB121 Journalistic Inquiry 

KKB102 Creative Industries: Making Connections 

SELECT 
Either KKB175 or KJB337 (KKB175 is strongly 
recommended): 

KKB175 Creative Industries Legal Issues 

KJB337 Public Affairs Reporting 

Year 2, Semester 1 

KJB224 Feature Writing 

KJB239 Journalism Ethics and Issues 

KPB101 Introduction to Film, TV and New Media Production 

SELECT A Complementary Studies unit 

Year 2, Semester 2 

KJB211 Layout and Design 
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KJB222 Online Journalism 1 

KJB235 Radio and Television Journalism 1 

Year 3, Semester 1 

KJB304 Sub-Editing 

SELECT A Complementary Studies unit 

SELECT A Complementary Studies unit 

SELECT A Complementary Studies unit 

Year 3, Semester 2 

SELECT A Complementary Studies unit 

SELECT A Complementary Studies unit 

SELECT A Complementary Studies unit 

SELECT A Complementary Studies unit 

Complementary Studies Option - Radio, Television and Print 
Journalism Practice Minor 

 Anti-requisite(s): Online and Print Journalism Practice Minor 

Year 3, Semester 1 

KJB336 Radio and Television Journalism 2 

Year 3, Semester 2 

SELECT Either KJB280 or KJB337: 

KJB280 International Journalism 

KJB337 Public Affairs Reporting 

SELECT Either KKB341 or KKB345: 

KKB341 Creative Industries Internship 1 
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KKB345 Creative Industries Project 1 

Complementary Studies Option - Online and Print Journalism 
Practice Minor 

 
Anti-requisite(s): Radio, Television and Print Journalism 
Practice Minor 

Year 3, Semester 1 

KJB323 Online Journalism 2 

KKB345 Creative Industries Project 1 

Year 3, Semester 2 

SELECT Either KJB280 or KJB337: 

KJB280 International Journalism 

KJB337 Public Affairs Reporting 

SELECT Either KKB341 or KKB346: 

KKB341 Creative Industries Internship 1 

KKB346 Creative Industries Project 2 

 
Zdroj: webové stránky Queensland University of Technology, citováno dne 10.5.2011, 
http://www.courses.qut.edu.au/cgi-
bin/WebObjects/Courses.woa/wa/selectMajorFromMain?pres=sf&courseID=13313&str
uctureID=37563#37563 
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Magisterský  program žurnalistiky - plán pro akademický rok 2011/2012 

 

Units to be completed: 

KJP400 Theories of Journalism 

KKP003 Project Design in the Creative Industries 

KJP401 Newswriting 

SELECT Either KKP001 or KKP002: 

KKP001 Entrepreneurship in the Creative Economy 

KKP002 20:20 Vision: Imagining the Creative Future 

KJP403 Feature Writing 

SELECT Either KJB239 or KKB175: 

KKB175 Creative Industries Legal Issues 

KJB239 Journalism Ethics and Issues 

KKP004-1 Innovation in the Creative Industries: Major Project 

KKP004-2 Innovation in the Creative Industries: Major Project 

KKP004-3 Innovation in the Creative Industries: Major Project 

KKP004-4 Innovation in the Creative Industries: Major Project 

SELECT One List A Unit Option 

SELECT One List B Unit Option 
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 List A - Journalism Unit Options  

Journalism Units 

KFB205 Fashion and Style Journalism 

KJB211 Layout and Design 

KJB222 Online Journalism 1 

KJB280 International Journalism 

KJB304 Sub-Editing 

KJB323 Online Journalism 2 

KJP402 Journalistic Inquiry 

KJP404 Radio and Television Journalism 1 

KKP410 Fundamental Media Skills for the Workplace 

 List B - Creative Industries Unit Options  
 

Unit Options 

AMN400 Consumer Behaviour 

AMN420 Advertising Management 

KCB103 Strategic Speech Communication 

KCB302 Political Communication 

KCB304 Designing Communication Resources 

KCP407 Applied Professional Communication 

KCP408 Exploring New Media Worlds 

KFB106 Unspeakable Beauty: A History of Fashion and Style 
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KFB205 Fashion and Style Journalism 

KFB207 Contemporary Fashion 

KFB208 Fashion Portfolio 

KIB108 Animation History and Practices 

KIB203 Introduction to 3D Computer Graphics 

KIB205 Programming for Visual Designers and Artists 

KIB214 Design for Interactive Media 

KIB225 
Character Development, Conceptual Design and Animation 
Layout 

KIP401 Visual Communication 

KIP402 Visual Interactions 

KIP403 Introduction to Web Design and Development 

KIP404 Digital Media 

KIP405 Animation and Motion Graphics 

KIP424 Advertising Creative: Introduction 

KIP426 Advertising Creative: Copywriting and Art Direction 

KJB211 Layout and Design 

KJB222 Online Journalism 1 

KJB239 Journalism Ethics and Issues 

KJB280 International Journalism 

KJB304 Sub-Editing 

Seznam volitelných předmětů seznamu B byl zkrácen. 
 
Zdroj: webové stránky Queensland University of Technology, citováno dne 10.5.2011, 
http://www.courses.qut.edu.au/cgi-
bin/WebObjects/Courses.woa/wa/selectMajorFromMain?pres=sf&courseID=13362&str
uctureID=all#all 
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Příloha č. 3: Studijní plány Deakin University 

 

Bakalářský program žurnalistiky – plán pro akademický rok 2011/2012 

 
Level 1  
 

ALJ111 Contemporary Journalism  (B) 
Trimester 2 

ALJ112 Comparative Journalism Studies  (B) 
 
 
Level 2 
 

ALJ216 Research for Writers  (B, X) 
Trimester 2 

ALJ217 Editing and Design  (B) 
 
 
Level 3  
 

ALJ313 Media Law and Ethics  (B) 
 

ALJ318 Broadcast Journalism (Radio)  (B) 
Trimester 2 

ALJ301 Multi-Media Journalism  (B) 
 

ALJ319 Broadcast Journalism (Television)  (B) 
Trimester 1 or trimester 2 or Trimester 3 

ALJ321 Journalism Internship  (B) * 
 
 
Zdroj: webové stránky Deakin University, citováno dne 12.5.2011, 
http://www.deakin.edu.au/future-
students/courses/course.php?course=A328&stutype=local&continue=Continue#CAREE
R-OPPORT 
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Magisterský program žurnalistiky – plán pro akademický rok 2011/2012. (Magisterský 
program „Master of Communication“ se specializací žurnalistika) 

 

Trimester 1 

ALJ724 Law Media and Communication (B, X)   
 

ALJ728 Feature Writing   * 
 

ALJ729 Newsroom Practice (B, X)   

ALR715 New Ventures in Creative Enterprise (B, X)   
 
Trimester 2 

ACE707 Imaging for Media (B)   
 

ALJ710 Multimedia Reporting   * 
 

ALJ722 Journalism in Contemporary Society (B, X)   
 

ALJ725 Editing and Design in a Multiple Media Environment(B, X)  

ALR732 Research Methods for Contemporary Society (B, X)   
  
Trimester 1 and 2 

ALX711 Research Project (B, X)  4 credit points 

ALX715 Research Project A (B, X)  2 credit points 

ALX716 Research Project B (B, X)  2 credit points 

ALX720 Minor Research Project (X)  2 credit points 

ALX721 Creative Industries Internship (B)   
  
Zdroj: webové stránky Deakin University, citováno dne 12.5. 2011, 
http://www.deakin.edu.au/future-
students/courses/detail.php?customer_cd=C&service_item=A747&version_number=2&
element_cd=SPECIALISATIONS-STR&sub_item_number=1&return_to=%2Ffuture-
students%2Fcourses%2Fcourse.php%3Fcourse%3DA747%26stutype%3Dlocal%26con
tinue%3DContinue 
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Příloha č. 4: Studijní plány Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 

 

Bakalářský program žurnalistiky – plán pro akademický rok 2010/2011 

 
 
Povinné předměty základní 

Kód Název předmětu Semestr Rozsah Kredity 

JEB998 Úvod do ekonomie ZS 2/0 5 

JJB001 Dějiny a současnost 
masových médií I 

LS 2/0 5 

JJB002 Dějiny a současnost 
masových médií II 

ZS 1/1 3 

JJB003 Dějiny a současnost 
masových médií III 

LS 2/2 6 

JJB004 Současný český jazyk I ZS 2/2 3 

JJB005 Současný český jazyk II LS 2/2 4 

JJB006 Současný český jazyk 
III 

ZS 2/2 5 

JJB008 Úvod do studia 
komunikace 

LS 2/0 5 

JJB009 Úvod do psychologie ZS 2/0 5 

JJB010 Základy filozofie a 
vzdělanosti 

ZS 2/0 5 

JJB011 Úvod do etiky žur. 
práce 

LS 1/1 5 

JJB012 Žurnalistická tvorba I ZS 2/4 4 

JJB013 Žurnalistická tvorba II LS 2/4 4 

JJB014 Žurnalistická tvorba III ZS 2/4 6 

JJB015 Česká literatura I ZS 2/2 3 

JJB016 Česká literatura II LS 2/2 5 

JJB017 Grafický design a 
základy polygrafie I 

ZS/LS 1/1 3 

JJB018 Fotožurnalistika I ZS/LS 1/1 5 

JJB019 Práce s informacemi I LS 0/2 3 

JJB020 Práce s informacemi II ZS/LS 1/1 4 
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JJB022 Právní souvislosti 
žurnalistické práce 

LS 2/0 6 

JJB023 Audioviz.žurnal.média I ZS 2/0 3 

JJB024 Audioviz.žurnal.média 
II 

LS 2/0 6 

JJB025 Nová média LS 1/1 5 

JJB026 Politická geografie LS 1/1 6 

JJB029 Praxe ZS/LS 0/4 2 

JPB198 Úvod do politologie LS 2/0 5 

JSB998 Úvod do sociologie ZS 2/0 5 

Celkový počet kreditů: 126 
 
Zdroj: webové stránky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, citováno dne 
15.5.2011. http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-353.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navazující magisterský  program žurnalistika – plán pro akademický rok 2010/2011 

 
Povinné předměty J#0141 

Kód Název předmětu Semestr Rozsah Ukončení Kredity 

JJM005  Diplomový seminář ZS/LS 0/2 Z 3 
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JJM010  Mediální právo LS 2/0 Zk 6 

JJM036  Etika,politika,média ZS 1/1 Z 5 

JJM046  Média a demokracie v 
postmoderním světě 

LS 2/0 Z 5 

JJM059  Současný český jazyk I ZS 1/1 Z 3 

JJM060  Současný český jazyk II LS 1/1 Zk 5 

JJM090  Marketingová komunikace ZS 1/1 Zk 5 

JJM116  Základy sociální 
komunikace 

LS 2/2 Zk 6 

JJM156  Žurnalistická tvroba II + 
Základy fotožurnalistiky 

ZS 0/4 Z 5 

JJM157  Žurnalistická tvorba I + 
Práce s informacemi 

ZS/LS 0/4 Z 5 

JJM158  Redigování a zpracování 
textů 

ZS 0/3 Z 3 

JJM160  Vývoj médií I LS 2/0 Zk 6 

JJM161  Vývoj médií II ZS 2/0 Zk 6 

JJM162  Vývoj médií III LS 2/2 Zk 6 

JJM166 Novinář. projekt a red.praxe LS 0/3 KZ 3 

Povinně volitelné předměty J#0142 Žurnalistika (ZS, 1/3, Z, 3 kredity): student si 
vybírá jedny tvůrčí dílny z aktuální nabídky daného semestru 

Kód Název předmětu Semestr Rozsah Ukončení Kredity 

JJM124  Tvůrčí dílny I - rozhlas ZS 0/2 Z 3 

JJM125  Tvůrčí dílny I - televize ZS 0/2 Z 3 

JJM126  Tvůrčí dílny I - tisk ZS 0/2 Z 3 

JJM127  Tvůrčí dílny I - foto ZS 0/2 Z 3 

JJM128  Tvůrčí dílny II - rozhlas LS 0/2 Z 3 

JJM129  Tvůrčí dílny II - televize LS 0/2 Z 3 

JJM130  Tvůrčí dílny II - tisk LS 0/2 Z 3 

JJM131  Tvůrčí dílny II - foto LS 0/2 Z 3 

Povinně volitelné předměty - skupina 2 ( J#0143) 

Kód Název předmětu Semestr Rozsah Ukončení Kredity 

JJM064  Grafický design pro tištěná 
a el. média 

ZS/LS 0/2 Z 3 

JJM078  Politický zeměpis ZS 1/1 Zk 6 
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JJM079  Mediální kritika ZS 0/2 Z 3 

JJM080  Zábava v televizním 
vysílání 

LS 1/1 Z 3 

JJM081  Dějiny reklamy I ZS 1/1 Z 3 

JJM082  Dějiny reklamy II LS 2/0 Zk 6 

JJM085  Nová média a společnost LS 2/0 Zk 6 

JJM092  Politické systémy LS 1/1 Zk 6 

JJM095  Kritika novinářských textů ZS/LS 0/2 Z 4 

JJM100  Sociologie zpravodajství LS 1/1 Zk 6 

JJM101  Vývoj televizního vysílání 
v českých zemích 

ZS 1/1 Zk 6 

Minimální počet kreditů: 24 
 
Skupina předmětů J#0144 Čtení textů ke studiu médií (ZS/LS, 0/2, Z, 3 kredity): 
student si vybírá jeden seminář z aktuální nabídky daného semestru 

Kód Název předmětu Semestr Rozsah Ukončení Kredity 

JJM132  Čtení textů ke studiu médií ZS/LS 0/2 Z 3 

JJM133  Čtení textů ke studiu médií ZS 0/2 Z 3 

JJM134  Media and Culture Reading 
Seminar 

LS 0/2 Z 3 

JJM159  Čtení textů ke studiu médií ZS/LS 0/2 Z 3 

 
Povinně volitelné předměty - skupina 1: 

Kód Název předmětu Semestr Rozsah Ukončení Kredity 

JJM013  Média a společnost A ZS 0/3 Z 6 

JJM014  Média a společnost B ZS/LS 0/3 Z 6 

JJM015  Média a společnost C ZS/LS 0/3 Z 6 

JJM018  Média a společnosti F ZS/LS 0/3 Z 6 

JJM019  Média a společnost G LS 0/3 Z 6 

Zdroj: webové stránky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, citováno dne 
10.5.2011. http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-354.html 

Příloha č. 4: Studijní plány Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Bakalářský program žurnalistika jednooborový - plán pro akademický rok 2010/2011 

 
1. ročník 
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Povinné předměty 
Úvod do studia komunikace 
 Zpravodajství a publicistika 2 
Současný český jazyk 
Základy práva 
Základy logiky 
Novodobé dějiny českých zemí 
 
Volitelné předměty 
Základy žurnalistických profesí 
Základy kriminologie 
Pravopisné praktikum 
Audiovizuální technika 
 
2. ročník 
 
Povinné předměty 
Média a právo 
Základy politické goegrafie 
Současný český jazyk 
Sociální psychologie 
Politický a stranický systém ČR 
 
Volitelné předměty 
Pilotní projekt bakalářské práce 
Psychologie mediální komunikace 
Elektronické publikační systémy 
Žurnalistické žánry - praktikum 
Moderování 
 
3. ročník 
 
Povinné předměty 
Vybrané kapitoly z dějin žurnalistiky 
Komunikační dovednosti pro žurnalisty 
Redakční praxe 
 
 
 
 
 
 
 
Volitelné předměty 
Editorství (v tištěných a internetových médiích) 
Programová skladba (v AV médiích) 
Základy politické geografie 
Psychologie mediální komunikace 
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Žurnalistické žánry - praktikum 
Elektronické publikační systémy 
Moderování 
Výzkumný seminář 
Workshop kulturní publicistiky 
Výběrový seminář 
 
Zdroj: webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci, citováno dne 10.5.2011, 
http://katedra.upmedia.cz/pro-studenty/rozvrh-stag-harmonogram-konzultace-rady/ 
 
 
 
 
 
1. ročník 
 
Povinné předměty 
Mediální studia 2 
Filosofie médií 

Problémy sémiotiky: sémiotika médií 
Kvantitativní výzkum v mediálních studiích 
Kvalitativní výzkum v mediálních studiích 
Historie českých médií 
Pilotní projekt diplomové práce 
 
Volitelné předměty 
Statistická analýza dat 
Psychologie mediální komunikace 
Sémiotika kultury: kultura a/ jako text 
Queer theory: Queer – média – popkultura 
Teorie komiksu: Comics studies 
Jazyk a svět 
Vizuální studia 
Mezi modernou a postmodernou 
Kulturální studia 
Teorie komunikace 2 
Kritická teorie jako klíč ke kulturním obsahům 2 
Výzkumný seminář 
Workshop kulturní publicistiky 
Exkurze 
Praxe 
 
 
2. ročník 
 
Povinné předměty 
Diplomový seminář 2 

Magisterský program navazující – mediální studia – plán pro akademický rok 
2010/2011 
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Diplomový seminář 3 
 
Volitelné předměty 
Diskurzivní analýza mediálního textu (diskurz zpravodajství) 
 
 
Zdroj: webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci, citováno dne 10.5.2011, 
http://katedra.upmedia.cz/wp-
content/uploads/2011/02/LS_2010_11_POKYNY_zapis_MS.pdf 
 
 
 
 

 

 


