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Abstrakt 

 Tato diplomová práce se zabývá výukou mediálních studií v Norsku  

a ve Švédsku na terciárním stupni vzdělávání. Cílem této práce je na příkladu deseti 

vybraných vysokoškolských institucí představit a porovnat současnou výuku mediálních 

studií, nabídku studijních oborů, jejich zaměření a obsah. V rámci jednotlivých institucí 

práce seznámí také s etablováním oboru v jejich akademickém prostředí i případnou 

výzkumnou činností. Pro lepší porozumění tématu je v práci také popsán systém 

vzdělávání v obou zemích.   

 

 

Abstract 

 This thesis deals with teaching media studies in Norway and Sweden  

at the tertiary level of education. The aim of this paper is to introduce and compare 

 the contemporary media studies tuition, offered degree courses and their focus  

and content, on the example of the ten selected higher education institutions.  

Within the scope of individual institutions, it will also acquaint with establishing  

this field of study in their academic environment and any research activities.  

For a better understanding of the topic, it also describes the education systems in both 

countries. 
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Úvod 

 Cílem této diplomové práce je představit a porovnat výuku mediálních studií 

v Norsku a ve Švédsku na terciárním stupni vzdělávání, a to na příkladu deseti 

vybraných vysokoškolských institucí – pěti v Norsku a pěti ve Švédsku. 

 

 Mediální studia mohou být pro leckoho v dnešní době velmi atraktivním 

studijním oborem. Média patří k neoddělitelné součásti našich každodenních životů, 

prostupují celou naší společností, jsou nám nevyčerpatelným zdrojem informací  

i zábavy a prostředkem pro komunikaci. Média ovlivňují naše chování i životní styl  

a utvářejí naše vnímání okolního světa, aniž bychom si to třeba plně uvědomovali. 

Navíc v důsledku konvergence médií se v současné době stále více stírá rozdíl  

mezi tzv. tradičními médii, jako televizí, rozhlasem a tiskem, a tzv. novými médii, 

například internetem a sociálními sítěmi, a sledovat tento proces je samo o sobě 

vzrušující. Zároveň je potřeba si uvědomit, že všechna sdělení (včetně jejich obsahu  

a formy), která nám  média předkládají, jsou pouhými interpretacemi a nemůžeme je tak 

považovat za věrohodné nebo dokonce za realitu, nýbrž jen za její interpretaci v režii 

médií. Je proto vhodné vnímat média s jakýmsi odstupem a kritickým pohledem  

a nepodlehnout jejich nezpochybnitelnému vlivu. Právě díky studiu médií  

se o to alespoň můžeme pokusit. To ostatně ve své knize Úvod do studia médií potvrzují 

její autoři Graeme Burton a Jan Jirák tvrzením, že „studiem médií zvyšuje jedinec, 

skupina či celá společnost možnost kontroly nad tím, jaké interpretace světa, lidí, dějů, 

vztahů a hodnot média nabízejí.“1 Tuto myšlenku pak autoři pro čtenáře dále rozvádějí 

v následujícím textu:  

 

 „Studiem médií se zvyšuje – nebo alespoň může zvyšovat – schopnost orientovat  

se v okolním světě, jehož jsou média podstatnou součástí. Proto lze považovat schopnost 

rozumět médiím za základní výbavu současného člověka, která člověku umožňuje 

nenechat se ve složitém, mnohovrstevnatém symbolickém vesmíru médií zmást  

nad únosnou míru.“2  

  

                                                 
1 GRAEME, Burton a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií, 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001, 392 s. 
ISBN 80-859-4767-6, s 14. 
2 Tamtéž. 



  

 

3

  

 Studium médií a počátky oboru mediálních studií více přibližuje  kniha Média a 

společnost dvojice autorů Jana Jiráka a Barbary Köpplové,3 ze které čerpají následující 

řádky. Kniha uvádí okolnosti vzniku oboru, které sahají do poloviny  

20. století. V té době se začalo zkoumání jednotlivých typů médií a komunikace 

odlišovat. Do popředí se tehdy dostalo studium celospolečenské roviny komunikace 

(masových médií a masové komunikace), které později ustanovilo vlastní disciplínu  

– teorii masové komunikace založenou na tradici sociologického studia médií  

a mediální studia vycházejícími spíše z kulturálních studií a věd o komunikaci. Dnešní 

studium médií je v knize představeno jako mladá a samostatná disciplína,  

která je uspořádána do výše zmíněných, navzájem se doplňujících, leč odlišných směrů. 

Zatímco teorie masové komunikace se jako sociálněvědní disciplína začala rozvíjet  

ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století, mediální studia se začala ustanovovat  

od přelomu padesátých a šedesátých letech téhož století v době rozvoje kulturálních 

studií. Ten byl spojen se založením Centra pro současná kulturální studia na univerzitě 

v Birminghamu v roce 1964. Mediální studia se inspirovala jak poznatky teorie masové 

komunikace, tak právě kulturálními studiemi, díky čemuž se tematicky vymezila  

jako multidisciplinární obor. Především za vedení Stuarta Halla se v centru začal 

rozvíjet multidisciplinární přístup ke studiu kultury, který se nedržel striktně 

metodologického rámce sociálních věd, ale využíval i jiných myšlenkových konceptů.4   

 Z multidisciplinárného (případně interdisciplinárního) přístupu těží také 

mediální studia v Norsku a ve Švédsku, jejichž výuce se tato práce věnuje. Potvrzuje  

to mimo jiné Jan Ove Eriksson, který přispěl svou kapitolou Communication and media 

studies in Sweden do knihy Media education across Europe vydanou Davidem 

Frenchem a Michaelem Richardsem.5 V ní uvádí, že pro pochopení médií a komunikace 

jsou vnímány jako nápomocné různé disciplíny sociálních a humanitních věd, například 

sociologie, politologie, lingvistika, sociální psychologie nebo sémiotika. Přibližuje také 

etablování oboru v severských zemích, kdy uvádí, že ještě kolem roku 1960 byla média 

a komunikace jako samostatné předměty studia v podstatě neprobádanou oblastí.  

Od té doby se však podle něj dá říci, že došlo k rozvoji oboru zaprvé v důsledku 

                                                 
3 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální 
komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 208 s. ISBN 80-7178-697-7. 
4 Tamtéž, s. 23-25. 
5 ERIKSSON, J. O. Communiccation and media studies in Sweden. In: FRENCH, David a Michael 
RICHARDS, Media education across Europe. London ; New York: Routledge, 1994, xi, 217 s. ISBN 0-
203-20480-8 Master e-book ISBN, s. 119. 
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podstatného rozšíření akademického vzdělávání a výzkumu v oblasti médií  

a komunikace ve všech severských zemích, částečně způsobeného rozvojem jejich 

mediálních systémů, a zadruhé v důsledků institucionalizace výzkumné oblasti  

prostřednictvím vytvoření celé řady výzkumných institucí.6   

  

 Mediální studia jako obor studia v terciárním vzdělávání mají v dnešní 

„mediální“ době velký potenciál zaujmout množství budoucích vysokoškolských 

studentů. Čím více nás totiž obklopují média a utvářejí prostor kolem nás, tím více 

můžeme pociťovat potřebu zjistit více o jejich fungování, roli ve společnosti nebo jejich 

účincích a začít je studovat. Tato práce na příkladu celkem deseti vysokoškolských 

institucí v Norsku a ve Švédsku přiblíží výuku mediálních studií v těchto severských 

zemích. V obou  zemích  nejdříve seznámí se vzdělávacím systémem, poté s vývojem 

etablování oboru mediálních  studií na vybraných institucích, představí jejich současnou 

nabídku studijních oborů, včetně jejich zaměření a obsahu, možné uplatnění studentů  

a případně výzkumnou činnost institucí. Na závěr výuku mediálních studií v obou 

zemích srovná.  

 

 Téma své diplomové práce jsem se rozhodla zpracovat z několika důvodů.  

Tím prvotním byla osobní zkušenost se studiem v Norsku. Během bakalářského studia 

se mi podařilo získat grant individuální mobility v rámci programu Finanční 

mechanismy EHP/Norska a díky tomu absolvovat jednosemestrální studijní pobyt  

na vysokoškolské instituci Høgskulen i Volda. Zde jsem studovala předměty zaměřené 

na mediální studia a měla tak možnost nahlédnout do výuky této studijní disciplíny  

i se zapojit do aktivit mediálních studentů, například psaní do studentských novin  

nebo příprav jednoho z největších festivalů dokumentárních filmů v zemi. Studijním 

pobytem jsem byla nadšená a po návratu se zajímala o další možnosti studia v Norsku.  

 Dalším impulsem byla pracovní zkušenost v mezinárodní studentské agentuře, 

kde jsem se specializovala na vysokoškolské studium ve Skandinávii, díky čemuž jsem 

poznala osobně další místní vzdělávací instituce a zároveň se setkala s častými dotazy 

českých studentů na možnosti studia právě mediálních studií v severských zemích.     

                                                 
6 ERIKSSON, Jan Ove. Communiccation and media studies in Sweden. In: FRENCH, David a Michael 
RICHARDS, Media education across Europe. London ; New York: Routledge, 1994, xi, 217 s. ISBN 0-
203-20480-8 Master e-book ISBN, s. 120. 
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 V neposlední řadě mě k napsání práce motivovalo současné magisterské studium 

oboru Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V průběhu studia 

jsem se zajímala o možnost znovu vycestovat do Skandinávie na výměnný studijní 

pobyt, ale z fakultních webových stránek jsem zjistila, že bilaterálních dohod do Norska 

nebo Švédska je uzavřeno pouze několik a že jsou především určeny studentům jiných 

oborů, například politologie, sociologie, ekonomie nebo žurnalistky. Z výše uvedených 

důvodu jsem se proto rozhodla, že téma výuky mediálních studií na institucích 

terciárního vzdělávání v těchto dvou zemích sama zmapuji, a to i přes neznalost tamních 

jazyků. Mým cílem bylo zpracovat toto téma prakticky a přehledně tak, aby mohlo být 

k užitku samotné fakulty, konkrétně tedy katedry mediálních studií na Institutu 

komunikačních studií a žurnalistiky, jako inspirace pro navázání spolupráce s novými 

vysokoškolskými institucemi poskytujícími vzdělávání v mediálních studiích.  

  

 Zpracování tématu práce předcházelo zdlouhavé mapování situace v obou 

zemích, jehož cílem bylo vytvořit ucelený přehled současné akademické nabídky 

v oboru mediálních studií. Základními zdroji informací v prvotní fázi byly oficiální 

norské a švédské webové stránky pro vysokoškolské vzdělání StudyinNorway.no  

a StudyinSweden.se a posléze oficiální webové stránky jednotlivých vysokoškolských 

institucí. Na základě vzniklého přehledu, který zahrnoval informace o konkrétních 

vysokoškolských institucích vyučujících mediální studia, jejich umístění v rámci 

organizační struktury institucí, nabídce studijních oborů, jejich úrovni, délce  

a kreditním ohodnocením, jsem po pečlivém uvážení vybrala v každé zemi pět hlavních 

poskytovatelů terciárního vzdělávání v této studijní disciplíně. Na příkladu deseti 

vybraných škol jsem poté popsala vývoj etablování oboru na jejich půdě, nabídku 

studijních oborů platných pro akademický rok 2014/2015, jejich zaměření a obsah, 

včetně detailních studijních plánů, možné uplatnění jejich absolventů a také případnou 

výzkumnou činnost institucí.  

 V průběhu zpracovávání tématu se ukázalo, že neznalost norského a švédského 

jazyka bude komplikací. Oproti množství literatury dostupné v anglickém jazyce  

o žurnalistickém vzdělání a jeho vývoji v Norsku a Švédsku je téma mediálních studií 

méně zpracované. Pro získání více informací, které jsem nebyla schopná dohledat sama,  

jsem proto zkontaktovala všech deset vysokoškolských institucí a požádala je o pomoc 

ohledně obecných informací o oboru v jejich zemi i informací týkajících se přímo jejich 

instituce. Některé školy byly ochotné a snažily se pomoci, některé ani po několika 
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osloveních bohužel nereagovaly. Obrátila jsem se také na norské odborníky v oboru 

Josteina Gripsruda a Svennika Høyera s žádostí o doporučení literatury dostupné 

v angličtině, ale bohužel taktéž bez odpovědi. To nakonec ovlivnilo výslednou práci  

a způsobilo mírný odklon od původní teze. Po konzultaci s vedoucím práce jsem se tedy 

rozhodla zaměřit na současnou výuku mediálních studií na příkladu deseti vybraných 

vysokoškolských institucí. Domnívám se, že z hlediska praktičnosti to bude pro katedru 

mediálních studií i přínosnější. 

 Z výše uvedených důvodů jsem proto na tématu pracovala především se zdroji 

dostupnými z oficiálních webových stránek vládních a vysokoškolských institucí, které 

byly z části v angličtině, zatímco s norskými a švédskými elektronickými zdroji jsem 

pracovala s pomocí automatického překládání na prohlížeči. Veškeré překlady jsem 

zpracovávala sama bez pomoci překladatelů. Některé informace jsou také získané díky 

emailové korespondenci s institucemi nebo na základě osobní návštěvy (Norská 

technicko-přírodovědecká univerzita v Trondheimu).  

 

Práce je rozdělena do dvou hlavních tematických kapitol v následujícím pořadí: 

Výuka mediálních studií v Norsku a Výuka mediálních studií ve Švédsku.  

První kapitola se zabývá výukou mediálních studií v Norsku. Nejdříve čtenáře 

seznámí s norským vzdělávacím systémem a typy vysokoškolských institucí. Dále se 

soustředí na možnosti studia oboru mediální studia na terciárním stupni vzdělávání  

v zemi a představí pět vybraných vysokoškolských institucí, kterým se následně  

detailně věnuje. U jednotlivých institucí popíše, jak se obor etabloval v jejich 

akademickém prostředí, jaká je jejich současná nabídka studijních oborů, jejich 

zaměření a obsah, včetně detailních studijních plánů, možném uplatnění jejich 

absolventů a také se zmíní o případné výzkumné činnosti těchto institucí. 

Druhá kapitola se zabývá výukou mediálních studií ve Švédsku. Nejprve čtenáře 

seznámí se švédským vzdělávacím systémem a typy vysokoškolských institucí. Dále se 

zaměří na možnosti studia oboru mediální studia na terciárním stupni vzdělávání v zemi 

a představí pět vybraných vysokoškolských institucí, kterým se následně detailně 

věnuje. U jednotlivých institucí popíše, jak se obor etabloval v jejich akademickém 

prostředí, jaká je jejich současná nabídka studijních oborů, jejich zaměření a obsah, 

včetně detailních studijních plánů, možném uplatnění jejich absolventů a také se zmíní  

o případné výzkumné činnosti těchto institucí. 
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Na závěr práce porovná výuku mediálních studií v Norsku a ve Švédsku  

na základě poznatků získaných během zpracování tématu.   

 

Oproti původní tezi se současná teze částečně odklonila. Původní název práce 

zněl Severská mediální studia. Tato práce se měla zabývat historickým vývojem studia 

médií, poté studiem médií v severských zemích, konkrétně v Norsku a ve Švédsku.  

Po zdlouhavém mapování situace v obou zemích, konzultacích s vedoucím práce a již 

výše uvedených důvodů jsem se rozhodla pozměnit obsah práce a zaměřit  

se na konkrétních deset vysokoškolských institucí, u nichž jsem poté detailně popsala 

výuku mediálních studií, včetně studijních plánů a dalších výše zmíněných informací. 

Posléze bylo tedy nutné upravit název práce, aby lépe odpovídal upravené tezi. Z tohoto 

důvodu jsem zvolila název Výuka mediálních studií v rámci terciárního vzdělávání 

v Norsku a ve Švédsku, který dle mého názoru práci nejlépe vystihuje. Částečně jsem  

se odklonila i od literatury uvedené v původně schválené tezi, a to z důvodů již výše 

v úvodu zmíněných. Navíc téměř veškeré informace o současné výuce mediálních 

studií, tedy aktuálních studijních oborů, jsou dostupné pouze z oficiálních webových 

stránek škol, ze kterých jsem pochopitelně čerpala většinu informací. To také ovlivnilo  

i obsáhlost poznámkového aparátu. Zpracování tématu bylo především z jazykového 

hlediska velmi náročné, nicméně věřím, že se téma povedlo zpracovat prakticky  

a přehledně pro českého čtenáře. 
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1. Výuka mediálních studií v Norsku  

 Tato kapitola nejdříve seznámí se vzdělávacím systémem v Norsku a posléze 

s možnostmi studia oboru mediální studia a zaměření jednotlivých oborů na příkladu 

pěti norských vysokoškolských institucí. 

 
1.1   Vzdělávací systém  
 
 Systém vzdělávání v Norsku vychází ze školského zákona, který vymezuje 

povinnou desetiletou školní docházku pro děti ve věku od 6 do 16 let. Povinná školní 

docházka byla v Norsku zavedena již v roce 1739. Doba trvání se však lišila v průběhu 

staletí. V roce 1889 byla délka povinné školní docházky stanovena na sedm let. Téměř  

o století později v roce 1969 byla zvýšena na devět let. Zatím posledních změn  

v docházce se Norsko dočkalo v roce 1997, kdy byla ustálena na deset let pro všechny 

děti narozené po roce 1991.7 

  Vzdělávací soustava je uspořádána do jednotlivých stupňů s postupným 

získáváním kvalifikace. Systém vzdělávání se dělí do tří oblastí: primární, sekundární  

a terciární vzdělání.  

• Primární vzdělávání  

 Primární vzdělání zahrnuje první stupeň výuky na základních školách,  

tzv. barneskole. Tento povinný stupeň je určen dětem ve věku od 6 do 13 let 

navštěvujícím 1. – 7. třídu. Primárnímu vzdělání předchází předškolní vzdělání, které je 

však dobrovolné. Navazující druhý stupeň základní školy spadá již do sekundárního 

vzdělání.8 

• Sekundární vzdělávání 

Sekundární vzdělání je rozděleno na tzv. nižší střední školu (ungdomsskole)  

a vyšší střední školu (videregående skole). Jako nižší střední škola se označuje druhý 

stupeň základní školy (8. – 10. třída), který je povinný pro děti ve věku od 13 do 16 let. 

Žáci, kteří splní povinnou školní docházku, tedy základní školu a nižší střední školu, 

mají právo pokračovat na navazující středoškolská studia. Vyšší střední školy, neboli 

jednoduše střední školy, trvají zpravidla tři roky (ročníky Vg1 – Vg3) a navštěvují je 

                                                 
7 Norwegian Ministry of  Education and Research. Education – from Kindergarten to Adult Education. 
[online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupné z: 
<http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Veiledninger%20og%20brosjyrer/Education_in_Norwa
y_f-4133e.pdf>. 
8 Tamtéž. 
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studenti ve věku 16 až 19 let. Střední školy nabízejí jak všeobecné zaměření, tak 

odbornou výuku v různých oborových větvích (např. informační technologie, 

stavebnictví, design, média, zdravotnictví, zemědělství, hotelnictví, řemesla aj.). 

Studenti všeobecně zaměřené střední školy jsou oprávněni hlásit se na vysokoškolské 

instituce hned po skončení studia, zatímco studenti s odborným zaměřením jsou 

zpravidla povinni absolvovat doplňující jednoleté studium, jehož cílem je získat 

všeobecné předpoklady k splnění podmínek přijetí na univerzity. Na sekundární 

vzdělání navazuje terciární, tedy vyšší vzdělání.9  

 

• Terciární vzdělávání 

 Norské terciární vzdělání prošlo v roce 2003 zásadní reformou, která kompletně 

změnila jeho předchozí podobu. Reforma probíhala od roku 1999 v souladu  

s tzv. Boloňským procesem, který usiloval o vytvoření Evropského prostoru 

vysokoškolského vzdělání (EHEA) do roku 2010. Cílem reformy byla přeměna kvality 

vysokoškolského vzdělání ve všech evropských zemích tak, aby bylo studium  

na srovnatelné úrovni a navzájem uznatelné v jednotlivých zemích. Součástí 

Boloňského procesu je dnes 47 zemí Evropy včetně Norska. Díky více než deset let 

trvající reformě se podařilo v těchto zemích zavést sjednocenou strukturu 

vysokoškolských systémů a jednotnou kvalifikaci. Tento krok zároveň otevřel dveře 

široké mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání a umožnil mobility studentů  

i akademických pracovníků.10   

 V důsledku nastalých změn byla v roce 2003 struktura vysokoškolského 

vzdělání v Norsku rozdělena do tří stupňů zakončené tituly na tříletý bakalářský (titul 

bakalář), dvouletý magisterský (titul magistr) a tříletý doktorský (titul Ph.D.). Nový 

model vysokoškolského studia „3 + 2 + 3“ však nebyl zaveden na všech institucích 

terciárního vzdělání. Výjimkou jsou dodnes některé specializované studijní programy 

řídící se podle starého systému. Mezi ně patří například technické obory, medicína, 

                                                 
9 Norwegian Ministry of  Education and Research. Education – from Kindergarten to Adult Education. 
[online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupné z: 
<http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Veiledninger%20og%20brosjyrer/Education_in_Norwa
y_f-4133e.pdf>. 
10 Bologna.msmt.cz. Boloňský proces. Vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělání. [online]. 
[cit. 2013-08-17]. Dostupné z: <http://bologna.msmt.cz>. 
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veterinární lékařství, teologie, psychologie, umělecké obory nebo učitelství, jejichž 

studium trvá zpravidla čtyři až šest let.11 

 Se změnou struktury studia se také pojí zavedení jednotné kvalifikace. 

V Norsku, stejně jako v ostatních zemích Boloňského procesu, byl na většině vysokých 

škol přijat Evropský kreditový systém (ECTS). Díky němu lze lépe srovnávat náročnost 

předmětů absolvovaných studenty na univerzitě v zahraničí a dosáhnout uznání jejich 

kvalifikace v rámci výměnného studijního programu nebo celého studia v cizí zemi. 

Studenti za jednotlivé splněné předměty získávají určitý počet kreditů, za akademický 

rok prezenčního studia by měli splnit šedesát kreditů. Norské vysokoškolské instituce 

používají klasifikační stupnici označenou písmeny od A do F, kdy A je nejlepší možnou 

známkou, E nejnižším úspěšným hodnocením a F nevyhovujícím výsledkem. Některé 

předměty mohou být ohodnoceny místo udělení známky pouze jako uspěl či neuspěl.12   

Terciární vzdělání zahrnuje hlavní dva typy vysokoškolských institucí: univerzity 

(universitet) a tzv. høgskole.13 

 

 Terciární vzdělání v Norsku zahrnuje několik vysokoškolských institucí. Mezi 

hlavní dva typy patří univerzity (universitet) a vysoké školy neuniverzitního typu,  

tzv. høgskole (anglicky university college).14 

 

 Univerzit je v Norsku osm a nabízejí širokou škálu studijních programů  

na bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Univerzitní studium je zaměřené 

především na výzkum a teoretickou stránku akademické výuky.  Nejstarší, největší  

a zároveň nejprestižnější univerzitou v Norsku je univerzita v hlavním městě Oslu 

(UiO). Ta byla založena v roce 1811 a v současné době má osm fakult s více než dvaceti 

sedmi tisíci studenty a šesti tisíci zaměstnanci.15 Naopak nejmladší je Nordlandská 

univerzita v Bodø (UiN), původně Bodø University College, která získala status 

                                                 
11 Norwegian Ministry of  Education and Research. Education – from Kindergarten to Adult Education. 
[online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupné z: 
<http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Veiledninger%20og%20brosjyrer/Education_in_Norwa
y_f-4133e.pdf>. 
12 Tamtéž. 
13 Tamtéž. 
14 Studyinnorway.no. List of institutions. [online]. [cit. 2013-08-18]. Dostupné z: 
<http://studyinnorway.no/Where-can-I-study/List-of-institutions>. 
15 Uio.no. UiO in Brief. [online]. [cit. 2013-08-23]. Dostupné z: 
<http://www.uio.no/english/about/facts/uio-in-brief/index.html>. 
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univerzity v roce 2011.16 Mezi další norské univerzity patří: Univerzita v Tromsø (UiT), 

Univerzita v Bergenu (UiB), Norská technicko-přírodovědecká univerzita (NTNU) 

v Trondheimu, Univerzita ve Stavangeru (UiS), Norská zemědělská univerzita (NMBU) 

v Åsu a Univerzita v Agderu (UiA).17  

 

 Vysoké školy (høyskole/høgskole) jsou významným typem vysokých škol nejen 

v Norsku, ale i v dalších skandinávských zemích, např. ve Švédsku a v Dánsku. tyto 

typy škol byly založeny díky školské politice Norska za účelem decentralizace vyššího 

vzdělání ve značně rozlehlé a členité zemi. Hlavní myšlenka jejich vzniku vychází 

z potřeby zajistit přístup k vysokoškolskému studiu i studentům z odlehlých částí 

Norska a zvýšit tak počet kvalifikovaných odborníků mezi místními obyvateli. 

V současné době se v Norsku nachází přes dvacet státních a dvě privátní vysoké školy. 

Tyto vysokoškolské instituce nabízejí kvalitní výuku na bakalářském i magisterském 

stupni, od klasických univerzit se však liší absencí doktorského studia. Studijní 

programy jsou také více orientované na praxi a budoucí uplatnění absolventů, přesto se 

mohou zabývat i výzkumem. Bohatá škála studijních programů umožňuje vzdělávat se  

i v oborech, které mnohdy klasické univerzity ani nemají v nabídce. Například jsou 

velmi populární studijní programy v oblasti pedagogického vzdělání, sociální práce, 

ošetřovatelství, masových médií, outdoorového života, informačních technologií apod. 

Délka bakalářských programů trvá zpravidla tři roky, některé profesní programy mohou 

trvat i více let.18  

  

                                                 
16 Uin.no. About University of Nordland. [online]. [cit. 2013-08-23]. Dostupné z: 
<http://www.uin.no/english/aboutus/Pages/default.aspx>. 
17 Studyinnorway.no. List of institutions. [online]. [cit. 2013-08-23]. Dostupné z: 
<http://studyinnorway.no/Where-can-I-study/List-of-institutions>. 
18 Norwegian Ministry of  Education and Research. Education – from Kindergarten to Adult Education. 
[online]. [cit. 2013-08-31]. Dostupné z: 
<http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Veiledninger%20og%20brosjyrer/Education_in_Norwa
y_f-4133e.pdf> 
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1.2     Možnosti studia a zaměření jednotlivých studijních oborů 
 
 Mediální studia jako studijní disciplínu je v Norsku možné studovat na různých 

vysokoškolských institucích v rámci všech stupňů terciárního vzdělávání. 

Na univerzitách (universitet) lze obor mediální studia najít pod názvem medievitenskap, 

který se dá doslovně přeložit jako mediální věda. Pro účely této práce jej budeme 

překládat jako mediální studia. Na vysokých školách (høgskole) se mediální studia 

objevují spíše pod název medier og kommunikasjon, tedy v překladu média  

a komunikace, případně pod jinými názvy podle zaměření konkrétního oboru. Mediální 

studia se nachází jak na fakultách sociálních věd, tak na fakultách humanitních věd,  

a dá se říci, že zastoupení na obou fakultách je celkem vyrovnané. V nabídkách 

univerzitních fakult (a jejich konkrétních kateder) se vedle mediálních studií často 

vyskytují i jejich příbuzné obory, například žurnalistika (journalistikk,), filmová studia 

(filmvitenskap), dokumentaristika (dokumentasjonsvitenskap) a také jejich kombinace 

jako filmová a mediální studia (film- og medievitenskap) nebo mediální a dokumentární 

studia (medie- og dokumentasjonsvitenskap). Na vysokých školách pak můžeme najít 

obory jako mediální tvorba (medieproduksjon), mediální design (mediedesign), mediální 

management (medieledelse) nebo nová média (nye medier),  které již podle názvu 

odpovídají spíše technicky zaměřeným oborům a jsou i více prakticky orientované.  

Jak na univerzitách, tak na vysokých školách se objevuje také obor s názvem média, 

informační a komunikační technologie, norsky medier og IKT. Jde taktéž o více 

technicky zaměřený obor a zpravidla ho nabízí na fakultách informačních technologií. 

Tento obor má však s  mediálními studiemi z humanitních a společenskovědních fakult 

málo společného, a tak se jím v této práci víceméně nebudeme zabývat. 

 V Norsku je možné studovat mediální studia na bakalářském (3 roky)  

a magisterském stupni (2 roky), případně dále v doktorském programu (3 roky). 

V nabídce se také často objevuje jednoletý obor (årsenhet / årsstudium),  

což je dvousemestrální kurz, který poskytuje jakési „mediální minimum“ a bývá často 

ekvivalentní s prvním rokem stejnojmenného bakalářského oboru.   

 V současné době je možné přímo mediální studia (medievitenskap) studovat  

na čtyřech univerzitách (Oslo, Bergen, Trondheim, Trømso) a na několika vysokých 

školách pod výše uvedenými různými názvy. Po důkladné analýze nabídky oboru  

na úrovni terciárního vzdělávání v Norsku lze určit pět hlavních poskytovatelů této 

studijní disciplíny z řad univerzit i vysokých škol. Patří mezi ně Univerzita v Oslu 
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(UiO), Univerzita v Bergenu (UiB), Norská technicko-přírodovědná univerzita 

(NTNU), Vysoká škola v Oslu a Akershusu (HiOA) a Vysoká škola ve Voldě (HVO). 

Tyto vysokoškolské instituce jsou uvedeny níže v tabulce spolu s přehledem  

o jednotlivých studijních oborech, jejich umístění v rámci organizační struktury, délce 

studia a kreditním ohodnocení. 

  

Tab. 1: Přehled hlavních vysokoškolských institucí pro studium mediálních studií 

v Norsku19 

Oficiální 
název Universitetet 

i Oslo 
Universitetet 

i Bergen 

Norges teknisk-
naturvitenskapelige 

universitet 

Høgskolen i Oslo og 
Akershus 

Høgskulen  
i Volda 

Český  
název Univerzita 

v Oslu 
Univerzita 
v Bergenu 

Norská technicko-
přírodovědecká 

univerzita 

Vysoká škola 
v Olsu 

a Akershusu 

Vysoká škola 
ve Voldě 

Zkratka UiO UiB NTNU HiOA HVO 

Lokace Oslo Bergen Trondheim Oslo Volda 

Fakulta Fakulta 
humanitních studií 
/ Det humanistiske 
fakultet 

Fakulta sociálních 
věd / Det 
samfunnsvitenskapeli
ge fakultet 

Fakulta humanitních 
studií / Det 
humanistiske fakultet 

Fakulta sociálních 
věd / Fakultet for 
samfunnsfag 

 

Katedra Katedra médií  
a komunikace / 
Institutt for medier 
og kommunikasjon 

Katedra informačních 
a mediálních studií / 
Institutt for 
informasjons- og 
medievitenskap 

Katedra umění  
a mediálních studií / 
Institutt for  
kunst- og 
medievitenskap 

Katedra žurnalistiky  
a mediálních studií / 
Institutt for 
journalistikk  
og mediefag 

Katedra 
mediálních studií 
/ Avdeling for 
mediefag 

Jednoleté 
obory  
 (1 rok) 
 

 

Mediální studia / 
Medievitenskap                       
60 ECTS  
  

Mediální studia / 
Medievitenskap                     
60 ECTS 
  

Mediální studia / 
Medievitenskap                    
60 ECTS 

  
  

  
  

Filmová  
a mediální studia / 
Film- og 
medievitenskap   
60 ECTS 

Bakalářské 
obory  
(3 roky) 

Mediální studia / 
Medievitenskap                    
180 ECTS  

Mediální studia / 
Medievitenskap                      
180 ECTS 

Mediální studia / 
Medievitenskap                      
180 ECTS 

Média  
a komunikace / 
Medier  
og kommunikasjon   
180 ECTS 

PR, komunikace  
a média / PR, 
kommunikasjon  
og media                                    
180 ECTS 

Magisterské 
obory 
(2 roky)  

Mediální studia / 
Medievitenskap                    
120 ECTS 

Mediální studia / 
Medievitenskap                    
120 ECTS 

Mediální studia / 
Medievitenskap 120 
ECTS 
  

  
  

  
  

Severská média /                     
Nordic Media                         
120 ECTS 

Doktorské 
studium  
(3 roky) 

ano ano ano ne ne 

 

                                                 
19 vlastní zpracování na základě oficiálních webových stránek škol 
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 Tabulka uvádí přímo jednotlivé studijní obory v oblasti mediálních studií 

(medievitenskap nebo medier og kommunikasjon), nikoliv příbuzné obory vyskytující  

se na týchž vysokoškolských institucích. Taktéž dostupnost doktorského studia se týká 

pouze nabídky v oblasti mediálních studií, ne za celou univerzitu či vysokou školu. 

  

 V následujících kapitolách si představíme jednotlivé vysokoškolské instituce. 

Budeme se zabývat historickým vývojem mediálních studií v jejich akademickém 

prostředí a jejich současným stavem. Popíšeme si nabídku jednotlivých studijních 

oborů, jejich zaměření, strukturu, obsah a možné uplatnění absolventů. Zmíníme se také 

o případném doktorském studiu a výzkumu v oblasti mediálních studií.  

 

 Tato kapitola je výsledkem zdlouhavého mapování situace v Norsku a vlastního 

zpracování na základě informací získaných z oficiálních webových stránek vládních 

institucí a také jednotlivých vysokoškolských institucí, jak již bylo vysvětleno 

v samotném úvodu práce. 
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1.2.1  Univerzita v Oslu 

 Jak jsme se již zmínili dříve, Univerzita v Oslu (Universitetet i Oslo, UiO)  

je nejstarší univerzitou v Norsku. Byla založena v roce 1811 a původně pojmenována 

jako Frederikova královská univerzita (Det Kongelige Frederiks Universitet)  

podle tehdejšího dánsko-norského krále Frederika VI.20 V současné době je s dvaceti 

sedmi tisíci studenty a šesti tisíci zaměstnanci největším poskytovatelem 

vysokoškolského vzdělání a veřejnou výzkumnou institucí na norském území. Tvoří  

ji osm fakult, její součástí jsou také tři muzea, obsáhlá univerzitní knihovna a množství 

přidružených středisek a center. Prestiž univerzity dokazuje jak její nejvyšší hodnocení 

mezi vzdělávacími a výzkumnými institucemi v Norsku, tak pravidelné umístění mezi 

sto nejlepších univerzit světa. Škola se také pyšní pěti absolventy oceněnými Nobelovou 

cenou.21         

 Univerzita v Oslu nabízí studium mediálních studií na katedře médií  

a komunikace (IMK), která spadá pod Fakultu humanitních studií (HF).22 Katedra médií 

a komunikace byla založena 1. září 1987 a následně do svého bakalářského programu 

v médiích a komunikaci začala přijímat šedesát uchazečů ročně. Krátce poté zahájila 

výuku stejného oboru i na magisterském stupni. Katedra i samotné studijní obory byly 

od počátku interdisciplinárně zaměřené a vycházely z akademických tradic 

společenských a humanitních věd. Z těchto počátečních iniciativ posléze vzešla 

současná podoba instituce i jejích studijních oborů.23  

 Dnes má katedra medií a komunikace téměř šedesát zaměstnanců a přibližně šest 

set studentů. Jejím cílem je vést výzkum, vzdělávat a šířit povědomí o moderních 

médiích a jejich význam pro společnost i jednotlivce.24 Významnou autoritou spjatou 

s touto katedrou je emeritní profesor Svennik Høyer.25 Katedra poskytuje komplexní 

vzdělání v oblasti mediálních studií na všech stupních terciárního vzdělávání. Obor 

Mediální studia lze studovat jako jednoletý, bakalářský i magisterský obor. Pokračovat 

                                                 
20 Universitet i Oslo. Viktige årstal i UiO-historia. [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/om/tall-og-fakta/historie/ 
21 University of Oslo. UiO in brief.  [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/english/about/facts/uio-in-brief/index.html 
22 Det humanistiske fakultet. Institutt og sentre. [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/institutter-sentre/index.html 
23 STORSUL, Tanja. University of Oslo - Media Studies. [elektronická pošta]. Message to: 
klara.jelenova@gmail.com. 5. března 2015 11:44 [cit. 2015-05-06]. Osobní komunikace. 
24 Institutt for medier og kommunikasjon. Tal og fakta. [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 
http://www.hf.uio.no/imk/om/tal-fakta/ 
25 Department of Media and Communication. Svennik Høyer. [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 
http://www.hf.uio.no/imk/english/people/aca/svennikh/ 
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lze také dále v doktorském programu Mediální studia a žurnalistika.26 Obsah a strukturu 

jednotlivých oborů si popíšeme v následujících řádcích, kde se zmíníme také  

o výzkumu na katedře.   

 

• Jednoletý obor Mediální studia (Årsenheten i medievitenskap) 

 Jednoletý obor se zabývá studiem médi, mediální produkcí a rolí médií  

ve společnosti. Během dvousemestrální výuky poskytuje hlubší vzhled a porozumění 

médiím, se kterými jeho studenti přicházejí každodenně do styku. Studenty seznámí 

s klíčovými teoriemi a metodami v oboru, aby byli schopni posoudit, analyzovat  

a pochopit obsah médií. Výuka je zaměřená teoreticky a neposkytuje žádnou praxi. 

Studium oboru je vhodné především pro zájemce, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti 

médií, ale nechtějí studovat celý tříletý bakalářský obor, a pro osoby již pracující 

v mediální sféře, kteří chtějí prohloubit své znalosti a doplnit si vzdělání kvůli  

své profesi. V případě kombinace s pedagogickým vzděláním získávají absolventi 

odborný základ pro výuku mediálních studií na základních i středních školách.  

Po absolvování ročních mediálních studií je možné pokračovat ve stejném oboru  

na bakalářské úrovni, neboť povinné předměty tohoto oboru jsou součástí  

i bakalářského oboru, a tak lze dosáhnout jejich následného uznání. Výuka probíhá 

formou přednášek, seminářů a konzultací.27   

 Jednoletý studijní obor se skládá z předmětů v celkové výši 60 kreditů.  

Tvoří ho šest předmětů, z nichž je pět povinných a jeden volitelný. Každý předmět  

je ohodnocen počtem 10 kreditů.28 Strukturu oboru a rozložení předmětů  

do jednotlivých semestrů zobrazuje následující tabulka.  

 
Tab. 2: Struktura jednoletého oboru Mediální studia (UiO)29 

1. semestr Audiovizuální estetika 
Historie médií a mediální 

instituce 
Volitelný předmět v 
mediálních studiích 

2. semestr Žurnalistika, moc a média 
Mediální texty: teorie              

a analýzy 
Metody v mediálních 

studiích 

  10 kreditů 10 kreditů 10 kreditů 

                                                 
26 Institutt for medier og kommunikasjon. Studier. [online]. [cit. 2015-02-13]. Dostupné z: 
http://www.hf.uio.no/imk/studier/ 
27 Universitetet i Oslo. Hvorfor velge dette programmet? [online]. [cit. 2015-02-13]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap-aarsenhet/hvorfor-velge/ 
28Universitetet i Oslo. Oppbygging og gjennomføring. [online]. [cit. 2015-02-13]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap-aarsenhet/oppbygging/ 
29 Universitetet i Oslo. Oppbygging og gjennomføring. [online]. [cit. 2015-02-13]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap-aarsenhet/oppbygging/ 
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 Mezi pětici povinných předmětů patří Audiovizuální estetika, Historie médií  

a mediální instituce, Žurnalistika, moc a média, Mediální texty: teorie a analýzy, 

Metody v mediálních studiích. Obsah těchto předmětů je popsán níže u bakalářského 

oboru Mediální studia, který je taktéž zahrnuje. Jeden volitelný předmět v oblasti 

mediálních studií si studenti vybírají v prvním semestru z široké nabídky předmětů  

na bakalářské úrovni. Obor je možné kromě prezenční formy studovat také v distanční 

formě.30  

 Absolventi jednoletého studijního oboru Mediální studia by měli být schopni 

poskytnout historický přehled o vzniku současných médií, popsat mediální texty 

s využitím odborné terminologie, diskutovat o moci médií a jejich vlivu na společnost, 

analyzovat a posuzovat obsah mediálních sdělení pomocí moderních vědeckých teorií 

nebo prokázat znalost teoretických pohledů ze sociálních a humanitních věd.31 

   

• Bakalářský obor Mediální studia (Medievitenskap) 

 Tříletý bakalářský obor nahlíží na média jako na společenskou instituci, zabývá 

se historií médií, klíčovými metodami a teoriemi, mediálními texty a vztahem mezi 

médii a jeho publikem. Obor je prezentován jako interdisciplinární, který kombinuje 

pohledy z oblasti humanitních a společenských věd a poskytuje především teoretické 

znalosti. V rámci šestisemestrálního studia je možné mimo mediální studia zvolit i další 

předmět zájmu pro rozšíření vzdělání a prohloubení znalostí v určité  oblasti. Využít  

lze také nabídky semestrálních pobytů v zahraničí na prestižních univerzitách  

jako Kalifornské univerzitě v Berkeley, pařížské Sorbonně nebo Boloňské univerzitě. 

Studenti se mohou rovněž zapojit do tvorby studentského časopisu Mediert,  

který vydává katedra médií a komunikace. Po úspěšném zakončení studia získává 

absolvent titul bakalář v oblasti kulturních a společenských věd.32  

 Tříletý bakalářský obor se skládá z předmětů v celkové výši 180 kreditů. Obor  

je rozdělen na předměty povinné (80 kreditů), povinně volitelné (40 kreditů), volitelné  

(40 kreditů) a na dva specifické povinné (20 kreditů).33  

                                                 
30 Universitetet i Oslo. Oppbygging og gjennomføring. [online]. [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap-aarsenhet/oppbygging/ 
31 Universitetet i Oslo. Hva lærer du? [online]. [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap-aarsenhet/hva-lerer-du/ 
32Universitetet i Oslo. Hvorfor velge dette programmet?  [online]. [cit. 2015-02-14]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap/hvorfor-velge/ 
33 Universitetet i Oslo. Oppbygging og gjennomføring . [online]. [cit. 2015-02-16]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap/oppbygging/ 
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Doporučenou strukturu oboru a rozložení jednotlivých předmětů do šesti semestrů 

ilustruje následující tabulka.  

  
Tab. 3: Struktura bakalářského oboru Mediální studia (UiO)34 

1. semestr 
Examen facultatum - 

Komunikace a mediace 
Historie médií a mediální 

instituce 
Audiovizuální estetika 

2. semestr 
Mediální texty: teorie  

a analýzy 
Žurnalistika, moc a média 

Metody v mediálních 
studiích 

3. semestr Examen philosophicum  

Povinně volitelná skupina 

4. semestr Mediální a kulturní teorie 

5. semestr 
Volitelný předmět / 
Studium  v zahraničí 

Volitelný předmět / Studium  
v zahraničí 

Volitelný předmět / Studium 
v zahraničí 

6. semestr Volitelný předmět 
Skupinový projekt - mediální studia /  Mediální studenti             

v pracovním životě: stáž a projektová práce  

  10 kreditů 10 kreditů 10 kreditů 

 

 Základní pilíř oboru tvoří povinný blok předmětů v mediálních studiích,  

který poskytuje systematický úvod do kulturních, společenských a politických aspektů 

mediální práce v moderní společnosti. Jako interdisciplinární obor využívá přístupu 

humanitních i sociálních věd a snaží se u studentů rozvinout kritické chápání  

pro moderní mediální obsah. Do skupiny povinných předmětů za 80 kreditů patří 

následující předměty:35 

 Audiovizuální estetika (10 kreditů) 

Předmět poskytuje teoretický a analytický úvod do vyprávění, stylů a žánrů 

audiovizuálních médií jako jsou film, televize a počítačové hry. Po skončení předmětu 

by student měl být schopen popsat audiovizuální vyprávění, styl a žánr s využitím 

vhodné terminologie,  analyzovat audiovizuální díla či napsat teoretickou a analytickou 

esej. Výuka předmětu probíhá v anglickém jazyce.36 

  

                                                 
34 Universitetet i Oslo. Oppbygging og gjennomføring. . [online]. [cit. 2015-02-18]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap/oppbygging/ 
35 Universitetet i Oslo. Denne siden har ikke bestått.  [online]. [cit. 2015-02-15]. Dostupné zst: 
http://www.uio.no/udier/program/medievitenskap/oppbygging/ 
36 Universitetet i Oslo. MEVIT1110 - Audiovisual Aesthetics.  [online]. [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT1110/index.html 
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 Historie médií a mediální instituce (10 kreditů) 

Předmět poskytuje přehled o historickém vývoji médií a základní porozumění 

mediálním institucím. Především se zaměřuje na prostředí a podmínky v rámci Norska, 

ale zahrnuje i srovnání historie médií a mediálních institucí v jiných zemích. Hlavní 

témata se soustředí na historický vývoj a současnost tisku, filmu, vysílacích institucí 

jako rozhlasu a televize i médií založených na internetu.37  

 Žurnalistika, moc a média (10 kreditů) 

Předmět se zabývá teorií a přístupy k žurnalistice v tištěných médiích, vysílání i online 

jako základ pro pochopení žurnalistiky – centrální a silné instituce společnosti  

a demokracie. Dále studenta seznamuje s různými novinářskými žánry a metodami, 

etickými otázkami a porozuměním novinářskému obsahu. Studenti budou  

po absolvování předmětu schopni popsat roli žurnalistiky ve společnosti, klíčové 

metody a přístupy k výzkumu žurnalistiky, analyzovat etická dilemata vznikající  

při práci novinářů či vysvětlit probíhající změny v žurnalistice v důsledku digitálních 

médií a jejich uživatelů.38 

 Mediální texty: teorie a analýzy (10 kreditů) 

Předmět je zaměřen na analýzu různých mediálních textů z hlediska různých metod. 

Studenti se seznámí s nejčastěji používanými metodami i teoriemi a získají základní 

znalosti, které je naučí správně vyhodnotit užití konkrétní metody při analýze 

konkrétního mediálního textu.39 

 Metody v mediálních studiích (10 kreditů) 

Předmět poskytuje úvod do základních pojmů a analytických metod v oblasti výzkumu 

médií, znalosti různých výzkumných projektů a postupů. Studenti se seznámí 

s nejčastěji používanými metodami analýz a jejich užitím v praxi, například 

kvantitativní analýzou, dotazníkovým šetřením, kvalitativními rozhovory  

nebo zúčastněným pozorováním.40  

 Mediální a kulturní teorie (10 kreditů) 

Předmět poskytuje teoretický a historický úvod do teorie kultury, zabývá se přínosem 

Marxe do dnešní doby a vztahuje klíčové teorie a pojetí na aktuální otázky související 

                                                 
37 Universitetet i Oslo. MEVIT1210 - Mediehistorie og medieinstitusjoner.  [online]. [cit. 2015-02-15]. 
Dostupné z: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT1210/index.html 
38 Universitetet i Oslo. MEVIT1300 - Journalistikk, makt og mediebruk .[online]. [cit. 2015-02-19]. 
Dostupné z: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT1300/index.html 
39 Universitetet i Oslo. MEVIT2700 - Medietekster: teori og analyse. [online]. [cit. 2015-02-19]. Dostupné 
z: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT2700/index.html 
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s postavením médií, umění a kultury ve společnosti. Předmět se věnuje základním 

pojmům jako ideologie, moc a nadvláda a na základě studia původních textů sleduje 

vývoj výzkumu a teorie médií, umění a kultury přes přechody od moderny 

k postmoderně a od strukturalismu k poststrukturalismu. Předmět kombinuje teorie 

společenských a humanitních věd i výzkumné tradice.41 

 Skupinový projekt - mediální studia (20 kreditů) 

Předmět umožňuje studentům vybrat si skupinový projekt z různých projektů v oblasti 

mediálních studií podle aktuální nabídky. Po dokončení projektu by student měl být 

schopen ve spolupráci s ostatními studenty naplánovat, řídit a podat zprávu  

o analytickém, empirickém nebo praktickém projektu podle typu projektu, který zvolil. 

Student by také měl umět vyhodnotit různé výzkumné návrhy a shromáždit odbornou 

literaturu vztahující se k tématu projektu. Studenti si jako finální předmět bakalářského 

studia v mediálních studiích volí buď tento předmět, nebo předmět Mediální studenti  

na pracovišti: stáž a projektová práce (20 kreditů).42 

 Mediální studenti v pracovním životě: stáž a projektová práce (20 kreditů) 

Předmět umožňuje studentům vyzkoušet si práci v mediální organizaci či na jiném 

pracovišti a plnit relevantní úkoly s využitím svých dosavadních znalostí a dovedností. 

Stáž na plný úvazek probíhá v období březen-duben na základě dohody mezi 

zaměstnavatelem a katedrou médií a komunikace (IMK), která studentovi přidělí 

konkrétní místo. K dispozici je 12 míst. Po absolvování stáže vypracují studenti zprávu. 

Studenti si jako finální předmět bakalářského studia v mediálních studiích volí  

buď tento předmět, nebo předmět Skupinový projekt – mediální studia (20 kreditů).43 

 Součástí struktury bakalářského oboru je také povinně volitelná skupina 

předmětů určitého zaměření ve výši 40 kreditů. Toto zaměření musí být mimo témata 

mediálního výzkumu, žurnalistiky či komunikační vědy. Studenti si vybírají z předem 

definovaných skupin na Fakultě humanitních věd (HF), Fakultě sociálních věd (SV)  

a Pedagogické fakultě (UV) tak, aby zvolená skupina co nejlépe odpovídala jejich 

zájmu, případně budoucímu uplatnění, a rozšířila jejich dovednosti po boku základní 

disciplíny mediálních studií. Z celkové výše 40 kreditů pak většinou tvoří 20 kreditů 

                                                                                                                                               
40 Universitetet i Oslo. MEVIT2800 - Metoder i medievitenskap. [online]. [cit. 2015-02-19]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT2800/index.html 
41 Universitetet i Oslo. MEVIT2110 - Medie- og kulturteori. [online]. [cit. 2015-02-21]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT2110/index.html 
42 Universitetet i Oslo. MEVIT3810 - Gruppeprosjekt – medievitenskap. [online]. [cit. 2015-02-14]. 
Dostupné z: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3810/index.html 
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povinné a 20 kreditů volitelné předměty. Studentům je doporučováno vybrat si jednu 

z následujících podpůrných skupin: jazyk, estetika, historie, hudba, literární studia, 

pedagogika, rétorika, divadelní věda, moderní rétorika a verbální komunikace, 

genderová studia, životní prostředí a rozvoj, psychologie, sociální geografie, ekonomie, 

sociologie, antropologie, politologie.44  

 Základní nabídku povinných a povinně volitelných předmětů rozšiřují předměty 

volitelné ve výši 40 kreditů v posledním ročníku studia. Studenti však nemusejí získávat 

kredity za zvolené předměty pouze na domácí univerzitě. Především v celém pátém 

semestru mohou využít možnosti studia v zahraničí a nasbírat tak potřebné kredity  

na partnerských univerzitách již výše zmíněných.45 

 Celek tříletého bakalářského oboru doplňují dva specifické předměty –  

tzv. Examen philosophicum a Examen facultatum – Komunikace a mediace. Bez splnění 

těchto předmětů nemohou studenti získat bakalářský titul. Předmět Examen 

philosophicum (10 kreditů) poskytuje úvod do filosofie, historie vědy a etiky. Seznámí 

studenty s filosofickými a vědeckými tradicemi, mysliteli hlavních historických období 

západní kultury a jejími klíčovými problémy.46 Examen facultatum – Komunikace  

a mediace (10 kreditů) je úvodním předmětem studovaného oboru, který poskytuje 

historický a teoretický základ pro další studium v oblasti mediální a komunikační vědy 

jako interdisciplinární oblasti výzkumu mezi humanitními a sociálními vědami. Studenti 

díky němu získají přehled o výzkumných teoriích, otázkách a metodách i možnost 

pochopit tento předmět novodobé historie v historickém i společenském kontextu.47  

 Jak katedra uvádí na svých webových stánkách, bakalářský obor v mediálních 

studiích poskytuje nejen důležité teoretické znalosti, ale i znalosti praktické hodnoty, 

které mohou absolventi využít v různých profesích. Uplatnění mohou hledat především 

v oblasti médií, komunikace, vydavatelství a public relations, mezi dalšími  

pak vzdělávání, kulturní život, veřejné služby a správa. Absolventi mohou pokračovat 

                                                                                                                                               
43 Universitetet i Oslo. MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid. 
[online]. [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3811/index.html 
44 Universitetet i Oslo. Oppbygging og gjennomføring. [online]. [cit. 2015-02-13]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap/oppbygging/ 
45 Universitetet i Oslo. Oppbygging og gjennomføring. [online]. [cit. 2015-02-19]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap/oppbygging/ 
46 Universitetet i Oslo. EXPHIL03 - Examen philosophicum .[online]. [cit. 2015-02-18]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/index.html 
47 Universitetet i Oslo. EXFAC03-MVIT - Kommunikasjon og medierin.g [online]. [cit. 2015-02-16]. 
Dostupné z: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/EXFAC03-MVIT/index.html 
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ve studiu stejného oboru na navazujícím magisterském stupni, případně zvolit příbuzné 

obory jako žurnalistika nebo rétorika.48    

 

• Magisterský obor Mediální studia (Medievitenskap) 

 Dvouletý magisterský obor v mediálních studiích nabízí dvě specializace: 

Mediální studia (Medievitenskap) v norském jazyce a Severská média (Nordic Media) 

v anglickém jazyce. Studenti si specializaci vybírají již při podávání přihlášky.49  

 Specializace Mediální studia se zabývá studiem mediálních obsahů, jejich tvůrců  

a publika. Jako interdisciplinární obor poskytuje znalost kulturních, společenských, 

estetických, technických, politických i ekonomických aspektů médií a komunikace. 

Studijní obor klade důraz na osvojení teoretických a metodologických pohledů 

ze společenskovědních a humanitních tradic. Magisterský obor předpokládá odbornou 

znalost i orientaci studentů v mediální problematice získanou dřívějším studiem 

mediálních studií či příbuzných oborů splňujících podmínky pro přijetí do studia. 

Absolventi získávají titul magistr v mediálních studiích.50    

 Specializace Severská média je mezinárodně orientovaný obor, který má stejný 

základ jako první zmíněná specializace, ale především se soustředí na severský region. 

Zabývá se současnými otázkami v oblasti médií a komunikace, charakteristikou 

mediálních systémů jednotlivých zemí, vztahem médií a politiky, vlivem nových médii 

na společnost, a to vše v mezinárodní perspektivě. Studenti jsou vedeni k aktivnímu 

přístupu během výuky, pracují na různých projektech, účastní se workshopů a navštíví  

i některé významné severské společnosti. Studenti by tam měli získat potřebné 

dovednosti pro budoucí kariéru v moderní mediální instituci. Díky výuce v anglickém 

jazyce upoutává obor pozornost zejména zahraničních studentů z celého světa. 

Absolventi získávají anglický titul Master of Philosophy in Nordic Media.51    

 Magisterský obor se skládá z předmětů ve celkové výši 120 kreditů.  

Obě specializace mají téměř stejnou strukturu, kdy první polovinu kreditů tvoří 

                                                 
48 Universitetet i Oslo. Jobb og videre studier. [online]. [cit. 2015-02-18]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap/jobb-studier/ 
49 Universitetet i Oslo. Hvorfor velge dette programmet? [online]. [cit. 2015-02-19]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap-master/hvorfor-velge/ 
50 Universitetet i Oslo. Hvorfor velge denne retningen? [online]. [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap-master/studieretninger/medievitenskap/hvorfor-velge/ 
51 Universitetet i Oslo. Why choose this programme option? [online]. [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/english/studies/programmes/media-studies-master/programme-options/nordic-
media/why-choose/ 
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jednotlivé předměty a druhou polovinu kreditů diplomová práce.52 Skladba povinných  

a volitelných předmětů se však trochu liší, jak ukazují následující dvě tabulky 

doporučených studijních plánů. 

  
Tab. 4: Struktura magisterského oboru Mediální studia (UiO)53 

1. semestr Diplomový seminář 
Metody ve výzkumu médií  

a žurnalistiky 
Volitelný předmět 

2. semestr 
Volitelný předmět / 
Studium v zahraničí 

Volitelný předmět / Studium  
v zahraničí 

Diplomová práce 

3. semestr Volitelný předmět Diplomová práce 

4. semestr Diplomová práce 

  10 kreditů 10 kreditů 10 kreditů 

   

Tab. 5: Struktura magisterského oboru Severská média (UiO)54 

1. semestr Diplomový seminář 
Metody ve výzkumu médií  

a žurnalistiky 
Severská média  

v mezinárodní perspektivě 

2. semestr 
Volitelný předmět / 
Studium v zahraničí 

Volitelný předmět / Studium  
v zahraničí 

Diplomová práce 

3. semestr Volitelný předmět Diplomová práce 

4. semestr Diplomová práce 

  10 kreditů 10 kreditů 10 kreditů 

 

 Zatímco specializace Mediální studia má dva povinné (20 kreditů) a čtyři 

volitelné předměty (40 kreditů), specializace Severská média má tři povinné (30 kreditů) 

a tři volitelné předměty (30 kreditů). Obě specializace spolu sdílejí následující  

dva povinné předměty. 

                                                 
52 Universitetet i Oslo. Oppbygging og gjennomføring. [online]. [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap-master/oppbygging/ 
53 Universitetet i Oslo. Oppbygging og gjennomføring. [online]. [cit. 2015-02-21]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap-master/studieretninger/medievitenskap/oppbygging/ 
54 Universitetet i Oslo. Programme structure. [online]. [cit. 2015-02-21]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/english/studies/programmes/media-studies-master/programme-options/nordic-
media/structure/ 
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 Diplomový seminář (10 kreditů) 

Seminář poskytuje studentům poradenství s formulováním výzkumné otázky  

a vypracováním projektu pro jejich diplomovou práci v mediálních studiích. Důraz  

je kladen na osvojení dovedností pro sběr a zpracování dat, výběr literatury, techniku 

psaní, zvládnutí jazyka a akademického žánru. Součástí semináře je i práce  

ve skupinkách, kdy si studenti navzájem komentují a posuzují své projekty. Cílem 

semináře je schválení navrženého diplomové projektu. Seminář probíhá v angličtině  

a v tomto jazyce může být práce také napsána.55  

 Metody ve výzkumu médií a žurnalistiky (10 kreditů) 

Předmět seznámí studenty s metodologickými otázkami, které jsou základem  

pro empirický výzkum, a s různými metodickými přístupy včetně srovnávací analýzy, 

případové studie, výzkumných rozhovorů, obsahové i kvantitativní analýzy. Předmět  

je vyučován v angličtině.56 

 Specializace Severská média navíc zahrnuje další povinný předmět:  

 Severská média v mezinárodní perspektivě (10 kreditů) 

Předmět poskytuje úvod do historických, politických a strukturálních charakteristik 

médií v severském regionu. Zabývá se teoriemi sociálního státu i srovnávacími studii 

mediálních systémů z různých částí světa a hledá, jaké specifické znaky mají média  

v severských zemí. Studenti by po absolvování předmětu měli být schopni popsat 

charakteristiky médií severského regionu, analyzovat a kriticky zkoumat myšlenku 

„severského mediálního modelu“ a diskutovat o severských médiích v mezinárodním 

kontextu. Výuka probíhá v angličtině.57 

 Co se týká volitelných předmětů, studenti obou specializací si vybírají z široké 

nabídky norsky nebo anglicky vyučovaných předmětů na magisterské úrovni.58 Jak jsme 

se již zmínili výše, norská specializace zahrnuje čtyři volitelné předměty, anglická 

specializace o jeden předmět méně. Zejména v druhém semestru mohou obě skupiny 

studentů využít možnosti studia v zahraničí a splnit tak volitelné předměty  

na partnerských univerzitách.  

                                                 
55 Universitetet i Oslo. MEVIT4000 - Master’s thesis seminar. [online]. [cit. 2015-02-22]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT4000/index-eng.html 
56 Universitetet i Oslo. MEVIT4800 - Methods in Media and Journalism Research. [online]. [cit. 2015-02-
23]. Dostupné z: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT4800/index.html 
57 Universitetet i Oslo. MEVIT4100 - Nordic Media in an International Perspective. [online]. [cit. 2015-
02-20]. Dostupné z: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT4100/index.html 
58 Universitetet i Oslo. Emner innen medier og kommunikasjon. [online]. [cit. 2015-02-23]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/ 
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 Nejdůležitější součástí obou specializací je však diplomová práce ve výši  

60 kreditů. Studenti se na ni soustředí již od prvního semestru, kdy absolvují seminář 

k diplomovému projektu. V druhém semestru je pak kladen důraz na odbornou 

literaturu, návrh výzkumu a empirická data. V posledním roce, tedy třetím a čtvrtém 

semestru, studenti pracují na metodologické části práce a postupně konzultují její 

vypracovávání s vedoucím. Diplomovou práci mohou studenti předložit ve dvou 

možných formách, jako teoreticky orientovanou Diplomovou práci v mediálních 

studiích, s prezentací, nebo Praktickou diplomovou práci v mediálních studiích, 

s prezentací.59 Oba typy práce spočívají ve zpracování samostatného výzkumného 

projektu na základě teoretické nebo empirické metody výzkumu, druhý typ práce  

se skládá ze dvou částí: praktické produkce, která může být tvořena audiovizuální nebo 

multimediální produkcí, a teoretické části, přičemž obě části spolu musí navzájem 

souviset.60 

 Absolventi magisterského oboru disponují pokročilými znalostmi mediálních 

obsahů, jejich tvůrců a publika, mediálních teorií a výzkumných metod, o vzniku médií, 

struktur a procesů skrze interdisciplinárních studií kulturních, společenských, 

estetických, technických, politických a ekonomických aspektů médií a komunikace.61 

Pracovní uplatnění nalézají zejména na různých pozicích v oblasti public relations  

a komunikace, žurnalistiky a redakční práce, rozhlasové, televizní, hudební a webové 

tvorby, poradenství a vedení, prodeje, marketingu a reklamy, a to jak v mediálních 

institucích, agenturách, vydavatelstvích, tak ve veřejných službách i nevládních 

organizacích. Absolventi, kteří usilují o získání doktorátu v oboru, se mohou ucházet 

o přijetí do následujícího doktorského programu.62 

 

 

 

                                                 
59 Universitetet i Oslo. Nordic Media (programme option) . [online]. [cit. 2015-02-12]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/english/studies/programmes/media-studies-master/programme-options/nordic-
media/structure/ 
60 Universitetet i Oslo. MEVIT4991 - Practical Master's Thesis in Media Studies, with presentation. 
[online]. [cit. 2015-02-16]. Dostupné z: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT4991/index-
eng.html 
61 Universitetet i Oslo. Hva lærer du? [online]. [cit. 2015-02-19]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap-master/hva-lerer-du/ 
62 Universitetet i Oslo. Jobb og videre studier. [online]. [cit. 2015-02-24]. Dostupné z: 
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap-master/jobb-studier/ 
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• Doktorský obor Mediální studia a žurnalistika  

(Medievitenskap og journalistikk) 

 Doktorský studijní obor Mediální studia a žurnalistika je jednou z disciplín 

doktorského programu na Fakultě humanitních věd. Program je koncipován jako tříleté 

studium a výzkum na plný úvazek, který vede k vypracování a obhajobě disertační 

práce. Součástí studia je také vzdělávací složka ve výši 30 kreditů. Ta v kombinaci 

s prací na tezi zajišťuje potřebné prohloubení akademických znalostí, včetně školení 

v prezentaci výsledků výzkumu a úvodu do vědecké etiky, filosofie vědy a metodologie 

výzkumu. Vzdělávací složku mají všichni fakultní doktorandi společnou.  

Musí navštěvovat povinné fakultní předměty, disertační seminář nebo se zúčastnit 

alespoň jedné mezinárodní konference.63 Na disertační práci dohlíží dva vedoucí,  

se kterými doktorand průběžně konzultuje své výsledky. Po splnění vzdělávací složky  

a odevzdání disertační práce následuje závěrečná zkouška, jejíž součástí je zkušební 

přednáška a veřejná obhajoba disertační práce. Úspěšní absolventi programu získávají 

doktorát z filozofie, titul Ph.D., který je kvalifikuje pro výzkum a práci vyžadující 

vysokou úroveň vědeckého poznání a analytické myšlení. Uplatnění nalézají především 

jako nezávislí výzkumní pracovníci, například na akademické půdě domácí univerzity.64  

 

• Výzkum 

 Katedra médií a komunikace podporuje jako prioritní oblasti výzkumu  

pro dlouhodobou spolupráci čtyři výzkumné oblasti. Patří mezi ně Centrum pro výzkum 

mediálních inovací (CeRMI), Politická komunikace, Kulturní politika a kulturní projevy, 

Mediální estetika a obrazové technologie. Jednotlivé oblasti výzkumu jsou spjaty  

s různými výzkumnými projekty, na kterých se podílí jak pracovníci ze samotné 

katedry, tak pracovníci z externích výzkumných institucí.65 Nejvíce výzkumných 

projektů se na katedře soustředí do Centra pro výzkum mediálních inovací (CeRMI), 

které původně začalo jako prioritní oblast výzkumu v roce 2010 a o dva roky později 

bylo vytvořeno jako centrum. Toto univerzitní výzkumné pracoviště zkoumá inovaci 

                                                 
63 Institutt for medier og kommunikasjon. Ph.d.-programmet - Medievitenskap og journalistikk. [online]. 
[cit. 2015-02-25]. Dostupné z: http://www.hf.uio.no/imk/forskning/doktorgrad-
karriere/forskerutdanning/index.html 
64 Institutt for medier og kommunikasjon. Programme plan - PhD at The Faculty of Humanitie.s [online]. 
[cit. 2015-02-12]. Dostupné z: http://www.hf.uio.no/english/research/doctoral-degree-and-
career/phd/training/programmeplan.html 
65 Institutt for medier og kommunikasjon. Forskningsområder. [online]. [cit. 2015-02-16]. Dostupné z: 
http://www.hf.uio.no/imk/forskning/forskningsomrader/ 
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médií a transformaci mediálního sektoru v důsledku měnících se technologií a způsobu 

používání médií. Výzkum se zaměřuje především na změny v oblasti nových 

mediálních služeb, nových hráčů v mediálním prostředí, nových rolí uživatelů a nových 

praktik existujících mediálních organizací.66 Katedra médií a komunikace dále provádí 

výzkum následujících témat: Používání médií dětmi a mládeží, Počítačové hry, Film, 

televize a rádio, Filmová historie, Žurnalistika, Konvergence, Mediální estetika, 

Historie médií, Mediální organizace, Média a komunikační teorie, Mediální a kulturní 

politika a regulace, Mobilní média, Politická komunikace, Populární kultura, 

Kompozitní texty, Sociální média, Svoboda projevu a demokracie v médiích.67 

 

                                                 
66 Institutt for medier og kommunikasjon. About Centre for Research on Media Innovations. [online]. [cit. 
2015-02-15]. Dostupné z: http://www.hf.uio.no/imk/english/research/center/media-
innovations/aboutcermi.html/ 
67 Institutt for medier og kommunikasjon. Vi forsker på. [online]. [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: 
http://www.hf.uio.no/imk/forskning/vi-forsker-pa/ 
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1.2.2  Univerzita v Bergenu 

 Bergenská univerzita (Universitetet i Bergen, UiB) byla založena v roce 1946, 

zahájení prvního školního roku a tedy formální otevření se uskutečnilo o dva roky 

později.68 Přestože tato univerzita patří v evropském měřítku k těm mladším, její 

akademické kořeny sahají již do první poloviny devatenáctého století. Základním 

pilířem pro vznik univerzity byla muzejní instituce Bergens museum, kterou v roce 1825 

založil tehdejší parlamentní prezident Wilhelm Koren Christie. Instituce se věnovala 

významné vědecké činnosti i výuce a posilovala tak myšlenku vzniku vlastní univerzity 

v centru západního Norska jako rovnocenné vysokoškolské instituce k univerzitě 

v hlavním městě.69 Na základě těchto podnětů se univerzita vyvinula až do své dnešní 

podoby, kdy se prezentuje jako moderní a mezinárodně uznávaná výzkumná 

vysokoškolská instituce. V současné době na univerzitě studuje okolo čtrnácti tisíc 

studentů a pracuje tři a půl tisíce zaměstnanců. Univerzita má šest fakult a množství 

akademických a výzkumných pracovišť, které pokrývají většinu tradičních univerzitních 

disciplín.70 

 Výuka a výzkum v oblasti mediálních studií se na univerzitě soustředí na katedře 

informačních a mediálních studií, která patří pod Fakultu sociálních věd (SV). Katedra 

vznikla v roce 2004 sloučením bývalé katedry informačních studií a katedry mediálních 

studií.71 Počátky mediálních studií na univerzitě sahají do raných šedesátých let,  

kdy se formovaly plány pro založení sociálních věd na škole. V roce 1963 byl podán 

návrh na vytvoření teoreticky orientovaného studijního programu v žurnalistice,  

o tři roky později se díky iniciativě Per Torsvika začalo uvažovat i o studijním 

programu v oblasti médií a komunikace. Ten se spolu s Leifem Holbæk-Hanssenem  

a Steinem Rokkanem zasloužil o to, že Rada pro výzkum (NAVF) v roce 1972 založila 

sekretariát pro mediální výzkum v Bergenu, v jejímž čele následně stanul Torsvik.  

Ve stejném roce došlo také k založení Severského informačního centra pro výzkum 

médií a komunikace (NORDICOM) za účelem spolupráce pěti severských zemí v této 

oblasti a zásluhou Torsvika byla norská část centra přidružena právě k Univerzitě 

v Bergenu. V té době se výzkumu médií pod NAVF věnovalo několik univerzitních 

                                                 
68 Om UiB. Historiske milepæler. [online]. [cit. 2015-02-26]. Dostupné z: 
http://www.uib.no/om/74787/historiske-milep%C3%A6ler 
69 Om UiB. Fra Bergens Museum til et moderne universitet .  [online]. [cit. 2015-02-26]. Dostupné z: 
http://www.uib.no/om/75052/fra-bergens-museum-til-et-moderne-universitet 
70  About UiB. [online]. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: http://www.uib.no/en/about 
71  Institutt for informasjons- og medievitenskap. Instituttets historie [online]. [cit. 2015-02-28]. Dostupné 
z: http://www.uib.no/infomedia/38025/instituttets-historie 
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zaměstnanců katedry sociologie a katedry komparativní politologie. Posun ve vývoji 

vzdělávání v oblasti médií na univerzitě znamenalo vytvoření vedoucí pozice 

v komunikaci, do které byl v roce 1978 obsazen Torsvik. Univerzita ale stále nenabízela 

vzdělávací program v médiích, pouze specializaci na masovou komunikaci v rámci 

studia sociologie. Až v roce 1981 se skupina místních novinářů obrátila na vedení 

univerzity s prosbou o posílení žurnalistiky v západním Norsku s využitím  

již vybudovaných základů oboru na univerzitě. Vedení univerzity podpořilo vznik 

mediálních studií na univerzitě a pověřilo tímto úkolem Olava Vaaglanda. Ten v roce 

1982 vedení předložil zprávu s doporučením, aby vzniklo samostatné oddělení,  

které by neslo zodpovědnost za udělování titulů v komunikaci a mediální vědě.  

Do projednávání nové studijní disciplíny se zapojila Fakulta sociálních věd (SV)  

i Fakulta humanitních věd (HV), což bylo nezvyklé, protože do té doby neexistoval 

model mediálních studií vycházející ze společenských a humanitních vědeckých tradic 

zároveň. Cílem bylo dosáhnout konsenzu v otázce, jak by měl studijní program vypadat. 

Děkani obou fakult proto jmenovali podvýbor, který měl za úkol připravit návrhy  

a učební osnovy pro základní obor (grunnfag). Za Fakultu sociálních věd to byli Jostein 

Gripsrud a Atle Kittang, za Fakultu humanitních věd Olav Vaagland a Helge Østbye. 

Vedení univerzity jejich návrhy přijalo kladně, což na podzim roku 1985 vedlo 

k otevření základního ročního oboru s kapacitou třicet studentů. Od nového roku 1986 

došlo ke vzniku samotné katedry, do jejíž pozic byli dosazeni někteří zaměstnanci dříve 

působící na katedrách sociologie a komparativní politologie. V rámci organizace  

na katedře fungovaly dvě sekce – sociální i humanitní, které navzájem spolupracovaly 

na výuce i výzkumu. Plány podvýboru pro zavedení jednoho společného oboru fakult  

na vyšším stupni studia (hovedfag) nakonec vyústily ve vznik dvou studijních oborů: 

první, Masová komunikace a mediální věda, vycházející ze sociologie byl uveden  

od podzimu 1986 (zároveň vůbec první v oblasti masové komunikace v zemi), druhý, 

Masová komunikace a kultura, vycházející z humanitních věd od roku 1988. Ve stejném 

roce se na katedře otevřel i prakticky orientovaný základní kurz v televizní produkci, 

který později dostal k dispozici televizní i nahrávací studio a střižny.  

Během devadesátých letech došlo z důvodu univerzitních reforem k několika 

strukturálním změnám uvnitř institutu. Rozdělení do dvou sekcí se zrušilo, katedra byla 

přidružena k Fakultě sociálních věd a následně přejmenována z katedry masové 

komunikace a mediální vědy na katedru mediálních studií. Tento název nesla  
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až do konce roku 2003, než byla od 1. ledna 2004 sloučena s katedrou informačních 

studií.72 

 V současné době má katedra okolo padesáti akademických a administrativních 

pracovníků a přes osm set studentů. Nabízí široký výběr teoreticky i prakticky 

orientovaného vzdělání v oblasti mediálních studií, žurnalistiky, filmové a televizní 

produkce, informačních studií, informační a komunikační technologie, nových médií 

nebo kognitivní vědy. Jako interdisciplinární institut se zabývá studiem těchto disciplín 

pomocí metod a perspektiv vycházejících ze sociálních a humanitních věd  

i technologie.73 Mediální studia je na katedře možné studovat jako jednoletý, bakalářský 

i magisterský obor. Pokračovat lze také doktorským studiem.74 Jednotlivé obory, jejich 

strukturu a obsah si přiblížíme níže. 

 

• Jednoletý obor Mediální studia (Årsstudium i medievitenskap) 

 Tento roční obor se zabývá analýzou mediálních textů a mediálních institucí  

a tím, jaký panuje vztah mezi mediálním publikem a mediálními obsahy a zároveň mezi 

samotnými médii a společností. Na média nahlíží ze sociologické i politické 

perspektivy, věnuje se rozdílům v elitní a populární kultuře, vlivu médií na společnost  

a tomu, jak ovlivňuje formování naší identity a chování ve společnosti. Během 

dvousemestrální výuky seznámí také s historickým vývojem médií, proměnou jejich 

role v důsledku konvergence tradičních médií, telekomunikační a výpočetní 

technologie, a jejich současným postavením ve společnosti. Jednoletý obor poskytuje 

pouze úvod do problematiky médií a po dokončení může být studium uznáno a dále 

rozvinut v rámci studia stejnojmenného bakalářského oboru nebo být doplňkem 

k předchozímu vzdělání studenta či k jeho profesi. V kombinaci s pedagogickým 

vzděláním představuje obor základ pro budoucí učitele mediální výchovy na školách 

primárního a sekundárního stupně.75 

 Jednoletý studijní obor se skládá z předmětů v celkové výši 60 kreditů. Struktura 

oboru se ale liší podle toho, zda ho studuje absolvent, který má již nějaké bakalářské 

                                                 
72  Institutt for informasjons- og medievitenskap. Etableringen av Institutt for Medievitenskap. [online]. 
[cit. 2015-03-10]. Dostupné z: http://www.uib.no/infomedia/39125/etableringen-av-institutt-
medievitenskap 
73  Institutt for informasjons- og medievitenskap. UiB inn i Media City Bergen. [online]. [cit. 2015-03-13]. 
Dostupné z: http://www.uib.no/infomedia 
74  Institutt for informasjons- og medievitenskap. Studieprogrammer. [online]. [cit. 2015-03-16]. 
Dostupné z: http://www.uib.no/infomedia/studieprogram 
75 . Utdanning . Studieplan for ÅRSV-MEVI Årsstudium i medievitskap, vår 2015. [online]. [cit. 2015-03-
10]. Dostupné z: http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-MEVI/plan 
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studium za sebou a chce své vzdělání pouze rozšířit o specializaci na mediální studia 

(Mediální studia se specializací), nebo osoba bez předchozího bakalářského vzdělání 

(Mediální studia s úvodními předměty a Ex. phil.). Podle tohoto kritéria se pak rozlišují 

dva studijní plány, které mají odlišnou strukturu a skladbu předmětů, jak je vidět níže. 

 
Tab. 6: Struktura jednoletého oboru Mediální studia se specializací (UiB)76 

1. semestr Mediální texty: teorie a analýzy Média, reprezentace a identita 

2. semestr Média: instituce a historie Mediální publikum 

  15 kreditů 15 kreditů 

 

Tab. 7: Struktura jednoletého oboru Mediální studia s úvodními předměty a Ex. phil. 

(UiB)77 

1. semestr 
Examen philosophicum - 

Školní zkouška  
10 kreditů 

Examen facultatum - Úvod 
do studia médií a komunikace  

10 kreditů 

Examen facultatum- Způsoby 
myšlení ve spol. vědách  

10 kreditů 

2. semestr Média: instituce a historie  
15 kreditů 

Mediální publikum  
15 kreditů 

 

 Prvně ilustrovaný obor tvoří čtyři povinné předměty, z nichž je každý ohodnocen 

15 kredity. V prvním semestru to jsou Mediální texty: teorie a analýzy a Média, 

reprezentace a identita, v druhém semestru pak Média: instituce a historie a Mediální 

publikum. Naopak druhý ilustrovaný obor sestává z pěti povinných předmětů, z nichž 

jsou tři v prvním semestru stěžejní pro získání bakalářského titulu (dva předměty 

Examen facultatum a jeden předmět Examen philosophicum) a zbylé dva totožné  

s druhým semestrem prvního oboru. Obsah povinných předmětů jednoletého oboru  

si popíšeme níže, protože jsou taktéž součástí stejnojmenného bakalářského oboru. 

 

• Bakalářský obor Mediální studia (Medievitenskap) 

 Tříletý bakalářský obor se stejně jako jednoletý obor zabývá mediálními 

institucemi, analýzou mediálních textů, vztahem mezi mediálním publikem  

a mediálními obsahy, vztahem mezi samotnými médii a společností. Věnuje se také 

                                                 
76 . Utdanning. Årsstudium i medievitskap. [online]. [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: 
http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-MEVI#uib-tabs-construction 
77  Utdanning . Årsstudium i medievitskap. [online]. [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: 
http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-MEVI#uib-tabs-construction 
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historickému vývoji médií, jejich konvergenci a tomu, jak různá média ovlivňují 

vnímaní prostoru kolem nás a jaká je jejich současná role ve společnosti.  

Obor kombinuje sociálněvědní a humanitní perspektivy a poskytuje také praktický úvod 

do užívání technik v mediální produkci. Studenti si mohou v rámci studia médií zvolit  

i vedlejší zaměření a prohloubit tak znalosti v příbuzné nebo zcela jiné disciplíně. 

Samozřejmostí je i možnost využití studijního pobytu v zahraničí na partnerských 

institucích po celém světě. Mohou se zapojit i do aktivit univerzitních studentských 

médií, a to televize, rádia i časopisu. Po úspěšném dokončení studia získává absolvent 

titul bakaláře v oblasti mediálních studiích.78 

 Bakalářský obor je tvořen z předmětů v celkové výši 180 kreditů. Ty jsou 

rozděleny do jednotlivých tematických bloků na předměty úvodní (30 kreditů), 

předměty specializované na mediální studia (90 kreditů) a předměty volitelné (60 

kreditů).79 Doporučenou strukturu oboru a rozložení jednotlivých předmětů do šesti 

semestrů ilustruje následující obrázek.  

 

Tab. 8: Struktura bakalářského oboru Mediální studia (UiB)80 

1. semestr 
Examen philosophicum - 

Školní zkouška  
10 kreditů  

Examen facultatum - Úvod 
do studia médií a komunikace 

10 kreditů  

Examen facultatum - 
Způsoby myšlení ve spol. 

vědách  
10 kreditů  

2. semestr Média: instituce a historie  
15 kreditů 

Mediální publikum  
15 kreditů 

3. semestr Mediální texty: teorie a analýzy  
15 kreditů 

Média, reprezentace a identita  
15 kreditů 

4. semestr 

Povinně volitelný předmět  
15 kreditů 

Volitelné předměty / Studium v zahraničí  
60 kreditů 5. semestr 

6. semestr Bakalářská práce v mediálních studiích  
15 kreditů 

 

                                                 
78 Utdanning . Bachelorprogram i medievitskap.[online]. [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: 
http://www.uib.no/studieprogram/BASV-MEVI#uib-tabs-introduksjon 
79 Utdanning . Bachelorprogram i medievitskap. [online]. [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: 
http://www.uib.no/studieprogram/BASV-MEVI#uib-tabs-construction 
80 Utdanning . Bachelorprogram i medievitskap. [online]. [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: 
http://www.uib.no/studieprogram/BASV-MEVI#uib-tabs-construction 
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 V prvním semestru studia by studenti měli splnit blok tří úvodních předmětů  

za 30 kreditů, které jsou nezbytné pro získání bakalářského titulu. Patří sem Examen 

philosophicum – Školní zkouška, který poskytuje úvod do akademického studia  

a společenských věd, a dva předměty Examen facultatum – Úvod do studia médií  

a komuniakce a Examen facultatum – Způsoby myšlení ve společenských vědách, které 

poskytují úvod do problematiky mediální vědy a do sociálně vědních pojmů, metod  

a teorií.  

 Stěžejní část oboru tvoří blok specializovaných předmětů v mediálních studiích 

za 90 kreditů, z nichž je pět povinných a jeden povinně volitelný, každý za 15 kreditů. 

Zatímco povinně volitelný předmět si studenti vybírají z široké nabídky mediálně 

zaměřených předmětů, například Historie tisku, Vizuální média, Mediální rétorika aj., 

pět povinných předmětů je pevně daných: 

 Média: instituce a historie (15 kreditů) 

Předmět nahlíží na média jako na společenské institute a zabývá se jejich vlivem  

na společnost. Poskytuje také přehled o historií médií, jejich organizaci, struktuře, 

konvencím, normám i funkcím, a to jak na příkladu Norska, tak z mezinárodního 

hlediska.81   

 Mediální publikum (15 kreditů) 

Předmět se zabývá vztahem mezi médii a publikem. Jeho cílem je poskytnout 

studentům přehled o teoriích a metodách vhodných pro analýzu mediálního publika.82 

 Mediální texty: teorie a analýzy (15 kreditů) 

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s hlavními teoriemi a metodami 

používanými k analýze mediálních textů, včetně kvalitativní a kvantitativní metody,  

a trénovat jejich dovednosti k vyhodnocení správné metody pro analýzu konkrétních 

textů z různých mediálních produktů.83   

 Média, reprezentace a identita (15 kreditů) 

Tento předmět se zabývá tím, jak média ovlivňují kulturu a společnost a zároveň  

jak jsou jimi sama ovlivněna. Zaměřuje se na souhru mezi médii a politickými, 

                                                 
81 Utdanning. Medier: institusjonar og historie. [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 
http://www.uib.no/emne/MEVI101 
82 Utdanning. Mediepublikum. [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://www.uib.no/emne/MEVI102 
83 Utdanning. Medietekster: teori og analys.e [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 
http://www.uib.no/emne/MEVI103 
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sociálními a kulturními procesy ve společnosti. Důraz je kladen na vztah mezi elitní  

a populární kulturou a na roli médií při utváření různých typů identit.84  

 Bakalářské práce v mediálních studiích (15 kreditů) 

Seminář poskytuje studentům základní znalosti pro plánování bakalářských projektů, 

pomáhá s jejich metodikou, shromažďováním a zpracováním získaných dat. Výsledkem 

předmětu je schválení bakalářské teze.85 

 Poslední blok oboru tvoří volitelné předměty v celkové výši 60 kreditů. Studenti 

by je měli splnit mezi čtvrtým a šestým semestrem a vybírat mohou z široké nabídky 

předmětů z oblasti mediálních studií nebo z jiných disciplín. Potřebné kredity mohou 

získat také na partnerských univerzitách v rámci studia v zahraničí, kde mohou studovat 

jeden nebo dva semestry.86   

 Absolventi bakalářského mají odborné znalosti o mediálních studiích, které 

mohou uplatnit v různých profesích mediálních, kulturních nebo vzdělávacích 

institucích, například v žurnalistice, mediální produkci, poradenství, řízení apod. 

Bakalářský titul je také kvalifikuje pro studium navazujícího magisterského oboru 

v mediálních studiích nebo v příbuzných oborech, například v oblasti filmové  

a televizní produkce, žurnalistiky, mediální produkce, informačních studiích aj.87 

 

• Magisterský obor Mediální studia (Medievitenskap) 

 Dvouletý magisterský obor v mediálních studiích je koncipován tak, aby posílil 

historické a teoretické znalosti studentů a jejich analytické a kritické schopnosti  

ve vztahu k médiím a komunikaci. Naučí je také porozumět interakci mezi historickými, 

ekonomickými a technologickými podmínkami a jejich vlivu na mediální a kulturní 

produkci nebo mediální estetiku. Během čtyřsemestrálního studia budou studenti 

rozvíjet své písemné a ústní schopnosti a školit se v oblasti vědecké práce a prezentace 

prostřednictvím psaní diplomové práce. Absolventi tohoto oboru získávají magisterský 

titul v oblasti mediálních studií. 

                                                 
84 Utdanning. Medier, representasjon og identitet. [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 
http://www.uib.no/emne/MEVI104 
85 Utdanning. Bacheloroppgåve i medievitskap. [online]. [cit. 2015-03-20]. Dostupné z: 
http://www.uib.no/em ne/MEVI200 
86 Utdanning. Studieplan for BASV-MEVI Bachelorprogram i medievitskap, vår 2015. [online]. [cit. 2015-
03-26]. Dostupné z: http://www.uib.no/studieprogram/BASV-MEVI/plan 
87 Utdanning. Bachelorprogram i medievitskap. [online]. [cit. 2015-03-24]. Dostupné z: 
http://www.uib.no/studieprogram/BASV-MEVI#uib-tabs-vidare-studium 
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 Magisterský obor v délce dvou let a počtu 120 kreditů tvoří z poloviny blok 

předmětů (60 kreditů) a z poloviny diplomová práce (60 kreditů).88 Následující tabulka 

představuje doporučenou strukturu oboru a rozložení jednotlivých předmětů: 

 

Tab. 9: Struktura magisterského oboru Mediální studia (UiB)89 

1. semestr Povinně volitelný předmět Povinně volitelný předmět 

2. semestr Projekt a návrh výzkumu Povinně volitelný předmět 

3. semestr 

Diplomová práce 

4. semestr 

  15 kreditů 15 kreditů 

 

 Jak je z tabulky patrné, v prvním a druhém semestru by studenti měli splnit blok 

předmětů – tři povinně volitelné a jeden povinný, z nichž je každý ohodnocen počtem 

15 kreditů. Povinně volitelné předměty si studenti vybírají z nabídky předmětů  

na magisterské úrovni zaměřených na mediální studia, které jsou tematicky rozdělené 

do čtyř oblastí: 1. Institucionální a produkční studia, 2. Teorie textu a analýza,  

3. Studium publika a příjemců, 4. Média, kultura a společnost.90 Zvolené předměty  

by měli nejlépe mít souvislost s tématem diplomové práce. Povinným předmětem oboru  

je Projekt a návrh výzkumu taktéž za 15 kreditů, který studentům poskytuje poradenství 

a znalosti ohledně plánování výzkumného projektu pro diplomovou práci, strategie 

výzkumu, sběru a zpracování dat a jehož výsledkem by mělo být schválení 

předloženého projektu.91  

  Po splnění bloku předmětů následuje rok, během kterého by studenti měli 

vypracovat diplomovou práci ohodnocenou 60 kredity. Ta by měla mít rozsah přibližně 

80 stran a její konečnou podobu student poté ústně prezentuje. V průběhu třetího  

                                                 
88 Utdanning. Masterprogram i medievitskap. [online]. [cit. 2015-03-29]. Dostupné z: 
http://www.uib.no/studieprogram/MASV-MEVI#uib-tabs-presentasjon 
89 Utdanning. Masterprogram i medievitskap. [online]. [cit. 2015-02-23]. Dostupné z: 
http://www.uib.no/studieprogram/MASV-MEVI# 
90 Utdanning. Masterprogram i medievitskap. [online]. [cit. 2015-02-19]. Dostupné z: 
http://www.uib.no/studieprogram/MASV-MEVI#uib-tabs-presentasjon 
91 Utdanning. Prosjektarbeid og forskingsdesign .[online]. [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: 
http://www.uib.no/emne/INFOMEVI300 
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a čtvrtého semestru mohou studenti ještě případně využít jednosemestrálního studia 

v zahraničí na jedné z partnerských univerzit.92  

 Absolventi magisterského oboru v mediálních studí mají pokročilé znalosti 

v oblasti médií, které mohou uplatnit v širokém spektru profesí především v mediálních, 

kulturních a vzdělávacích institucích, ve veřejném i soukromém sektoru, ale také 

v akademickém prostředí.93 Mohou se také přihlásit k doktorskému studiu na fakultě  

a se zapojit do různých výzkumných projektů vedených na katedře. 

   

• Doktorské studium  

 Absolventi magisterského studia v mediálních studiích, kteří chtějí pokračovat 

studiem stejné oblasti na doktorském stupni, se přihlašují k doktorskému studiu  

na Fakultě sociálních věd.94 Doktorské studium je rozvrženo do tří let, během kterých 

by kandidát měl vypracovat samostatnou vědeckou práci. Část studia také tvoří 

vzdělávací složka ve výši 30 kreditů, která musí být splněna během půl roku  

a je povinná pro všechny fakultní doktorandy. Obsah a rozsah vzdělávací složky se liší 

podle jednotlivých kateder, musí ji ale minimálně tvořit následující povinné prvky 

společné pro všechny: vědecká teorie a etika (10 kreditů), metoda (nejméně 5 kreditů), 

akademická teorie (nejméně 5 kreditů) a diseminace projektu (3 kredity).95 Po splnění 

vzdělávací složky a vypracování disertační práce pod dohledem vedoucího se doktorské 

studium zakončuje závěrečnou zkouškou, zkušební přednáškou a veřejnou obhajobou 

disertační práce před odbornou komisí. Úspěšní absolventi programu získávají 

akademický titul Ph.D. a mohou se třeba dále na univerzitě věnovat postdoktorálním 

výzkumným projektům.96 

 

 

 

                                                 
92 Utdanning. Studieplan for MASV-MEVI Masterprogram i medievitskap, vår 2015. [online].  
[cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://www.uib.no/studieprogram/MASV-MEVI/plan 
93 Utdanning. Studieplan for MASV-MEVI Masterprogram i medievitskap, vår 2015. [online].  
[cit. 2015-03-290]. Dostupné z: http://www.uib.no/studieprogram/MASV-MEVI/plan 
94 Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Forskerutdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 
[online]. [cit. 2015-03-290]. Dostupné z: http://www.uib.no/svf/38045/forskerutdanning-ved-det-
samfunnsvitenskapelige-fakultet 
95 Universitetet i Bergen. Side ikke funnet. [online]. [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: 
http://www.uib.no/svf/38456/oppl%C3%A6ringsdelen 
96 Det samfunnsvitenskapelige fakultet.  Innlevering, bedømmelse og disputas. [online]. [cit. 2015-03-30]. 
Dostupné z: http://www.uib.no/svf/39449/innlevering-bed%C3%B8mmelse-og-disputas#kreering-og-
promosjon 
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• Výzkum 

 Katedra informačních a mediálních studií provádí rozmanitý a interdisciplinární 

výzkum, který se soustředí na informační a komunikační technologie, jejich historické, 

současné i budoucí funkce pro jednotlivce, skupiny, organizace, instituce a společnosti, 

dále jejich estetické a související aspekty i jejich obsah, a to pomocí různých 

metodologických přístupů. Ve výzkumu se prolínají sociální a humanitní vědy  

a technologie. Přestože jsou mediální studia a informační studia dvě různé výzkumné 

oblasti, v mnohém se doplňují, což se odráží i v samotném výzkumu. Výzkum v oblasti 

mediálních studiích částečně vychází z humanistické interpretační tradice, která klade 

důraz na historicko-kritická studia, a částečně je založen na teorii a metodikách 

ústředních pro sociální vědy. Výzkum v informačních studiích se potom zabývá 

zkoumáním digitálních artefaktů v sociálním kontextu, přičemž kombinuje metody 

z informatiky s teoriemi z oblasti sociálních věd. Aktuálním tématem společné 

výzkumné činnosti na katedře se v posledních letech stala digitalizace. Velká část 

výzkumu je věnována právě procesům digitalizace, ať už přímo či nepřímo, a jejím 

důsledkům. Katedra přitom klade důraz především na následující tři oblasti:  

1. multimediální technologie a vizuální studia, 2. žurnalistika, informační management  

a nová média, 3. sociální web a on-line média.97 Většina výzkumných projektů probíhá 

v rámci výzkumných skupin na katedře, ale i externě a ve spolupráci s mezinárodními 

partnery. V současné době na katedře funguje sedm výzkumných skupin,  

mezi které patří například Výzkumná skupina pro média, informační a komunikační 

technologie a kultury. Někteří akademičtí pracovníci působí jako členové ve více než 

jedné výzkumné skupině.98   

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Department of Information Science and Media Studies. About the Department. [online].  
[cit. 2015-04-11]. Dostupné z: http://www.uib.no/en/infomedia/37621/about-department 
98 Institutt for informasjons- og medievitenskap. Forskningsgrupper. [online]. [cit. 2015-04-10]. 
Dostupné z: http://www.uib.no/infomedia/37834/forskningsgrupper 
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1.2.3  Norská technicko-přírodovědecká univerzita 

 Norská technicko-přírodovědecká univerzita (Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet, NTNU) vznikla v roce 1996 ve městě Trondheim  

po sloučení několika institucí, a to Norské technické vysoké školy (NTH), Vysoké škole 

všeobecného studia (AVH), Vědeckého muzea (VM), Lékařské fakulty (DMF), 

Akademie výtvarných umění a Hudební konzervatoře v Trondheimu. Počátky  

univerzity sahají až do roku 1760, kdy norský biskup Gunnerus spolu  

s historiky Schøningem a Suhmem založili tzv. Trondheimský spolek – nejstarší 

akademickou společnost v Norsku. V roce 1767 byl spolek přejmenován na Norskou 

královskou učenou společnost, ze které později vzešlo muzeum vědy a knihovna 

pojmenovaná po Gunnerovi – dnes nejstarší vědecká knihovna v Norsku. O století 

později v roce 1870 bylo založeno Trondheimské vysoké učení technické (TTL),  

které poskytovalo významné technické vzdělání v zemi. V roce 1910 byla otevřena 

NTH a o dvanáct let později Norská pedagogická vysoká škola (NLHT, později AVH). 

Důležitým krokem bylo v roce 1968 vytvoření Trondheimské univerzity (UNIT),  

jejíž součástí se staly NTH, NLHT, muzeum i knihovna. Nakonec však v roce 1996 

došlo ke sloučení s dalšími institucemi a univerzita přijala svůj současný název.99 Dnes 

má univerzita sedm fakult, pod nimiž působí celkem čtyřicet osm oddělení, několik 

kampusů po celém městě a její součástí je také vědecké muzeum a rozsáhlá univerzitní 

knihovna. Již z oficiálního názvu univerzity je zřejmé, že se specializuje především  

na výuku a výzkum technologií a přírodních věd. Toto zaměření zde také studuje 

polovina z dvaceti tří tisíc studentů. Nabízí však i vzdělání v oblasti sociálních  

a humanitních věd, umění i obchodu. Instituce podporuje účast v mezinárodních 

výměnných programech a díky tomu má mnoho zahraničních studentů a bilaterálních 

dohod ze zahraničními partnery.100  

 Na studium a výzkum v oblast mediálních studií se zaměřuje katedra umění  

a mediálních studií (IKM), která patří pod Fakultu humanitních věd (HF). Katedra byla 

založena v roce 1974 nejdříve jako obor studia pod názvem Drama, film a divadlo,  

o čtyři roky později pak vznikla jako samotný institut. Studijní program Drama, film  

a divadlo byl po roce 1989 nahrazen novými studijními obory Film a drama, případně 

Film a divadlo, s teoreticko-praktickým zaměřením, které vycházelo z umělecké 

pedagogiky i z vývoje kulturálních studií v sedmdesátých letech. Mediální studia  

                                                 
99 NTNU. Historie. [online]. [cit. 2015-03-22]. Dostupné z: http://www.ntnu.no/ntnus_historie 
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se jako disciplína na katedře objevují poprvé na jaře roku 1994 spolu s vizuální 

kulturou.101 Předcházelo tomu působení dánského filozofa a výzkumného pracovníka 

Sorena Kjørupa, který na univerzitě působil od počátku osmdesátých let. V té době byl 

jeho asistentem Terje Borgersen, dnes současný profesor mediálních studií a dějin 

umění na katedře. Ten také stál u zrodu nové disciplíny a potvrzuje, že byl v letech 

1985-1989 otevřen výzkumný program v mediálních studiích jako vůbec první 

v Norsku. Nová disciplína vycházela z humanitních věd a jejího přístupu, především 

z vizuální kultury, umění, literatury a filozofie. Tento humanitní přístup si zachovala 

dodnes.102 V roce1997 se nabídka studijních disciplín rozšířila o dějiny umění a v témže 

roce dochází také k přejmenování katedry na současný název.103 Dnes má institut 

přibližně padesát zaměstnanců a sedm set studentů. Nabízí výuku a výzkum 

v disciplínách jako mediální studia, filmová studia, filmová a video produkce, dějiny 

umění, drama a divadlo. Ty jsou rozdělené do tří tematických oblastí na Drama  

a divadlo, Filmová a vizuální média (kam patří i mediální studia) a Dějiny umění. 

Mediální studia je zde možné studovat jako studijní obor jednoletý, bakalářský  

i magisterský, případně lze pokračovat i v doktorském studiu.104 Na univerzitě lze  

ale nalézt také další magisterský obor v oblasti mediálních studií, a to na katedře 

sociologie a politologie (ISS), která spadá pod Fakultu sociálních věd a technologického 

managementu (SVT).105 Jednotlivé studijní obory a jejich zaměření si popíšeme níže.    

  

• Jednoletý obor Mediální studia (Årsstudium i medievitenskap) 

 Jednoletý studijní obor poskytuje úvod do studia medií. Zabývá se tím,  

jak média a mediální technologie ovlivňují náš každodenní život a jak bychom  

na ně měli nahlížet v kontextu dění v kultuře a společnosti. Snaží se u studentů rozvíjet 

kritické chápání médií a docílit jejich porozumění. Roční obor je vhodný pro uchazeče, 

kteří mají zájem o samostatný rok studia mediální problematiky nebo pro studenty 

bakalářského studia, kteří ho mohou zvolit jako roční povinné vedlejší téma v rámci 

                                                                                                                                               
100 NTNU. Fakta om NTNU. [online]. [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://www.ntnu.no/tall-og-fakta 
101 NTNU. Department of Art and Media Studies. [online]. [cit. 2015-04-02]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.edu/ikm 
102 Informace získané na základě osobního rozhovoru s profesorem T. Borgersenem na Katedře umění  
a mediálních studií, NTNU v březnu 2015. 
103 NTNU. Department of Art and Media Studies. [online]. [cit. 2015-03-06]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.edu/ikm 
104 NTNU. Institutt for kunst- og medievitenskap. [online]. [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/ikm 
105 NTNU. Institutt for sosiologi og statsvitenskap - Velkommen til mangfoldet! [online]. [cit. 2015-03-
09]. Dostupné z: http://www.ntnu.no/iss  
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jiného studijního oboru. Výuka je orientovaná především teoreticky a probíhá 

prostřednictvím seminářů, přednášek a konzultací.106 

 Jednoletý obor se skládá ze dvou semestrů a pěti předmětů v celkové výši  

60 kreditů. Struktura oboru zobrazuje tabulka níže.     

 

Tab. 10: Struktura jednoletého oboru Mediální studia (NTNU)107 

1. semestr Mediální analýzy Vizuální média 

2. semestr Mediální sociologie Mediální publikum 
Mediální výchova  

a mediální gramotnost 

  15 kreditů  7,5 kreditů 7,5 kreditů 

 

 V prvním semestru musí studenti splnit dva předměty Mediální analýzy  

a Vizuální média, oba za 15 kreditů. Během tohoto semestru se naučí analyzovat různé 

mediální žánry a jejich sdělení, například z televizních pořadů, filmů, on-line novin  

i sociálních médií. V druhém semestru pak mají povinné tři předměty: Mediální 

sociologie (15 kreditů), Mediální publikum (7,5 kreditů) a Mediální výchova a mediální 

gramotnost (7,5 kreditů). V průběhu tohoto semestru získají úvod do sociologických, 

psychologických a pedagogických zásad tak, aby byli schopni sami pochopit  

a interpretovat média.108 

 Mediální studia jako roční program lze také studovat v kombinaci s filmovými 

studii v rámci jednoletého studijního oboru Filmová a mediální studia. Jedná  

se o samostatný studijní obor, ve kterém však převažují předměty zaměřené na filmovou 

vědu. Pro srovnání je zde doplněna struktura tohoto oboru.109 

 

Tab. 11: Struktura jednoletého oboru Filmová a mediální studia (NTNU) 

1. semestr Mediální analýzy Filmová historie 

2. semestr Film ve společnosti Obraz ve společnosti 

  15 kreditů 15 kreditů 

 

                                                 
106 NTNU. Medievitenskap. [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://www.ntnu.no/studier/aamv/om 
107 NTNU. Medievitenskap årsstudium. [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/aamv/oppbygning 
108 NTNU. Medievitenska.p [online]. [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: http://www.ntnu.no/studier/aamv/om 
109 NTNU. Film- og medievitenskap årsstudium. [online]. [cit. 2015-03-27]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/aafm/oppbygning 
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 V průběhu dvou semestrů studenti získají přehled o teoriích a metodách  

ve filmové a mediální vědě, jejich historii a roli ve společnosti. Výhodou 

kombinovaného oboru je možnost porozumět filmovým a mediálním studiím v rámci 

jednoho oboru, což lze poté uplatnit v dalším vzdělání i budoucí profesi.110  

 Absolventi jednoletého oboru Mediální studia mohou pokračovat ve studiu 

stejného oboru na bakalářském stupni, kdy je jim první rok studia uznán 

jako ekvivalentní a mohou tak nastoupit rovnou do druhého ročníku bakalářského 

studia. 

 

• Bakalářský obor Mediální studia (Medievitenskap) 

 Tříletý bakalářský obor se zabývá tím, jak média a mediální technologie zasahují  

do našeho každodenního života, jak utvářejí prostor kolem nás a jak tento prostor 

vnímáme. Věnuje se roli médií v kultuře a ve společnosti a snaží se u studentů rozvíjet 

kritické chápání médií a jejich porozumění. Výuka aplikuje humanitní  

i společenskovědní přístup ke studiu médií, je zaměřená především na teoretickou 

stránku a kombinuje přednášky, semináře a konzultace. Studenti mají možnost zapojit 

se do studentských médií, například novin Under Dusken nebo rádia Radio Revolt,  

a využít v rámci studia pobyt v zahraničí z nabídky partnerských institucí po celém 

světě.111 

 Bakalářský obor trvá tři roky a skládá se z předmětů v celkové výši 180 kreditů. 

Více než polovinu studia tvoří povinné, částečně i povinně volitelné, předměty 

specializace mediální studia (97,5 kreditů), dále studium doplňují volitelné předměty 

vedlejší specializace (60 kreditů) a tři specifické povinné předměty (22,5 kreditů).112 

Struktura oboru pak vypadá následovně.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 NTNU. Film- og medievitenskap. [online]. [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/aafm/om 
111 NTNU. Medievitenskap. [online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: http://www.ntnu.no/studier/bmv/om 
112 NTNU. Medievitenskap. [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/bmv/oppbygning 
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Tab. 12: Struktura bakalářského oboru Mediální studia (NTNU)113 

1. semestr Mediální analýzy 
Examen facultatum - 

Mediální studia 
Examen 

philosophicum 

2. semestr Mediální sociologie Mediální publikum 
Mediální výchova  

a mediální gramotnost 

3. semestr 

Volitelné předměty vedlejší specializace / Studium v zahraničí 

4. semestr 

5. semestr 
Vizuální média / Metody výzkumu  

ve společenských vědách 
Mediální estetika Digitální kultury 

6. semestr 

Obraz ve společnosti (15 kreditů) / 
Obraz ve společnosti (7,5 kreditů) + 
Specializace v politologii, Politická 
komunikace a chování (7,5 kreditů) 

 
Bakalářská práce v mediálních studiích / 

Mediální student v praxi 

  15 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 

 

 Hlavní osnovu studia představuje specializace na mediální studia za 97,5 kreditů.  

Tu tvoří pět povinných předmětů a tři povinně volitelné předměty. Mezi pětici 

povinných předmětů patří:  

 Mediální analýzy (15 kreditů) 

Předmět studenty seznámí s různými žánry a typy médií, jejich charakteristickými rysy  

a naučí je, jak je z ohledem na jejich projevy posuzovat a analyzovat.114  

 Mediální sociologie (15 kreditů) 

Předmět poskytuje úvod do médií a mediované komunikace z hlediska sociologie, 

přičemž klade důraz na mediální organizace a interakci mezi médii a společností.115  

 Mediální publikum (7,5 kreditů) 

Předmět studenty seznámí s historickým vývojem výzkumu publika a účinků médií  

a také s užíváním médií publikem a jeho měřením.116  

 

 

                                                 
113 NTNU. Medievitenskap. [online]. [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/bmv/oppbygning 
114 NTNU. MV1010 – Medieanalyse.[online]. [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/emner/MV1010 
115 NTNU. SOS1006 – Mediesosiologi. [online]. [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/emner/SOS1006#tab=omEmnet 
116 NTNU. PSY2021 - Medienes publikum. [online]. [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: [online]. [cit. 2015-02-
10]. Dostupné z: http://www.ntnu.no/studier/emner/PSY2021#tab=omEmnet 
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 Mediální výchova a mediální gramotnost (7,5 kreditů) 

Předmět se zabývá funkcí médií ve společnosti a řeší otázku pozice dětí a mládeže  

na křižovatce mediální kultury, školní kultury a kultury mládeže. Věnuje se také 

problematice v mediální výuce ve školách.117  

 Mediální estetika (7,5 kreditů).  

Předmět se zabývá vizuálními výrazy jako formou komunikace a jejich estetickou 

stránkou z historického i současného hlediska.118  

 Tři povinně volitelné předměty si studenti vybírají z nabídky dvou, maximálně 

tří možností. První takový předmět si vybírají z předmětů Vizuální média a Metody 

výzkumu ve společenských vědách, každý za 15 kreditů. Jako druhý si mohou zvolit 

rovnou předmět Obraz ve společnosti (15 kreditů) nebo kombinaci dvou předmětů 

Obraz ve společnosti (7,5 kreditů) a Specializace v politologii, Politická komunikace  

a chování (7,5 kreditů).119 Třetí povinně volitelný předmět je spjat s bakalářskou prácí 

ohodnocenou 15 kredity, přičemž si student vybírá předmět podle typu své práce. Pokud 

je práce teoretická, zvolí předmět Bakalářská práce v mediálních studiích,120 pokud 

praktická, pak si zapíše předmět Mediální student v praxi.121 Další blok studia tvoří 

volitelné předměty vedlejší specializace ve výši 60 kreditů, kterou je potřeba absolvovat 

v třetím a čtvrtém semestru. Vedlejší specializace musí být mimo mediální studia  

a podle jejího zaměření si pak studenti zapisují příslušné předměty. Za tuto roční 

specializaci si studenti mohou určit i některý z nabízených jednoletých studijních oborů 

na univerzitě. V tomto dvousemestrálním období mohou studenti využít také možnosti 

studijního pobytu v zahraničí a získat tak potřebné kredity studiem na jedné 

z partnerských univerzit.122 

 Poslední část studijního plánu sestává ze tří specifických předmětů – dvou 

úvodních Examen facultatum a Examen philosophicum a perspektivního předmětu,  

tzv. perspektivy. Tyto předměty se objevují ve všech bakalářských oborech této 

                                                 
117 NTNU. PED1014 - Mediepedagogikk og mediekompetanse. [online]. [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/emner/PED1014#tab=omEmnet 
118 NTNU. MV2011 - Medienes estetikk. [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/emner/MV2011#tab=omEmnet 
119 NTNU. Medievitenskap. [online]. [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/bmv/oppbygning 
120 NTNU. MV2014 - Bacheloroppgave i medievitenskap. [online]. [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/emner/MV2014#tab=omEmnet 
121 NTNU. MV2015 - Medievitere i praksis. [online]. [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/emner/MV2015#tab=omEmnet 
122 NTNU. Medievitenskap. [online]. [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/bmv/oppbygning 



  

 

44

  

univerzity a je nutné je splnit k získání bakalářského titulu. Examen facultatum – 

Mediální studia zde poskytuje úvod do předmětu studia123 a Examen philosophicum 

úvod do filosofie, historie vědy, etiky, a to z hlediska potřeb studentů humanitních  

a sociálních věd.124 Perspektivní předmět, tzv. perspektiva, posiluje základ  

pro mezioborovou spolupráci a pro tento bakalářský obor jím je určen předmět Digitální 

kultury,125 který se zabývá internetem, technologickými trendy, kulturou i sociálními 

médii v každodenní praxi. Všechny tři předměty jsou ohodnoceny 7,5 kredity.126 

 Absolventi bakalářského oboru v mediálních studiích se uplatňují v široké škále 

profesí v mediálním, kulturním i vzdělávacím sektoru, ve veřejné i soukromé správě.127 

Mohou také pokračovat ve studiu stejnojmenného nebo příbuzného oboru  

na magisterském stupni, případně i v jiných oborech, přičemž záleží na tom, jakou 

vedlejší specializaci si k hlavnímu tématu mediálních studií v průběhu bakalářského 

studia zvolili.128  

 

• Magisterský obor Mediální studia (Medievitenskap) 

 Magisterský studijní obor v mediálních studiích je dvouletý program, který úzce 

souvisí s vizuální kulturou. Zaměřuje se na vizuální a audiovizuální mediální vyjádření, 

jejich kulturní estetiku a kontext. Výuka se soustředí na historii vizuální kultury a její 

rozvoj, na pochopení vztahu mezi obrazem, zvukem a textem. Naučí studenty kriticky 

hodnotit zdroje a jak je formulovat do svých textů, což později uplatní při psaní 

diplomové práce. Studijní obor je dostupný ve dvou variantách, a to na teoreticky 

orientovaná Mediální studia a prakticky orientovaná Mediální studia se zaměřením  

na projekt, která studentům umožňují vypracovat diplomový projekt ve spolupráci 

s konkrétní společností nebo institucí a získat tak relevantní praktické zkušenosti 

z pracovního prostředí již při studiu.129 

                                                 
123 NTNU. KM1005 – Medievitenskap. [online]. [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/emner/KM1005#tab=omEmnet 
124 NTNU. EXPH0003 - Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap. [online]. [cit. 
2015-04-26] Dostupné z: http://www.ntnu.no/studier/emner/EXPH0003#tab=omEmnet 
125 NTNU. KULT1101 - Digitale kulturer.[online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/emner/KULT1101#tab=omEmnet 
126 NTNU. Medievitenskap. [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/bmv/oppbygning 
127 NTNU. Medievitenskap – bachelor. [online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/bmv 
128 NTNU. Medievitenskap. [online]. [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/bmv/masterprogram 
129 NTNU. Medievitenskap. [online]. [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/mmvit/om 
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 Magisterský obor se skládá ze čtyř semestrů a předmětů ve celkové výši  

120 kreditů. Obě varianty oboru mají velmi podobnou strukturu, ale liší se v některých 

povinných předmětech. Následující dvě tabulky představují strukturu obou studijních 

plánů a jejich srovnání. 

 

Tab. 13: Struktura magisterského oboru Mediální studia (NTNU)130 

1. semestr Vědecká teorie a návrh výzkumu Vizuální kultura 

2. semestr Specializace I Specializace II 
Odborníci v týmové 

práci 

3. semestr 

Diplomová práce 

4. semestr 

  15 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 

 

Tab. 14: Struktura magisterského oboru Mediální studia se zaměřením na projekt 

(NTNU)131 

1. semestr Vědecká teorie a návrh výzkumu Vizuální kultura 

2. semestr Specializace I Specializace II Humanisté v praxi 

3. semestr 
Projekt. management 

a komunikační 
procesy 

 
Diplomová práce – projekt 

 

4. semestr Diplomová práce – projekt 

  7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 

 

 Obě varianty spolu během prvního roku studia sdílí čtyři předměty. V prvním 

semestru předměty Vědecká teorie a návrh výzkumu (15 kreditů) a Vizuální kultura  

(15 kreditů), které poskytují úvod do vědeckých teorií, interpretační analýzy a různých 

výzkumných tradic humanitních věd a také do studia vizuální kultury. V druhém 

semestru se studenti v rámci předmětů Specializace I (15 kreditů) a Specializace II  

                                                 
130 NTNU. Medievitenskap, master. [online]. [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/mmvit/oppbygning 
131 NTNU. Medievitenskap, master. [online]. [cit. 2015-04-21]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/mmvit/oppbygning 



  

 

46

  

(7,5 kreditů) mohou specializovat na určitou oblast v rámci mediálních studií.132 

Studenti obou oborů pak musí absolvovat interdisciplinární předmět za 7,5 kreditů,  

pro variantu teoreticky orientovaného magisterského oboru je to předmět Odborníci 

v týmové práci, alternativou pro prakticky zaměřený pak Humanisté v praxi. Tyto 

předměty studenty učí týmové spolupráci při práci na společném projektu 

v interdisciplinární skupině, tedy skupině studentů z různých studijních oborů,  

při kterém využijí stávající akademické znalosti v praxi a lépe se tak mohou připravit  

na pracovní život.133 Zatímco druhý rok oboru Mediální studia je celý věnován 

diplomové práci (60 kreditů), obor Mediální studia se zaměřením na projekt má kromě 

praktické diplomové práce (52,5 kreditů) ještě v třetím semestru předmět Projektový 

management a komunikační procesy (7,5 kreditů). Ten poskytuje teoretický a praktický 

úvod do projektového managementu a komunikačních procesů pro práci  

na interdisciplinárním projektu. Cílem tohoto předmětu je, aby se projekt ve spolupráci 

s akademickým vedoucím a externím partnerem stal základem pro diplomovou práci.134 

 Absolventi magisterského programu v mediálních studiích mohou uplatnit  

své znalosti oboru v různých profesích spjatými s médii, komunikací, kulturou, veřejnou 

i soukromou správou, vzděláním  i výzkumem.135 Především absolventi praktické 

varianty oboru mají při hledání práce šanci zúročit teoretické znalosti a hlavně praktické 

zkušenosti nabyté již během studia, případně se jim díky povinné praxi podaří navázat 

cenné kontakty s potenciálními zaměstnavateli nebo rovnou získat konkrétní pracovní 

pozici.136  

 
• Magisterský obor Média, komunikace a informační technologie (Medier, 

kommunikasjon og informasjonsteknologi) 

 Jak jsme se zmínili dříve, univerzita nabízí i další magisterský obor v oblasti 

mediálních studií, a to Média, komunikace a informační technologie na katedře 

sociologie a politologie (ISS) Fakulty sociálních věd a technologického managementu 

(SVT). Tento dvouletý obor vznikl jako společný interdisciplinární obor mezi třemi 

                                                 
132 NTNU. Medievitenskap, master. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/mmvit/oppbygning 
133 NTNU. HIP3000 - Humanister i praksis. [online]. [cit. 2015-04-19]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/emner/HIP3000 
134 NTNU. Emnetilbud knyttet til POM. [online].  [cit. 2015-04-20]. Dostupné z:  
http://www.ntnu.no/pom/emnetilbud 
135 NTNU. Jobbmuligheter obbmuligheter. [online]. [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/mmvit/jobb 
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fakultami – Fakultou sociálních věd a technologického managementu (SVT), Fakultou 

humanitních věd (HF) a Fakultou informačních technologií, matematiky  

a elektrotechniky (IME). Mezi podílející se katedry patří za SVT katedra sociologie  

a politologie, katedra psychologie a katedra pedagogiky, za HF katedra umění  

a mediálních studií, za IME katedra počítačové a informační vědy.137 Díky tomu obor 

kombinuje různé disciplíny jako mediální studia, sociologii, politologii, pedagogiku, 

psychologii a informačních studií. Součástí studia je také výzkumný projekt v oblasti 

médií, komunikace a informační technologie v relevantní společnosti, jehož výsledky by 

měli být pro ni přínosem.138 

 Magisterský obor je rozdělen do čtyř semestrů v celkové výši 120 kreditů. 

Studijní plán se skládá z povinných předmětů (75 kreditů), volitelných předmětů  

(15 kreditů) a diplomové práce (30 kreditů).139 Strukturu oboru ilustruje následující 

tabulka. 

 
Tab. 15: Struktura magisterského oboru Média, komunikace a informační technologie 

(NTNU)140 

1. semestr 
Metody výzkumu ve společenských 

vědách 
Média a teorie 
komunikace 

IKT, kultura  
a společnost 

2. semestr Výzkumný projekt pro společnost 
Odborníci v týmové 

práci 
Kvalitativní metody 

3. semestr Volitelný předmět specializace 
Povinně volitelný 

předmět 
Kvantitativní metody 

4. semestr Diplomová práce 

  15 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 

 

 Blok povinných předmětů za 75 kreditů tvoří v prvním semestru Metody 

výzkumu ve společenských vědách (15 kreditů), Média a teorie komunikace (7,5 kreditů) 

a IKT, kultura a společnost (15 kreditů) a v druhém semestru Výzkumný projekt  

                                                                                                                                               
136  NTNU. Jobbmuligheter. [online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/pom/jobbmuligheter 
137  NTNU. Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi. [online]. [cit. 2015-04-16]. 
Dostupné z: https://www.ntnu.no/studier/mmedie/oppbygning 
138  NTNU. Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi. [online]. [cit. 2015-04-17]. 
Dostupné z: https://www.ntnu.no/studier/mmedie/om 
139 NTNU. Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi. [online]. [cit. 2015-04-16]. 
Dostupné z: https://www.ntnu.no/studier/mmedie/oppbygning 
140 NTNU. Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi. [online]. [cit. 2015-04-16]. 
Dostupné z: https://www.ntnu.no/studier/mmedie/oppbygning 
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pro společnost (15 kreditů), Odborníci v týmové práci (7,5 kreditů) a Kvalitativní 

metody (7,5 kreditů). V třetím semestru jsou to pak předměty Kvantitativní metody  

(7,5 kreditů) a jeden předmět z nabídky Informační technologie (7,5 kreditů)  

nebo Komunikace v organizaci a mediální psychologie (7,5 kreditů). 

 V rámci třetího semestru si student vybírá volitelný předmět za 15 kreditů 

v rámci specializace, tedy z nabídky specializačních předmětů Vizuální kultura, 

Kulturní a mediální sociologie nebo Média, veřejné mínění a politické chování.  

Tato nabídka se může měnit.141 

 Po celý čtvrtý semestr se studenti věnují diplomové práci v oblasti médií, 

komunikace a informačních technologií, jejímž základem je nezávislý výzkumu  

pod dohledem vedoucího.142 

 Absolventi magisterského oboru v médiích, komunikaci a informačních 

technologií mají díky rozmanitosti oboru a odborným znalostem z více disciplín šanci 

uplatnit se v širokém spektru profesí. Podle informací katedry mohou pracovat 

v kulturním, společenském i vzdělávacím sektoru a na různých pozicích, kde využijí 

nejen odborné, ale i technické znalosti, které jsou dnes v souvislosti s médii často 

požadovány.143 

 

• Doktorské studium 

 Uchazeči o doktorské studium z řad absolventů magisterského oboru Mediální 

studia se mohou přihlásit do doktorského programu v estetice pod správou Fakulty 

humanitních věd. Tento doktorský program zahrnuje různé humanitní disciplíny jako 

literaturu, tanec, divadlo, filmovou vědu, mediální studia, dějiny umění nebo hudbu,  

a tak si student může vybrat jednu z těchto specializací. Doktorské studium trvá 

standardně tři roky, z nichž půl rok je věnován povinné vzdělávací složce za 30 kreditů 

a dva a půl roku nezávislé výzkumné činnosti vedoucí k vypracování disertační práce.144 

Vzdělávací složka poskytuje doktorandům akademickou a metodologickou přípravu pro 

práci na disertační tezi. Doktorské studium je mezinárodně orientované a od doktorandů 

se očekává také aktivní účast na mezinárodních konferencích. Po splnění vzdělávací 

                                                 
141 NTNU. Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi. [online]. [cit. 2015-03-10]. 
Dostupné z: https://www.ntnu.no/studier/mmedie/oppbygning 
142 NTNU.  Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi. [online]. [cit. 2015-03-15]. 
Dostupné z: https://www.ntnu.no/studier/mmedie/oppbygning 
143 NTNU. Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi. [online]. [cit. 2015-03-15]. 
Dostupné z: http://www.ntnu.no/studier/mmedie/jobbmuligheter 
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složky a odevzdání disertační práce následuje závěrečná zkouška, zkušební přednáškou 

a veřejnou obhajobou disertační práce před odbornou komisí. Úspěšní absolventi 

programu získávají akademický titul Ph.D.145 

 

• Výzkum 

 Výzkum na univerzitě je úzce spjat se SINTEF – největší nezávislou výzkumnou 

organizací ve Skandinávii se sídlem v Trondheimu. SINTEF provádí výzkum 

v oblastech technologie, přírodních věd, medicíny a společenských věd.146 Katedra 

umění a mediálních studií se zabývá výzkumem v rámci mediálních studií, filmových 

studií, dějin umění a divadelních studií. Výzkum pracuje s teoriemi a metodami 

vycházejících z humanitních věd a zaměřuje se na přitom na umění a umělecké 

postupy.147 Mezi prioritní výzkumné oblasti na katedře patří tři oblasti: 1. Umělecký 

výzkum, 2. Dějiny médií a umění a 3. Sensorium – technologie a estetika. Výzkumní 

pracovníci se mohou zapojit do různých výzkumných projektů na katedře, stejně jako se 

mohou účastnit národních a mezinárodních výzkumných projektů.148  

 

 

 

 

                                                                                                                                               
144 NTNU. Ph.d.-programmet i estetiske fag. [online]. [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/phestet 
145 NTNU. Avslutning av ph.d.-studiet. [online]. [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/studier/phestet/avslutning 
146NTNU. NTNU og SINTEF.[online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/forskning/samarbeid-sintef 
147 NTNU. Research at the Department of Art and Media Studies. [online]. [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.edu/ikm/research 
148 NTNU. Satsningsområder for forskning ved IKM. [online]. [cit. 2015-04-13]. Dostupné z: 
http://www.ntnu.no/ikm/forskning 
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1.2.4  Vysoká škola v Oslu a Akershusu 

 Vysoká škola v Oslu a Akershusu (Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) 

vznikla 1. srpna 2011 spojením dvou předchozích vysokoškolských institucí – Vysoké 

školy v Oslu a Vysoké školy v Akershusu. Díky tomuto kroku se stala největší vysokou 

státní školou v Norsku s přibližně šestnácti tisíci studenty a téměř dvěma tisíci 

zaměstnanci. Škola má však více než stoletou tradici, jelikož její současné podobě 

předcházelo v minulosti několik fúzí s různými institucemi. Největší z nich přišla v roce 

1994, kdy bylo sloučeno třináct nezávislých vysokých škol v hlavním městě a vznikla 

tak Vysoká škola v Oslu (HiO). Dnes má škola čtyři fakulty, dvě centra a tři kampusy 

v hlavním městě a jeho okolí. HiOA poskytuje především profesní vzdělávací programy 

v různých disciplínách, ve kterých kombinuje teoretické znalosti s potřebnou praxí  

tak, aby studenti byli co nejlépe připraveni pro profesní život. Kromě jednotlivých 

kurzů, jednoletých, bakalářských a magisterských programů nabízí také možnost 

pokračovat studiem v několika dostupných doktorských programech. Součástí školních 

aktivit je také výzkum a rozvoj, který úzce souvisí se studijními programy. Škola uvádí, 

že jejím dlouhodobým cílem školy je získat statut univerzity.149          

 Vzdělání v oblasti médií na škole zastřešuje katedra žurnalistiky a mediálních 

studií na Fakultě sociálních věd. Na katedře studuje přibližně čtyři sta padesát studentů 

a pracuje třicet akademických pracovníků.150 Původní Vysoká škola v Oslu  

byla nejstarší školou v Norsku, která začala poskytovat žurnalistické vzdělání v roce 

1965.151 To se odráží i v současné nabídce studijních oborů, kdy je žurnalistiku možné 

studovat na úrovni jednoletého, bakalářského i magisterského stupně. Dále je zde roční 

obor tzv. fagforfatterstudiet, který je určen zájemcům o profese spisovatele  

nebo vydavatele, a dva bakalářské obory –Fotožurnalistika a Média a komunikace.152 

Pro účely této práce si níže popíšeme poslední jmenovaný obor.  

 

 

 

                                                 
149 Høgskolen i Oslo og Akershus.  Mer om HiOA. [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: 
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Mer-om-HiOA 
150 Høgskolen i Oslo og Akershus.  Indtitutt for journalistikk og mediefag.[online]. [cit. 2015-04-13]. 
Dostupné z: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-samfunnsfag-SAM/JM 
151 BJØRNSEN, Gunn, HOVDEN, Jan Fredrik a Rune OTTOSEN. The Norwegian journalism education 
landscape. In: TERZIS, Georgios, European journalism education. Bristol: Intellect, 2009, 539 s. ISBN 
978-1-84150-235-9. 
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• Bakalářský obor Média a komunikace (Medier og kommunikasjon) 

 Bakalářský obor v médiích a komunikaci je interdisciplinární tříletý obor,  

který zahrnuje teoretické, analytické, praktické a estetické přístupy ke studiu médií  

a komunikace. Poskytuje studentům úvod do kulturních, společenských a politických 

aspektů médií a zabývá se charakteristikami médií a jejich společenským významem. 

Studenti se naučí pracovat s různými typy médií při tvorbě prezentací nebo při práci  

na projektech a získají také základní dovednosti v informačních a komunikačních 

technologiích. Výuka kombinuje přednášky, semináře, skupinové a projektové práce, 

projekce a případně i praxe v posledním semestru. Absolventi oboru získají titul 

bakaláře v oblasti médií a komunikaci.153 

 Bakalářský obor je rozložen do šesti semestrů a tvoří ho předměty v celkové výši 

180 kreditů, z nichž je 120 za povinné předměty a 60 za volitelné.154 Strukturu oboru  

a rozložení jednotlivých předmětů do semestrů ilustruje tabulka níže. 

 

Tab. 16: Struktura bakalářského oboru Média a komunikace (HiOA)155 

1. semestr Jazyková komunikace Mediální teorie I 
Praktická mediální 

produkce I 

2. semestr Text a význam 
Mediální teorie II - média, 

kultura a společnost 
Praktická mediální 

produkce II 

3. semestr 
Žurnalistické metody  

a etika 
Volitelný předmět 

4. semestr 
Informační a komunikační 

teorie 
Volitelný předmět / Studium v zahraničí 

5. semestr 
Podnikání a řízení projektů  

v mediálním průmyslu 
Volitelný předmět / Studium v zahraničí 

6. semestr Bakalářská práce Volitelný předmět 

  10 kreditů 10 kreditů 10 kreditů 

 

                                                                                                                                               
152 Høgskolen i Oslo og Akershus.  Indtitutt for journalistikk og mediefag. [online]. [cit. 2015-04-13]. 
Dostupné z: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-samfunnsfag-SAM/JM 
153 Høgskolen i Oslo og Akershus.  Bachelorstudium i medier og kommunikasjon. [online]. [cit. 2015-03-
06]. Dostupné z: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Bachelor/Medier-og-
kommunikasjon/Programplan-for-Bachelorstudium-i-medier-og-kommunikasjon-2014 
154 Høgskolen i Oslo og Akershus.  Bachelorstudium i medier og kommunikasjon. [online]. [cit. 2015-03-
04]. Dostupné z: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Bachelor/Medier-og-
kommunikasjon/Programplan-for-Bachelorstudium-i-medier-og-kommunikasjon-2014 
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 První rok studia je pro všechny studenty společný a tvoří ho následující povinné 

předměty, každý za 10 kreditů: Jazyková komunikace, Mediální teorie I, Praktická 

mediální produkce I, Text a význam, Mediální teorie II – média, kultura a společnost  

a Praktická mediální produkce II. 

 V druhém roce musí studenti splnit předměty Žurnalistické metody a etika  

a Informační a komunikační etika, v třetím roce pak předměty Podnikání a řízení 

projektů v mediálním průmyslu a Bakalářská práce. Všechny tyto předměty jsou 

ohodnoceny shodně 15 kredity. Mezi třetím až šestým semestrem si volí čtyři volitelné 

předměty z nabídky dostupných předmětů. Ideálně si tak v šestém semestru vybírají 

praxi na jimi vybraném relevantním místě. Kredity za volitelné předměty mohou 

studenti získat také v zahraničí, pokud si vyberou právě v tomto období studia možnost 

semestrálního studijního pobytu na jedné z partnerských škol.156 

 Absolventi oboru v médiích a komunikaci mají teoretické i praktické znalosti 

pro práci s informacemi, komunikační činnost, mediální produkci, a to v rámci 

veřejného i soukromého sektoru. Navazující magisterský obor v médiích a komunikaci 

není dostupný.157 

 

• Výzkum 

 Výzkum a vývoj je na Katedře žurnalistiky a mediálních studií prováděn v rámci 

čtyř výzkumných skupin: 1. Žurnalistika, klima a globalizace, 2. Příběhy o válečné 

žurnalistice a kulturní oblasti, 3. Jedinci v žurnalistice a 4. Média pro podnikání  

a inovace. Ke katedře je také přidružena výzkumná instituce Centrum  

pro interdisciplinární výzkum médií (STM).158 Ta byla založena v roce 2014 s cílem 

podporovat interdisciplinární výzkum médií, jejich role a z hlediska jejich kulturních, 

sociálních, politických, technologických a ekonomických podmínek. Centrum sdružuje 

výzkumné pracovníky z Fakulty sociálních věd, ale také z jiných norských univerzit  

a vysokých škol i ze zahraničí.159 

                                                                                                                                               
155 Høgskolen i Oslo og Akershus.  Bachelorstudium i medier og kommunikasjon .[online]. [cit. 2015-03-
18]. Dostupné z: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Bachelor/Medier-og-
kommunikasjon/Programplan-for-Bachelorstudium-i-medier-og-kommunikasjon-2014 
156 Tamtéž. 
157 Tamtéž. 
158 Høgskolen i Oslo og Akershus.  Indtitutt for journalistikk og mediefag. [online]. [cit. 2015-04-09]. 
Dostupné z: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-samfunnsfag-SAM/JM 
159 Høgskolen i Oslo og Akershus.  Om STM. [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://blogg.hioa.no/stm/om-stm./ 
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1.2.5  Vysoká škola ve Voldě 

 Vysoká škola ve Voldě (Høgskulen i Volda, HVO) byla založena v roce 1994  

po sloučení několika bývalých vysokých a odborných škol v regionu Møre og Romsdal. 

Díky tomu její historie sahá až do roku 1861, kdy zde jedna místní škola začala pořádat 

kurzy ve vzdělávání učitelů. Dnes má škola čtyři oddělení, přibližně čtyři tisíce studentů  

a tři sta padesát zaměstnanců. Poskytuje akademické i profesní vzdělávací programy  

od jednoletých až po magisterské a doktorské studium ve spolupráci s partnerskými 

institucemi. Kromě tradice pedagogického vzdělání je škola v zemi známá pro kvalitní 

vzdělání v oblasti médií, žurnalistiky, dokumentaristice a animace. Mezi nabídku 

dalších studijních disciplín patří společenské vědy, humanitní vědy, historie, kultura, 

hudba, divadlo, umění a řemeslo, tělesná výchova a sport nebo zdravotní a sociální 

péče. Výuka klade důraz na vyváženou kombinaci teorie a praxe. Součástí aktivit školy 

je i výzkum a vývoj, který tvoří základ pro nabízené vzdělání. Škola také spolupracuje  

s velkým množstvím zahraničních vysokoškolských i výzkumných institucí, díky čemuž 

je i její prostředí velmi mezinárodní.160 

 Vzdělání v oblasti mediálních studií spadá pod Oddělení médií a žurnalistiky 

(AMF). Profesionální žurnalistické vzdělání bylo na škole zavedeno v roce 1971  

jako druhé nejstarší v zemi po Vysoké škole v Oslu.161 Dnes patří škola 

k nejvýznamnějším poskytovatelům vzdělání pro mediální profese v zemi. Na oddělení 

studuje okolo dvě stě padesáti studentů a pracuje přes třicet zaměstnanců. Nabídka 

studijních oborů zahrnuje bakalářské obory v PR, komunikaci a médiích, žurnalistice, 

animaci, magisterský obor v dokumentární žurnalistice.162 Studenti se během studia 

aktivně zapojují do činnosti regionálních i studentských médií, například studentských 

novin Peikestokken, rádia Studentradio a televize Student-TV, jejichž moderně 

vybavená studia jsou součástí školní budovy. Studenti tak získávají praxi již během 

studia přímo na půdě školy. Díky úzké spolupráci s norskou mediální sférou je oddělení 

schopné studentům zajistit stáže v různých relevantních společnostech po celé zemi 

i v zahraničí.163 Studenti se také každoročně podílí na pořádání několika festivalů, 

například známém Norském festivalu dokumentárních filmů (DokFilm) nebo Festivalu 

                                                 
160 Høgskulen i Volda. Om Høgskulen i Volda. [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen?tabID=5 
161 Terzis, G. European Journalism Education, str. 181 (The Norwegian Journalism Education Landscape) 
162 Høgskulen i Volda. Vi beklagar! [online]. [cit. 2015-04-13]. Dostupné z: 
http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/avdelingar/mediefag-1 
163 Høgskulen i Volda. Vi beklagar! [online]. [cit. 2015-04-13]. Dostupné z: 
http://www.hivolda.no/vuc/about-vuc/faculties/media-journalism 
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animovaných filmů (AnimationVolda).164 Pro účely této práce se podrobněji zaměříme 

na bakalářský obor v PR, komunikaci a médiích. 

 

• Bakalářský obor PR, komunikace a média (PR, kommunikasjon og media) 

 Bakalářský obor v oblasti PR, komunikace a médií je interdisciplinární obor, 

který klade důraz na harmonii mezi teoretickou a praktickou výukou. Studium  

se zabývá různými tématy od mediálních studií, žurnalistiky, strategické komunikace  

a PR, po sociologii, politologii i management. Již od počátku studia jsou jeho součástí 

praktická cvičení, později pak projekty a stáž v relevantní společnosti, díky nimž získají 

cenné zkušenosti pro budoucí uplatnění v profesním životě.165  

 Tříletý bakalářský obor v celkové výši 180 kreditů je rozdělen do šesti semestrů. 

Skládá se z povinných předmětů (150 kreditů) a volitelných předmětů (30 kreditů).166 

Strukturu oboru s rozložením jednotlivých předmětů přináší následující tabulka: 

 

Tab. 17: Struktura bakalářského oboru PR, komunikace a média (HVO)167 

1. semestr Žurnalistika 1 
Strategická komunikace 1: 
Teorie a praktická cvičení 

Trhy a kontexty 
– Úvod 

2. semestr Mediální studia 2 - Interpretace médií 
Strategická komunikace 2: 

Teorie a on-line cvičení 
Mediální design  
a vývoj konceptu 

3. semestr Úvod do norské společnosti 
 

Mediální studia 3 - Porozumění médiím 
  

4. semestr Volitelný předmět / Studium v zahraničí Volitelný předmět / Studium v zahraničí 

5. semestr 
Strategická komunikace 3: Komunikace, 

společenská odpovědnost a reputace 
Strategická komunikace 4: Teorie komunikace  

s praktickým projektem  

6. semestr Strategická komunikace 5: Praxe a bakalářská práce 

  15 kreditů 10 kreditů 5 kreditů 

   

                                                 
164 Høgskulen i Volda. Studentliv - fadderveke – festivalar. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupné z: 
http://www.hivolda.no/hivolda/studietilbod/studiebygda-volda/festivalar 
165 Høgskulen i Volda. PR, kommunikasjon og media. [online]. [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: 
http://hivolda.studiehandbok.no/content/view/full/34216 
166 Høgskulen i Volda. PR, kommunikasjon og media. [online]. [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: 
http://hivolda.studiehandbok.no/content/view/full/34216 
167 Høgskulen i Volda. PR, kommunikasjon og media. [online]. [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: 
http://hivolda.studiehandbok.no/layout/set/popup/content/view/popup/34577 
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 Blok povinných předmětů oboru je tematicky rozdělen na oblast PR  

a komunikace (90 kreditů), Mediální studia (30 kreditů) a Žurnalistika a sociologie  

(30 kreditů). V prvním semestru musejí studenti splnit předměty Žurnalistika 1, 

Strategická komunikace 1: Teorie a praktická cvičení, Trhy a kontexty – Úvod,  

v druhém semestru Mediální studia 2 – Interpretace médií, Strategická komunikace 2: 

Teorie a on-line cvičení, Mediální design a vývoj konceptu a v třetím semestru Úvod  

do norské společnosti a Mediální studia 3 – Porozumění médiím. Povinné předměty pak 

pokračují v pátém semestru předměty Strategická komunikace 3: Komunikace, 

společenská odpovědnost a reputace a Strategická komunikace 4: teorie komunikace 

s praktickým projektem a v šestém semestru posledním povinný předmětem Strategická 

komunikace 5: Praxe a bakalářská práce. 

 Volitelné předměty za 30 kreditů si student vybírá ve čtvrtém semestru 

z nabídky dostupných předmětů fakulty nebo tento semestr mohou využít pro studijní 

pobyt v zahraničí na jedné z partnerských vysokoškolských institucí.168  

 Absolventi bakalářského oboru v PR, komunikaci a médiích mají důkladné 

teoretické i praktické znalosti z této oblasti, které mohou uplatnit v různých soukromých 

i veřejných organizacích a společnostech, například v mediálních společnostech, 

reklamních, komunikačních a PR agenturách, případně v dalším studiu.169 

 

• Výzkum 

 Výzkum a vývoj hraje na škole důležitou roli pro kvalitní základ vzdělávacích 

programů. Spolupráce na výzkumu probíhá na regionální i národní úrovni. Výzkumné 

projekty jsou vedeny několika výzkumnými skupinami, které tvoří výzkumní 

pracovníci z HVO i jiných institucí. Výzkum na škole se zaměřuje na následující 

strategické oblasti: Žurnalistika a média, Setkávání kultur, Vzdělání a Životní 

podmínky. Cílem školy je neustále prohlubovat výzkum v rámci vzdělávacích 

programů, rozvíjet výzkumnou činnost akademických pracovníků a zapojit do této 

činnosti také studenty.170 

 

                                                 
168 Høgskulen i Volda. Studieplan 2015/2016. [online]. [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: 
http://hivolda.studiehandbok.no/ 
eng/content/view/full/34577 
169 Høgskulen i Volda. Studieplan 2015/2016. INFBV [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupné z: 
http://hivolda.studiehandbok.no/eng/content/view/full/34577 
170 Høgskulen i Volda. Research and development. [online]. [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: 
http://www.hivolda.no/vuc/research?tabID=14548 
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2.     Výuka mediálních studií ve Švédsku 

 

 Tato kapitola nejdříve seznámí se vzdělávacím systémem ve Švédsku a posléze 

s možnostmi studia oboru mediální studia a zaměření jednotlivých oborů na příkladu 

pěti norských vysokoškolských institucí. 

 

2.1   Vzdělávací systém  
 

 Systém vzdělávání ve Švédsku je velmi podobný norskému. Je uspořádána do 

jednotlivých stupňů s postupným získáváním kvalifikace. Systém vzdělávání se dělí do 

tří oblastí: primární, sekundární a terciární vzdělání. 

 

• Primární vzdělávání 

 Primární vzdělávání zahrnuje výuku na základní škole s povinnou docházkou, 

která je rozdělena do 3 stupňů. První stupeň je určen žákům navštěvujícím 1. – 3. třídu 

(lågstadiet), druhý stupeň potom žákům 4. – 6. třídy (mellanstadie). Třetí stupeň již 

spadá pod sekundární vzdělání.171  

 

• Sekundární vzdělávání 

 Sekundární vzdělávání je obdobě jako v Norsku rozděleno na nižší a vyšší 

úroveň. Pod nižší úroveň spadá třetí stupeň základní školy (högstadiet), tedy poslední tři 

roky povinné školní docházky mezi 7. – 9. třídou. Vyšší úroveň potom představují 

střední školy. Po skončení devítileté povinné docházky se mohou žáci dobrovolně hlásit 

ke středoškolskému studiu. 

 

• Terciární vzdělávání  

 Terciární vzdělávání ve Švédsku zahrnuje dva hlavní dva typy stejně jako 

Norsko. Jsou to univerzity (universitet) a vysoké školy neuniverzitního typu,  

tzv. högskola. Oba typy mají stejné rysy jako v Norsku. V anglickém jazyce se ale  

pro univerzitu i högskola používá stejného výrazu university, což je trochu matoucí.  
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2.2      Možnosti studia a zaměření jednotlivých studijních oborů 

 Mediální studia jako studijní disciplínu je ve Švédsku možné studovat  

na různých vysokoškolských institucích v rámci všech stupňů terciárního vzdělávání. 

Na univerzitách (universitet) i vysokých školách (högskola) lze disciplínu mediální 

studia najít pod názvem medie- och kommunikationsvetenskap, který se dá doslovně 

přeložit jako mediální a komunikační věda. Pro účely této práce jej budeme překládat 

jako mediální a komunikační studia, především u názvů studijních oborů, ale také 

obecněji jako mediální studia, neboť je tím v našem textu myšleno to samé. U studijních 

oborů se lze také setkat s názvy jako medie- och kommunikationsvetarprogrammet 

(mediální a komunikační program) nebo medier och kommunikation (média  

a komunikace). Mediální studia jsou zastoupeny na fakultách sociálních i humanitních 

věd a toto zastoupení je poměrně vyrovnané.  Jak na univerzitách, tak na vysokých 

školách se mediální studia často vyskytují po boku příbuzných oborů,  

například žurnalistiky (journalistik), komunikace (informatörsprogrammet  

nebo kommunikatörsprogrammet), filmových studií (filmvetenskap), rétoriky (retorik), 

nebo více technicky zaměřených oborů filmové a televizní tvorby (film- och  

TV-produktion), mediální tvorby (medieproduktion), mediálního designu (mediedesign) 

nebo nových médií (nya medier). 

 Ve Švédsku je možné studovat mediální studia na bakalářském (3 roky)  

a magisterském stupni (1 nebo 2 roky), případně dále na doktorském stupni studia  

(2 nebo 4 roky). V nabídce jsou také samostatné jednotlivé kurzy a předměty, které jsou 

běžně součástí celých studijních oborů a které mohou dohromady dát potřebné kredity 

pro pozdější získání kvalifikace v této studijní oblasti.   

 V současné době je možné přímo mediální studia (medie-  

och kommunikationsvetenskap) studovat na jedenácti univerzitách a přibližně dalších 

deseti vysokých školách pod výše uvedenými různými názvy.  Po důkladné analýze 

nabídky oboru na úrovni terciárního vzdělávání ve Švédsku lze určit pět hlavních 

poskytovatelů této studijní disciplíny z řad univerzit a vysokých škol. Patří mezi ně 

Stockholmská univerzita (SU), Göteborská univerzita (GU), Karlstadská univerzita 

(KAU), Vysoká škola Södertörn (SH) a Vysoká škola v Jönköpingu (HJ).  

Tyto vysokoškolské instituce jsou uvedeny níže v tabulce spolu s přehledem  

                                                                                                                                               
171 Sweden. se. Education in Sweden.[online]. [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: 
https://sweden.se/society/education-in-sweden/ 
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o jednotlivých studijních oborech, jejich umístění v rámci organizační struktury, délce 

studia a kreditním ohodnocení. 

 

Tab. 18: Přehled hlavních vysokoškolských institucí pro studium mediálních studií  

ve Švédsku172 

Oficiální 
název Stockholmská 

univerzita  
Göteborská 
univerzita  

Karlstadská 
univerzita  

Vysoká škola 
Södertörn  

Vysoká škola  
v Jönköpingu  

Český název 
Stockholms 
universitet  

Göteborgs 
universitet 

Karlstads 
universitet  

Södertörns 
högskola 

Högskolan  
i Jönköping 

Zkratka SU GU KAU SH HJ 

Lokace Stockholm Göteborg Karlstad Huddinge Jönköping 

Fakulta Fakulta 
humanitních věd / 
Humanistiska 
fakulteten 

Fakulta sociálních 
věd / 
Samhällsvetenskaplig
a fakulteten 

Fakulta humanitních 
a sociálních věd / 
Fakulteten för 
humaniora och 
samhällsvetenskap 

    

Katedra Katedra mediálních 
studií / 
Institutionen för 
mediestudier 

Katedra žurnalistiky, 
médií a komunikace / 
Institutionen för 
journalistik, medier 
och kommunikation 

Katedra geografie, 
médií a komunikace / 
Institutionen för 
geografi, medier och 
kommunikation 

Katedra kultury  
a vzdělávání / 
Institutionen för 
kultur och lärande 

Vysoká škola 
vzdělávání  
a komunikace / 
Högskolan för 
lärande och 
kommunikation 

Bakalářské 
obory  
(3 roky) 
  

Mediální a 
komunikační studia 
/ Medie- och 
kommunikationsve 
tenskap  
180 ECTS 

Mediální a 
komunikační studia / 
Medie- och 
kommunikationsvetar
programmet                   
180 ECTS 
  

Média a komunikace 
/ Medier och 
kommunikation              
180 ECTS 

Mediílná studia / 
Medievetarprogram
met  
180 ECTS 

Mediální a 
komunikační studia 
/ Medie- och 
kommunikationsvet
enskap 
180 ECTS 
  Média, angličtina  

a globalizace / 
Medier, engelska 
och globalisering                   
180 ECTS 

Magisterské 
obory  
(1 nebo 2 
roky) 

Mediální a 
komunikační studia 
/ Media and 
Communication 
Studies  
120 ECTS 

Mediální a 
komunikační studia/ 
Medie- och 
kommunikationsvetar
programmet  
120 ECTS   

Globální mediální 
studia / Global  
Media Studies  
120 ECTS 

Média, komunikace 
a kulturní analýzy / 
Media, 
Communication 
and Cultural 
Analysis               
120 ECTS 

Mezinárodní 
komunikace / 
International 
Communication                       
60 ECTS  

Doktorské 
studium  
(2 nebo 4 
roky) 

 ano  ano  ano  ano  ano 

 

 Tabulka uvádí přímo jednotlivé studijní obory v oblasti mediálních studií 

(medie- och kommunikationsvetenskap), nikoliv příbuzné obory vyskytující se na týchž 

vysokoškolských institucích. Taktéž dostupnost doktorského studia se týká  

pouze nabídky v oblasti mediálních studií, ne obecně za celou univerzitu či vysokou 

školu. 
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 V následujících kapitolách si představíme jednotlivé vysokoškolské instituce. 

Budeme se zabývat historickým vývojem mediálních studií v jejich akademickém 

prostředí a jejich současným stavem. Popíšeme si nabídku jednotlivých studijních 

oborů, jejich zaměření, strukturu, obsah a možné uplatnění absolventů. V neposlední 

řadě se také zmíníme o doktorském studiu a výzkumu v oblasti mediálních studií tam.   

 

 Tato kapitola je výsledkem zdlouhavého mapování situace ve Švédsku  

a vlastního zpracování na základě informací získaných z oficiálních webových stránek 

vládních institucí a také jednotlivých vysokoškolských institucí, jak již bylo vysvětleno 

v samotném úvodu práce. 

 

                                                                                                                                               
172 vlastní zpracování na základě oficiálních webových stránek škol  
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2.2.1  Stockholmská univerzita 

 Stockholmská univerzita (Stockholms universitet, SU) byla založena v hlavním 

městě v roce 1878 původně jako vysoká škola (Stockholms högskola), která měla být 

protipólem tradičních univerzit v Uppsale a Lundu. Na škole probíhaly od počátku 

veřejné přednášky v různých studijních disciplínách a tato tradice přetrvala dodnes. 

Statut univerzity získala škola v roce 1960 a v současné době je největší univerzitou  

ve Švédsku.173 Studuje zde téměř sedmdesát tisíc studentů a pracuje pět tisíc 

zaměstnanců. Univerzita má čtyři fakulty, pod nimiž se nachází šedesát čtyři různě 

tematicky zaměřených kateder a center, a specializuje se na vzdělávání v oblasti 

přírodních, humanitních a společenských věd.174 Díky kvalitě studia i výzkumu  

se pravidelně objevuje mezi stem nejlepších vysokoškolských institucí na světě.175   

 Vzdělávání a výzkum v oblasti mediálních studií patří pod správu katedry 

mediálních studií (IMS), která je součástí Fakulty humanitních věd (HF). Katedra 

vznikla v roce 2012 sloučením bývalé katedry žurnalistiky, médií a komunikace, 

katedry filmových studií a Centra pro módní studia. Na nové katedře jsou však  

tři vyjmenované instituty nadále zastoupeny, byť lehce pozměněné, jako Oddělení 

žurnalistiky, médií a komunikace, Oddělení filmových studií a Centrum pro módní 

studia. Katedra nabízí studium ve výše zmíněných disciplínách na různých stupních 

terciárního vzdělávání stejně jako jejich výzkum.176 Mediálním studiím studia se věnuje 

Oddělení žurnalistiky, médií a komunikace (JMK). JMK vzniklo původně jako katedra 

v roce 1989, a to po spojení Školy žurnalistky (Journalisthögskolan) a Centra pro 

výzkum masové komunikace (Centrum för masskommunikationsforskning). Studijní 

obory Mediální a komunikační studia i žurnalistika byly na katedru přidány v letech 

1990-1991. Akademická výuka a výzkum na JMK je interdisciplinární a vychází 

z humanitních i sociálních věd. V současné době JMK nabízí studium mediálních  

a komunikačních studií na bakalářském, magisterském i doktorském stupni.177 Níže  

si tyto popíšeme studijní obory  a zmíníme se také o výzkumu na katedře.   

                                                 
173 Stockholms universitet. Nyskapande och öppet – Stockholms universitets historia . [online]. [cit. 2015-
03-10]. Dostupné z: http://www.su.se/om-oss/fakta/historia 
174 Stockholms universitet . In figures: Stockholm University in 2014. [online]. [cit. 2015-03-04]. 
Dostupné z: http://www.su.se/english/about/facts-figures/the-university-in-figures 
175 Stockholms universitet. Sidan kan inte hittas - Error 404 . [online]. [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: 
http://www.su.se/english/about/facts-figures/ranking 
176 Stockholms universitet. Om oss. [online]. [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: http://www.ims.su.se/om-oss 
177 Stockholms universitet. Enheten för journalistik, medier och kommunikation. [online]. [cit. 2015-03-
13]. Dostupné z :http://www.ims.su.se/jmk/enheten-f%C3%B6r-journalistik-medier-och-kommunikation-
1.76586 
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• Bakalářský obor Mediální a komunikační studia  

(Medie- och kommunikationsvetenskap) 

 Bakalářský obor Mediální a komunikační studia se zabývá rolí médií a jejich 

významem pro společnost i jednotlivce, mediálními obsahy, podmínkami mediální 

tvorby a využitím médií. Dále se věnuje historii médií i jejich současné podobě  

a změnám v důsledku digitalizace. Těmto tématům se věnuje jak z hlediska Švédska, 

tak z hlediska mezinárodního prostředí. Samotný obor je tvořen jednotlivými kurzy 

v mediálních a komunikačních studiích na bakalářské úrovni, které spolu s dalšími 

volitelnými předměty téže úrovně utvoří celek bakalářského oboru. Absolvent  

pak získává bakalářský titul v mediálních a komunikačních studiích, který je zde hlavní 

specializací.  

 Tříletý bakalářský obor se tedy skládá z povinných předmětů v mediálních  

a komunikačních studiích (90 kreditů) a volitelných předmětů (90 kreditů). Rozložení 

jednotlivých předmětů do konkrétních semestrů není pevně dané a student si tak může 

sestavit vlastní studijní plán.178 Následující tabulka tak navrhuje jednu z možných 

struktur oboru.   

 

Tab. 19: Struktura bakalářského oboru Mediální a komunikační studia (SU)179 

1. semestr 
Média v čase  

a prostoru 
Média, kultura  
a společnost 

Média, kultura  
a společnost II 

Informace, 
propaganda, reklama  

a PR 

2. semestr Metodologie Populární kultura 
Internet a digitální 

média 
Digitální mediální 

kultura 

3. semestr 
  
  
  
 

Volitelné předměty / Studium v zahraničí 
 
  
  
  
  

4. semestr 

5. semestr 

6. semestr 
Specializace v teorii  

a metodě 
Teoretické perspektivy Bakalářská práce 

  7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 

 

                                                 
178 Stockholms universitet. Medie- och kommunikationsvetenskap. [online]. [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: 
http://www.ims.su.se/utbildning/alla-utbildningar/medier-och-kommunikation/grundniv%C3%A5 
179 Stockholms universitet. Medie- och kommunikationsvetenskap. [online]. [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: 
http://www.ims.su.se/utbildning/alla-utbildningar/medier-och-kommunikation/grundniv%C3%A5 
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 Základ bakalářského oboru představují povinné předměty v rámci mediálních  

a komunikačních studií (90 kreditů). Ty jsou rozděleny do tří samostatných kurzů, které 

si podrobněji popíšeme níže.  

 Mediální a komunikační studia I (30 kreditů) 

Tento základní kurz poskytuje úvod do studia médií a komunikace. Zabývá se rolí médií  

ve společnosti a v kultuře, podmínkami mediální tvorby, jejím obsahem a využitím,  

a to jak z historického, tak současného hlediska. Kurz se zaměřuje na tradiční i novější 

formy médií. Součástí kurzu jsou tyto předměty: Média v čase a prostoru (7,5 kreditů), 

Média, kultura a společnost I (7,5 kreditů), Média, kultura a společnost II (7,5 kreditů), 

Informace, propaganda, reklama a PR (7,5 kreditů).180 

 Mediální a komunikační studia II (30 kreditů) 

Tento pokročilý kurz poskytuje širší znalosti vědeckých metod, teorie a analytických 

konceptů. Seznámí více s digitálními a novými médii i metodami, jak kriticky 

analyzovat mediální produkty, jejich obsah a publikum. Součástí kurzu jsou tyto 

předměty: Metodologie (7,5 kreditů), Populární kultura (7,5 kreditů), Internet  

a globální média (7,5 kreditů), Digitální mediální kultura. Podmínkou pro přijetí do 

kurzu je splnění předchozího kurz.181 

 Mediální a komunikační studia – bakalářský kurz (30 kreditů) 

Kurz se zaměřuje na teoretické a metodologické východiska pro vědeckou práci  

a prohlubuje znalosti získané v předchozích kurzech. Cílem kurzu je příprava a napsání 

samostatné bakalářské práce. Součástí kurzu jsou tyto předměty: Specializace v teorii  

a metodě (7,5 kreditů), Teoretické perspektivy (7,5 kreditů), Bakalářská práce (15 

kreditů). Podmínkou pro přijetí do kurzu je splnění předchozích dvou kurzů.182 

 Druhou polovinu studia představují volitelné předměty ve výši 90 kreditů. 

Student si tak může v rámci hlavního tématu mediálních a komunikačních studií zvolit 

vedlejší téma podle toho, co ho zajímá, co se mu tematicky hodí k bakalářské práci nebo 

budoucímu povolání. Část kreditů za volitelné předměty může také získat během 

studijního pobytu v zahraničí na partnerských univerzitách.183  

                                                 
180 Stockholms universitet. Kursplan för kurs på grundnivå [online].  [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: 
http://sisu.it.su.se/pdf_creator/cached/24781/31491  
181 Stockholms universitet. Kursplan för kurs på grundnivå [online]. [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: 
 http://sisu.it.su.se/pdf_creator/cached/24991/32744 
182 Stockholms universitet. Kursplan  för kurs på grundnivå. [online]. [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: 
http://sisu.it.su.se/pdf_creator/cached/24991/32744 
183 Stockholms universitet. Medie- och kommunikationsvetenskap. [online]. [cit. 2015-03-04]. Dostupné z: 
http://www.ims.su.se/utbildning/alla-utbildningar/medier-och-kommunikation/grundniv%C3%A5 
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 Absolventi oboru mají důkladné znalosti v oboru mediálních a komunikačních 

studií potřebných pro současný trh, které je kvalifikují k vykonávání řady profesí nebo 

k dalšímu vzdělávání.184   

 

• Magisterský obor Media and Communication Studies  

(Media and Communication Studies) 

 Magisterský obor v mediálních a komunikačních studiích je dvouletý 

mezinárodní obor vyučovaný v anglickém jazyce, díky čemuž je vhodný nejen  

pro zahraniční studenty. Obor poskytuje pokročilé teoretické i metodologické znalosti  

a kritické pohledy na vývoj v oblasti mediálních a komunikačních studií tak,  

aby studenty připravila na nezávislou práci uvnitř i mimo mediální organizace. Výuka 

probíhá formou seminářů a přednášek a studenti také pracují ve skupinách na různých 

projektech. 

 Magisterský obor je rozdělen na čtyři semestry v celkové výši 120 kreditů. 

Součástí studia jsou jak povinné předměty (90 kreditů), tak volitelné předměty  

(30 kreditů). Povinné předměty tvoří první, třetí a čtvrtý semestr, volitelné předměty 

pak druhý semestr studia. Strukturu oboru ilustruje následující tabulka: 

 

Tab. 20: Struktura magisterského oboru Mediální a komunikační studia (SU)185 

1. semestr 
Globální mediální 

studia 

Mediatizované 
křižovatky: třída, 
etnicita, gender  

a pohlaví 

Metodologie I 
Vědecké metody  
a etika výzkumu 

2. semestr Volitelné předměty / Studium v zahraničí 

3. semestr Metodologie II Metoda projektu  
Angličtina pro 

akademický výzkum 
Specializovaný 
předmět v oboru 

4. semestr Diplomová práce 

  7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 

 

 V prvním semestru studenti absolvují předměty zabývající se tématy  

jako současným výzkumem v oblasti, globalizací a teorií intersekcionality. Mezi tyto 

                                                 
184 Stockholms universitet. Medie- och kommunikationsvetenskap. [online]. [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: 
http://www.ims.su.se/utbildning/alla-utbildningar/medier-och-kommunikation 
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předměty patří Globální mediální studia, Mediatizované křižovatky: třída, etnicita, 

gender a pohlaví, Metodologie I a Vědecké metody a etika výzkumu. Každý z předmětů 

je ohodnocen 7,5 kredity. 

 V druhém semestru si studenti mohou vybrat dva až tři volitelné předměty  

se specializací v mediálních a komunikačních studiích nebo také volitelné předměty 

z jiných oddělení na univerzitě, pokud to přispěje k tématu jejich diplomové práce. 

V tomto období mohou také vycestovat za studiem do zahraničí na jednu z partnerských 

vysokoškolských institucí.  

 Třetí semestr se zaměřuje na předměty zabývající se metodologií. K studentům 

je praktikován více individuální přístup podle toho, jaké mají zkušenosti s metodami 

z předchozího studia. Semestr poskytuje znalosti různých společenskovědních  

a humanitních metod, které studenti dále využijí pro svou diplomovou práci. Studenti 

musí splnit předměty Metodologie II, Metoda projektu, Angličtina pro akademický 

výzkum a Specializovaný předmět v mediálních a komunikačních studiích, každý  

za 7,5 kreditů.  

 Čtvrtý semestr je celý věnován diplomové práci za 30 kreditů. Studenti by také 

měli svůj diplomový projekt shrnout ve vědeckém článku pro mezinárodní časopis.186 

 Po skončení tohoto oboru mohou absolventi nalézt uplatnění v různých profesích 

mediálního průmyslu, věnovat nezávislému výzkumu nebo pokračovat v oboru  

na doktorské úrovni studia.187 

 

• Doktorské studium 

 Katedra mediálních studií nabízí čtyřleté doktorský program v oboru Mediální  

a komunikační studia. Studium doktorandům poskytuje odborné znalosti oboru, učí je 

pracovat s různými metodami výzkumu a porozumět vědeckým problémům v rámci 

výzkumu a jejich aplikaci v praxi. Kromě toho také poskytuje důkladné historické  

a současné znalosti ýkající se vývoje výzkumu jejich oboru a vede je ke kritické  

a nezávislé výzkumné práci. Doktorský obor se skládá z 240 kreditů, z nichž 60 kreditů 

tvoří povinná vzdělávací složka a 180 kreditů spojených s disertační prací včetně 

                                                                                                                                               
185 Stockholms universitet. Sidan kan inte hittas - Error 404. [online]. [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: 
http://www.ims.su.se/english/education/courses-and-programmes/master-s-programme-in-media-and-
communication-studies/master-s-programme-in-media-and-communication-studies-1.77269 
186 Stockholms universitet. Sidan kan inte hittas - Error 404. [online]. [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: 
http://www.ims.su.se/english/education/courses-and-programmes/master-s-programme-in-media-and-
communication-studies/master-s-programme-in-media-and-communication-studies-1.77269 
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výzkumu, psaní práce a seminářů. Vzdělávací složku tvoří povinné předměty  

jako Žurnalistika nebo Mediální a komunikační studia (15 kreditů), Metody výzkumu 

v sociálních a humanitních vědách (15 kreditů), Univerzitní výuka (7,5 kreditů)  

a volitelné předměty (22,5 kreditů) v oblasti žurnalistiky, mediálních a komunikačních 

studiích nebo příbuzných oborech po dohodě s vedoucím.188  Disertační práce může být 

napsána ve formě monografie nebo kompilačního díla, a to v anglickém nebo v jednom 

ze skandinávských jazyků. Po splnění studijních povinností oboru a vypracování 

disertační práce následuje veřejná obhajoba práce v tomu určeném semináři. Úspěšní 

absolventi doktorského studia získávají titul Ph.D., neboli švédsky filosofie doktor.189  

 

• Výzkum 

 Katedra mediálních studií provádí výzkum ve třech výzkumných oblastech 

pojmenovaných po odděleních katedry, které se výzkumu věnují: Filmová studia, 

Žurnalistika, média a komunikace a Módní studia. Výzkum na Oddělení žurnalistiky, 

médií a komunikace (JMK) má dlouholetou tradici, v níž se prolínají postupy 

vycházející ze společenských i humanitních věd. Soustředí se především na roli médií 

ve společnosti a jejich význam pro moc, demokracii, politiku a kulturu. JMK si zakládá 

na vysoce kvalitním výzkumu, mezinárodně uznávaných publikacích a aktivní účasti 

v různých výzkumných sítích. Kromě cíle vést inovativní a smysluplný výzkum  

pro obor se také snaží posílit postavení výzkumu médií v dnešní společnosti a obecně 

mediálních a komunikačních studií jako jedné z nejvýznamnějších oblastí 

akademického výzkumu a vysokoškolského vzdělávání. Výzkum na JMK se v současné 

době zaměřuje primárně na následující tři tematické oblasti: Komunikace, politika  

a společnost, Technologie a kultura, Globální mediální studia.190 

                                                                                                                                               
187 Stockholms universitet. Master's Programme in Media and Communication Studies,120 hp.  [online]. 
[cit. 2015-03-13]. Dostupné z: http://sisu.it.su.se/search/info/HMKVO/en 
188 Stockholms universitet. Doctoral studies in Media and Communication. [online]. [cit. 2015-03-14]. 
 Dostupné z: 
http://www.ims.su.se/polopoly_fs/1.228141.1426174618!/menu/standard/file/Syllabus%20Media%20and
%20Communication.pdf 
189 Stockholms universitet. PhD studie.s [online]. [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: 
http://www.ims.su.se/english/education/courses-and-programmes/phd-studies/phd-studies-1.119567 
190 Stockholms universitet. Sidan kan inte hittas - Error 404.  [online]. [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: 
http://www.ims.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/journalistik-medier-och-
kommunikation/journalistik-medier-och-kommunikation-1.82782 
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2.2.2   Göteborská univerzita 

 Počátky Göteborské univerzity (Göteborgs universitet , GU) sahají do roku 

1891, kdy byla založena Vysoká škola v Göteborgu (Göteborgs högskola). Ta zpočátku 

poskytovala vzdělání v humanitních, sociálních a částečně přírodních vědách. Statut 

univerzity škola získala po sloučení s Lékařskou vysokou školou (Medicinska 

högskolan) v roce 1954 a totéž datum je uváděno jako formální založení univerzity. 

K výrazným změnám v organizační struktuře univerzity došlo po vysokoškolské 

reformě z roku 1977, kdy se její součástí stalo hned několik nezávislých 

vzdělávacíchinstitucí nacházejících se ve městě, například Škola žurnalistiky 

(Journalisthögskolan).191 Po této změně se značně zvětšila kapacita univerzity,  

která s sebou přinesla i novou vlnu studentů. V současné době má univerzita osm fakult, 

jejichž součástí je třicet osm kateder. Na univerzitě studuje přibližně třicet sedm tisíc 

studentů a pracuje šest tisíc zaměstnanců. Kromě kvalitního výzkumu a široké nabídce 

studijních programů si univerzita zakládá na aktivní práci pro udržitelný rozvoj.192 

 Vzdělávání a výzkum v oblasti mediálních studií na univerzitě spadá  

pod katedru žurnalistiky, médií a komunikace (JMG), která je součástí Fakulty 

sociálních věd (SF). Tato katedra vznikla v roce 1990, kdy na univerzitě došlo  

ke sloučení Školy žurnalistiky s Oddělením pro masovou komunikaci (Avdelningen för 

masskommunikation) z katedry politologie. Žurnalistické vzdělání a výzkum médií mají 

na univerzitě však mnohem delší tradici. Již od roku 1960 byla univerzita centrem  

pro vzdělávání a výzkum v oblasti žurnalistiky a médií. Dnes patří JMG 

k nejrespektovanějším institutům ve Skandinávii zabývajícím se akademickou výukou  

a výzkumem v tomto oboru. Program v žurnalistice je dokonce nejlépe hodnoceným 

v zemi, což přiláká každý rok velké množství uchazečů. V současné době má katedra 

okolo pěti set studentů a padesát zaměstnanců. Kromě vlastních pedagogů  

a výzkumníků katedra spolupracuje s profesionály z průmyslu, kteří často hostují  

na přednáškách pro studenty. Díky tomu není výuka pouze o teorii, která si zakládá  

na společenskovědním přístupu ke studiu žurnalistiky, médií a komunikace, ale také  

o praxi, kterou mají studenti taktéž zakomponovanou ve studijním plánu. Níže si blíže 

                                                 
191 Göteborgs universitet. Historien om Göteborgs universitet.  [online]. [cit. 2015-03-18]. Dostupné z: 
http://www.gu.se/omuniversitetet/historik 
192 Göteborgs universitet. Om universitetet. [online]. [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: 
http://www.gu.se/omuniversitetet 
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popíšeme jednotlivé studijní obory v mediálních a komunikačních studiích, možnosti 

doktorského studia a také výzkumu na katedře.193 

 

• Bakalářský obor Mediální a komunikační studia  

(Medie- och kommunikationsvetarprogrammet) 

 Bakalářský obor mediální a komunikační studia je určen především uchazečům  

se zájmem o oblast PR, informací, komunikace, veřejné mínění a mediálních analýz. 

Tříletý studijní obor se zabývá studiem médií, komunikace a lidí z různých hledisek  

a poskytuje teoretické i praktické znalosti důležité pro současnou mediální sféru. Snaží 

se rozvíjet kreativitu studentů a jejich analytické schopnosti prostřednictvím různých 

projektů, komunikačních strategií apod. Díky úzké spolupráci s mediálními 

společnostmi si studenti vyzkouší pracovat na některých jimi zadaných projektech  

a také je čeká povinná pracovní stáž v rámci studia.194 Bakalářský studijní obor je 

tvořen předměty v celkové výši 180 kreditů. Povinné předměty zaujímají většinu 

studijního plánu kromě čtvrtého semestru, jehož obsah je volitelný. Strukturu oboru  

a rozdělení jednotlivých předmětů do šesti semestrů představuje následující tabulka:   

  
Tab. 21: Struktura bakalářského oboru Mediální a komunikační studia (GU)195 

1. semestr Úvod do studia médií a komunikace Média a společnost 

2. semestr Komunikace ve veřejné sféře Perspektivy médií a komunikace 

3. semestr 
Analýza médií, organizací a veřejného 

mínění 
Komunikační plánování 

4. semestr Volitelné předměty / Studium v zahraničí 

5. semestr Strategická komunikace Praxe 

6. semestr Výzkumné metody Bakalářská práce 

  15 kreditů 15 kreditů 

                                                 
193 Göteborgs universitet. JMG Institutioner fo journlistik medier och kommunikation.  I händelsernas 
centrum. [online]. [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: http://jmg.gu.se/om-institutionen/mer-om-jmg 
194 Göteborgs universitet. JMG Institutioner fo journlistik medier och kommunikation. Kommunikatör.  
[online]. [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: http://jmg.gu.se/utbildning/medie_o_kommunikationsvetenskap 
195 Göteborgs universitet. JMG Institutioner fo journlistik medier och kommunikation. Medie- och 
kommunikationsvetar- programmet, 180 h.p [online]. [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: 
http://jmg.gu.se/utbildning/medie_o_kommunikationsvetenskap/utbildning 
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 Povinné předměty jsou rozděleny do tří samostatných kurzů a jednotlivých 

předmětů. V prvním semestru studenti absolvují kurz Mediální a komunikační studia, 

základní kurz (30 kreditů), jehož součástí jsou předměty Úvod do studia médií  

a komunikace a Média a společnost. Tento kurz jim poskytne základní znalosti  

o fungování médií a komunikace, o jejich moci, odpovědnosti, etice, vlivu, 

zpravodajských hodnotách a také významu pro jednotlivce a společnost.   

 Druhý semestr představuje kurz Mediální a komunikační studia, pokročilý kurz 

(30 kreditů), který je tvořen předměty Komunikace ve veřejné sféře a Perspektivy médií  

a komunikace. V rámci tohoto kurzu proberou témata jako PR, veřejné mínění, 

strategická komunikace, boj o pozornost mezi občany, organizacemi, politiky a médii.  

 Třetí semestr se skládá ze dvou jednotlivých předmětů, a to Analýza médií, 

organizací a veřejného mínění a Komunikační plánování, každý za 15 kreditů.  

Během tohoto semestru se studenti naučí různé metody, jak analyzovat média a jejich 

obsah a jak strategicky naplánovat komunikaci efektivním způsobem. 

 Během čtvrtého semestru si studenti mohou vybrat volitelné předměty ve výši  

30 kreditů z univerzitní nabídky nebo semestr využít k vycestování na partnerskou školu  

a k získání kreditů v rámci studijního pobytu.   

 Pátý semestr tvoří předmět Strategická komunikace a několikatýdenní praktická 

stáž mimo univerzitu v mediálním nebo komunikačním sektoru určité společnosti  

či organizace. 

 Šestý a zároveň poslední semestr zakončuje kurz Mediální a komunikační studia 

– specializace (30 kreditů), jejíž součástí jsou předměty Výzkumné metody a Bakalářská 

práce. Kurz seznámí s různými metodami výzkumu a vědeckým přístupem v sociálních 

vědách. Bakalářská práce pak může být napsána v úzké spolupráci s jakoukoliv 

společností nebo organizací. 

 Absolventi bakalářského oboru v mediálních a komunikačních studiích mohou 

využít své znalosti a dovednosti v odborné činnosti spojené s informacemi a PR, 

průzkumy a mediálními analýzami, výzkumem v oblasti médií, žurnalistiky a užívání 

médií nebo působit jako mediální konzultanti či komunikátoři v organizacích,  

a to ve veřejném i v soukromém sektoru. Svou kvalifikaci v oboru mohou také zvýšit 

dalším studiem na magisterském stupni.196    

                                                 
196 Göteborgs universitet. JMG Institutioner fo journlistik medier och kommunikation. Vad kan man 
arbeta med? [online]. [cit. 2015-03-09]. Dostupné z: 
http://jmg.gu.se/utbildning/medie_o_kommunikationsvetenskap/efter_MKV 
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• Magisterský obor Mediální a komunikační studia  

(Medie- och kommunikationsvetarprogrammet) 

 Magisterský obor v mediálních a komunikačních studiích navazuje  

na stejnojmenný bakalářský obor. Mediální a komunikační studia ale nejsou nabízena 

jako klasický a pevně daný studijní obor, nýbrž jsou zde zastoupena ve formě 

jednotlivých kurzů na magisterské úrovni. Student si z nich sám sestaví vlastní studijní 

plán tak, aby naplnil celkovou hodnotu magisterského oboru ve výši 120 kreditů. 

K tomuto dvouletému studiu se mohou hlásit i studenti z jiných oborů, kteří absolvovali 

alespoň jeden semestr studia v mediálních a komunikačních studiích, neboli jeden kurz 

Mediální a komunikační studia za 30 kreditů. Studenti se mohou inspirovat 

doporučeným studijním plánem uvedeným níže:197 

 

Tab.  22: Struktura magisterského oboru Mediální a komunikační studia (GU)198 

1. semestr 
Analýzy v mediálních  

a komunikačních studiích 
Aplikovaná statistická analýza /  

Aplikované kvalitativní metody výzkumu 

2. semestr Občané, politici a média Média, žurnalistika a globální studia 

3. semestr 
Investigativní žurnalistika napříč 
hranicemi / Volitelný předmět 

Volitelný předmět 

4. semestr Diplomová práce 

  15 kreditů 15 kreditů 

 

 V prvním semestru by studenti měli splnit předmět Analýzy v mediálních  

a komunikačních studiích jeden z předmětů Aplikovaná statistická analýza nebo 

Aplikované kvalitativní metody výzkumu, každý ohodnocen 15 kredity. První semestr 

studentům poskytuje porozumění tématu a znalosti klíčových metod v sociálních vědách 

a jejich aplikaci ve výzkumu.   

 V druhém semestru by měli absolvovat předměty Občané, politici a média  

a Média, žurnalistika a globální studia, každý ohodnocen 15 kredity. První předmět  

                                                 
197 Göteborgs universitet. JMG Institutioner fo journlistik medier och kommunikation. Kurser. [online]. 
[cit. 2015-03-06]. Dostupné z: http://jmg.gu.se/utbildning/medie_o_kommunikationsvetenskap/kurser 
198 Göteborgs universitet. JMG Institutioner fo journlistik medier och kommunikation. Kurser. [online]. 
[cit. 2015-03-06]. Dostupné z: 
http://jmg.gu.se/utbildning/medie_o_kommunikationsvetenskap/kurser#avancerad 
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se zabývá interakcí mezi občany, politiky a médii, druhý předmět nahlíží na média  

a žurnalistiku z globální perspektivy.    

 Třetí semestr přináší studentům možnost volby mezi zcela volitelným semestrem  

nebo jedním volitelným předmětem a druhým předmětem Investigativní žurnalistika 

napříč hranicemi. V rámci tohoto semestru studenti případně mohou také absolvovat 

studijní pobyt na partnerské instituci v zahraničí.   

 Čtvrtý semestr je věnován diplomová práce v oblasti mediálních 

a komunikačních studií za 30 kreditů.199 

 Absolventi magisterského oboru disponují pokročilými znalostmi a dovednostmi 

v oblasti mediálních a komunikačních studiích, které mohou uplatnit v odborné činnosti 

spojené s informacemi a PR, průzkumy a mediálními analýzami, výzkumem v oblasti 

médií, žurnalistiky a užívání médií nebo s advokacií a lobbingem jako konzultanti  

či komunikátoři v organizacích, a to ve veřejném i v soukromém sektoru. Pokračovat 

v oboru mohou také studiem v doktorském programu, který katedra nabízí.200  

 

• Doktorské studium 

 Katedra nabízí zájemcům o postgraduální studium doktorský program 

v žurnalistice, médiích a komunikaci v délce trvání čtyř let. Poprvé byl tento program 

nabízen v roce 1992 po zavedení profesury v žurnalistice. Ještě dříve byl nabízen 

doktorský program v masové komunikaci, a to od roku 1983, jemuž předcházelo 

zavedení profesury v masové komunikace v roce 1981 – první profesury ve výzkumu 

masových médií ve Švédsku. Doktorský program vychází ze sociálních věd a jejich 

empirické orientace a jeho cílem je vyškolit nezávislé výzkumníky 

vybavené teoretickými, metodologickými a empirickými znalostmi v oblasti 

žurnalistiky, médií a komunikace pro další výzkum a kvalifikované odborné práce.201 

Program se skládá z 240 kreditů, z nichž 180 kreditů tvoří disertační práce a 60 kreditů 

vzdělávací složka. Tu tvoří tři povinné předměty ve výši 50 kreditů jako Tradice  

a výzkumná oblast mediálních a komunikačních studií (22,5 kreditů), Metody v oblasti 

mediálních a komunikačních studií (22,5 kreditů) a Pedagogické dovednosti (5 kreditů). 

                                                 
199 JMG Institutioner fo journlistik medier och kommunikation. Kurser. [online]. [cit. 2015-03-16]. 
Dostupné z: http://jmg.gu.se/utbildning/medie_o_kommunikationsvetenskap/kurser#avancerad 
200JMG Institutioner fo journlistik medier och kommunikation. Vad kan man arbeta med?  [online]. [cit. 
2015-03-19]. Dostupné z: 
http://jmg.gu.se/utbildning/medie_o_kommunikationsvetenskap/efter_MKV 
201 JMG Institutioner fo journlistik medier och kommunikation. [online]. [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: 
http://jmg.gu.se/english/Educa tion/Doctoral+programme 



  

 

71

  

Povinné předměty pak doplňují předměty speciální a individuální, které si doktorand 

vybírá podle oblasti výzkumu a po domluvě s vedoucím disertační práce. Samotná 

disertační práce by měla být nezávislým výzkumným projektem, který přispěje 

výzkumu v oblasti žurnalistiky, médií a komunikace. Veřejné obhajobě disertační práce 

předchází prezentace hotového výzkumného projektu na tzv. závěrečném semináři,  

kde odborná komise včetně vedoucího posoudí, zda není potřeba provést nějaké úpravy.  

Po úspěšném absolvování programu získá doktorand akademický titul Ph.D.202 

 

• Výzkum  

 Výzkum v oblasti žurnalistiky, médií a komunikace má na univerzitě dlouhou 

tradici, která sahá již do 50. let 20. století, jak jsme se zmínili v profilu univerzity. 

Postupně se výzkum v oblasti formoval na více institucích v rámci univerzity,  

než se tyto instituce spojily a jejich výzkum zakotvil pod jednou střechou současné 

katedry žurnalistiky, médií a komunikace (JMG). Zpočátku výzkum úzce souvisel  

se studiem politologie a až později se výzkum médií a komunikace oddělil  

na samostatnou akademickou disciplínu. Zasloužili se o to především profesoři Kent 

Asp a Lennart Weibull.203 Oba se také podílí na současných dlouhodobých výzkumných 

projektech, které jsou rozděleny do dvou tematických oblastí – Žurnalistka  

a demokracie, kterou vede Asp, a Mediální struktura a mediální publika, kterou vede 

Weibull.204 Výzkum na katedře má základy v sociálních vědách a empirické orientaci. 

Zabývá se především strukturou a obsahem médií, podmínkami, za nichž médií fungují 

a rolí a významem médií pro jednotlivce i společnost. Katedra úzce spolupracuje  

na výzkumných projektech s mediálním průmyslem i veřejnými orgány. Dlouhodobé 

výzkumné projekty získávají finanční podporu z různých grantů, například Švédské 

rady pro výzkum (VR), a krátkodobé výzkumné projekty zas od veřejných autorit  

a průmyslu, například vydavatelů, novinářů apod. I přes svou otevřenost společnosti  

a jejím vlivům si však katedra zachovává integritu akademického výzkumu.205 

                                                 
202 JMG Institutioner fo journlistik medier och kommunikation. Forskarstudiernas uppläggning. [online]. 
[cit. 2015-04-16]. Dostupné z: http://jmg.gu.se/utbildning/forskarutbildning/studiernas_upplagg 
203 JMG Institutioner fo journlistik medier och kommunikation. Journalism research  
at University of Gothenburg.  [online]. [cit. 2015-04-13]. Dostupné z: 
http://jmg.gu.se/digitalAssets/1435/1435605_djerf-pierre--ekstr--m---journalism-research-at-jmg--prepub-
version-.pdf 
204 JMG Institutioner fo journlistik medier och kommunikation. JMG Institutioner fo journlistik medier 
och kommunikation. Pågående forskningsprojekt. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupné z: 
http://jmg.gu.se/forskning/pagaende_projekt 
205 JMG Institutioner fo journlistik medier och kommunikation. Forskning om journalistik, medier och 
kommunikation.  [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupné z: http://jmg.gu.se/forskning 
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2.2.3  Karlstadská univerzita 

 Karlstadská univerzita (Karlstads universitet, KAU) byla založena v roce 1999  

a patří tak k nejmladším univerzitám ve Švédsku. Její kořeny ale sahají do poloviny  

19. století, kdy zde započalo vzdělávání učitelů. V roce 1977 se několik institucí spojilo 

a vytvořilo Vysokou školu v Karlstadu (Högskolan i Karlstad), která posléze získala 

statut univerzity.206 Dnes má univerzita dvě fakulty, přibližně šestnáct tisíc studentů  

a tisíc dvě stě zaměstnanců. Nabízí široký výběr studijních oborů na bakalářském, 

magisterském i doktorském stupni, a to v oblasti sociálních, humanitních a přírodních 

věd, umění, ekonomii, inženýrství a technologii, zdravotní péče a vzdělávání učitelů. 

Vzdělání i výzkum na univerzitě probíhá v úzké spolupráci s průmyslem a veřejným 

sektorem, díky čemuž studenti kromě teoretických znalostí získávají i praktické 

dovednosti potřebné pro současný trh. Otevřenost a inovace univerzity přispívá  

k regionálnímu rozvoji i dobrým vztahům k mezinárodní akademické komunitě.207 

 Vzdělání a výzkum v oblasti mediálních studií na univerzitě spadá pod katedru 

geografie, médií a komunikace, která je součástí Fakulty humanitních a sociálních věd. 

Mediální a komunikační studia se jako předmět studia představila na Vysoké škole 

v Karlstadu již v sedmdesátých letech minulého století. Po získání univerzitního statutu 

v roce 1999 byla škole přidělena finanční podpora pro výzkum v této oblasti a od roku 

2002 je možné mediální a komunikační studia jako disciplínu studovat i na doktorském 

stupni.208 Kromě mediálních a komunikačních studií poskytuje katedra vzdělání  

a výzkum v oblasti geografie, kulturní geografie, cestovního ruchu a filmových studií.209 

Mediální a komunikační studia kombinují teoretické předměty s prakticky 

orientovanými předměty, aby studentům daly dobrý základ pro pracovní trh v oblasti 

médií a komunikace.210 V současné době katedra nabízí v oblasti mediálních studií 

bakalářský obor Média a komunikace, který má dvě specializace, magisterský obor 

                                                 
206 Karlstad University. History. [online]. [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: http://www.kau.se/en/about-
university/general-description/history 
207 Karlstad University. General description. [online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 
http://www.kau.se/en/about-university/general-description 
208 Karlstad University. Curriculum for Doctoral Studies in 
Media and Communication Studies 
at Karlstad University. [online]. [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: 
http://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2010/12/doctoral_curricula_94015.pdf 
209 Karlstad University. Institutionen för geografi, medier och kommunikation. [online]. [cit. 2015-04-11]. 
Dostupné z: http://www.kau.se/fakulteten-for-humaniora-och-samhallsvetenskap/institutioner-och-
amnen/institutionen-for-geografi-me 
210 Karlstad University. Välkommen till Medie- och kommunikationsvetenskap. [online]. [cit. 2015-04-12]. 
Dostupné z: http://www.kau.se/media 
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Globální mediální studia vyučovaný v anglickém jazyce a doktorský program. 

Jednotlivé studijní obory si popíšeme níže a zmíníme se také o výzkumu na katedře.211     

 

• Bakalářský obor Média a komunikace (Medier och kommunikation) 

 Tříletý bakalářský obor Média a komunikace je nabízen ve dvou specializacích: 

Komunikace a globální média (Kommunikation och globala medier) a Vizuální 

komunikace a design (Visuell kommunikation och design).212 

 Specializace Komunikace a globální média se zaměřuje na fungování médií  

a na to, jak jsou média vyráběna, distribuována a interpretována. Seznámí studenty 

s globálními mediálními strukturami, různými formami komunikace a mezinárodními 

pohledy na sociální, politické a ekonomické otázky související s mediálními  

a komunikačními studii. Studenti se naučí interpretovat, analyzovat a vyhodnotit různé 

typy mediálních obsahů. Výuka kombinuje přednášky, semináře, skupinové práce  

a samostudium.213 

 Specializace Vizuální komunikace a design se zaměřuje na vizuální média  

a mediální tvorbu. Poskytuje studentům teoretický základ v mediálních  

a komunikačních studiích spolu s odbornými znalostmi a dovednostmi v grafickém 

designu, webu, digitální komunikaci a interaktivních médiích. Výuka se skládá  

z přednášek, seminářů, skupinových prácí a samostudia.214 

 Bakalářský studijní obor se skládá z předmětů v celkové výši 180 kreditů.  

Obě specializace mají podobnou strukturu, ale liší se v některých předmětech,  

jak ukazují následující dvě tabulky studijních plánů. 

 

                                                 
211 Karlstad University. Våra program .[online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 
http://www.kau.se/media/vara-utbildningar/vara-program 
212 Karlstad University. Medier och Kommunikation (180hp): Ett program, två spar. [online]. [cit. 2015-
03-20]. Dostupné z: http://www.kau.se/media/vara-utbildningar/vara-program/medier-och-
kommunikation 
213Karlstad University. Medier och kommunikation: Kommunikation och globala medier (180 hp).  
[online]. [cit. 2015-03-21]. Dostupné z: http://www.kau.se/media/vara-utbildningar/medier-och-
kommunikation/kommunikation-globala-medier-0?t=under 
214 Karlstad University. Medier och kommunikation: Visuell kommunikation och design (180 hp). [online]. 
[cit. 2015-03-21]. Dostupné z: http://www.kau.se/media/vara-utbildningar/medier-och-
kommunikation/visuell-kommunikation-design-0?t=under 
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Tab. 23: Struktura bakalářského oboru Média a komunikace: Komunikace a globální 

média (KAU)215 

1. semestr Úvod do studia médií a komunikace Text, komunikace a organizace 

2. semestr 
Profesní role, právo  

a etika 
Média, kultura  
a technologie 

Globalizace a globální média 

3. semestr 
Projektový 

management 
Informační a komunikační technologie a sociální změny 

4. semestr Média a komunikace I 

5. semestr Volitelné předměty / Studium v zahraničí / Stáž 

6. semestr Teorie komunikace Výzkumné metody Bakalářská práce 

  7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 

  

Tab. 24: Struktura bakalářského oboru Média a komunikace: Vizuální komunikace  

a design (KAU)216 

1. semestr Úvod do studia médií a komunikace Text, komunikace a organizace 

2. semestr 
Profesní role, právo  

a etika 
Úvod do studia vizuální komunikace a designu 

3. semestr 
Projektový 

management 
Digitální estetika Webová tvorba 

4. semestr Strategická digitální komunikace 

5. semestr Volitelné předměty / Studium v zahraničí / Stáž 

6. semestr Teorie komunikace Výzkumné metody Bakalářská práce / Projektová práce 

  7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 

 

                                                 
215 Karlstad University. Medier och kommunikation: Kommunikation och globala medier (180 hp). 
[online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: http://www.kau.se/media/vara-utbildningar/medier-och-
kommunikation/kommunikation-globala-medier-0?t=under 
216 Karlstad University. Medier och kommunikation: Visuell kommunikation och design (180 hp). [online]. 
[cit. 2015-04-14]. Dostupné z: http://www.kau.se/media/vara-utbildningar/medier-och-
kommunikation/visuell-kommunikation-design-0?t=under 
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 Jak je patrné z výše uvedených studijních plánů, obě specializace tvoří povinné 

předměty rozdělené do pěti semestrů (150 kreditů) a jeden semestr s volitelným 

průběhem (30 kreditů). Studijní plány se shodují v prvním semestru, kdy studenti obou 

specializací absolvují předměty Úvod do studia médií a komunikace a Text, komunikace 

a organizace, a v pátém semestru, během kterého si mohou vybrat volitelné předměty 

podle svého zájmu, studium v zahraničí na partnerské instituci, případně pracovní stáž. 

Další semestry se pak liší na základě specializace. 

  Specializace Komunikace a globální média pokračuje v druhém semestru 

kurzem Komunikace a globální média I (30 kreditů), který tvoří následující předměty 

Profesní role, právo a etika, Média, kultura a technologie, Globalizace a globální 

média. Kurz seznámí s profesí komunikátora, právními záležitostmi a etikou  

v mediálním prostředí, se studiem médií, společnosti, kultury a technologie z globální 

perspektivy, globálním tokem médií a komunikace z teoretického i praktického 

hlediska.217  

 V třetím semestru navazuje další kurz Komunikace a globální média II  

(30 kreditů), jehož součástí jsou předměty Projektový management a Informační  

a komunikační technologie a sociální změny. Tento kurz seznámí s metodologií 

projektového managementu pro řízení projektů v mezikulturním prostředí a také  

s informačními a komunikačními technologiemi, změnami ve společnosti a digitálním 

vyprávěním v globálním kontextu.218 

 Čtvrtý semestr tvoří kurz Média a komunikace I (30 kreditů), jehož obsah není 

v současné době blíže specifikován.219  

 Po volném pátém semestru následuje poslední semestr s kurzem Komunikace  

a globální média III (30 kreditů), během kterého studenti absolvují předměty Teorie 

komunikace, Výzkumné metody a Bakalářská práce. V rámci tohoto kurzu studenti 

seznámí s aktuálními výzkumnými směry v komunikační teorii, metodami výzkumu 

(např. kvalitativní a kvantitativní analýzou) a vědeckými teoriemi. Posléze  

 

                                                 
217 Karlstad University. Kommunikation och globala medier I (30 hp). [online]. [cit. 2015-04-22]. 
Dostupné z: http://www.kau.se/utbildning/kurser/MKGA71 
218 Karlstad University. Kommunikation och globala medier II (30 hp). [online]. [cit. 2015-04-21]. 
Dostupné z: http://www.kau.se/utbildning/kurser/MKGB71 
219 Karlstad University. Medier och kommunikation I (30 hp). [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 
http://www.kau.se/utbildning/kurser/MKGB72 
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tyto teoretické a metodologické znalosti uplatní v závěrečné samostatné vědecké práci  

ve zvolené oblasti.220 

 Specializace Vizuální komunikace a design pokračuje v druhém semestru 

kurzem Vizuální komunikace a design I (30 kreditů), jehož součástí jsou předměty 

Profesní role, právo a etika a Úvod do studia vizuální komunikace a designu. Kurz 

seznámí s profesí komunikátora, právními záležitostmi a etikou v mediálním prostředí. 

Dále se zabývá základními teoriemi plánování, analýzami a interpretacemi a praktickým 

implementováním vizuální komunikace v různých kontextech, například grafickém 

designu nebo tiskové tvorbě. Díky teoretickým i praktickým cvičením studenti získají 

základní znalosti interaktivním médií, videa, editace zvuku nebo pohyblivých obrazů.221 

 V třetím semestru studenti pokračují kurzem Vizuální komunikace a design II 

(30 kreditů) a jeho tři předměty Projektový management, Digitální estetika a Webová 

tvorba. Kurz seznámí se základními technikami a metodologií projektového 

managementu, různými formáty digitálních médií (například sociálními médií)  

ve vztahu k estetickým a kulturním otázkám a se základními technologickými znalostmi 

pro tvorbu webových stránek.222 

 Čtvrtý semestr tvoří kurz Strategická digitální komunikace (30 kreditů),  

jehož obsah není v současné době blíže specifikován.223 

 Po absolvování volitelného pátého semestru následuje poslední semestr s kurzem 

Vizuální komunikace a design III (30 kreditů). Ten obsahuje předměty Teorie 

komunikace, Výzkumné metody a závěrečnou práci ve formě bakalářské teze nebo 

praktického projektu.  Během kurzu se studenti seznámí s aktuálními výzkumnými 

směry v komunikační teorii, metodami výzkumu (např. kvalitativní a kvantitativní 

analýzou) a vědeckými teoriemi. Posléze tyto teoretické a metodologické znalosti 

mohou aplikovat v závěrečné samostatné vědecké práci ve zvolené oblasti  

 

 

                                                 
220 Karlstad University. Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Medie- och 
kommunikationsvetenskap. Kursplan [online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 
https://www3.kau.se/kursplaner/sv/MKGC70_20122_sv.pdf 
221 Karlstad University. Visuell kommunikation och design I (30 hp.) [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné 
z: http://www.kau.se/utbildning/kurser/MKGA61 
222 Karlstad University. Visuell kommunikation och design II (30 hp). [online]. [cit. 2015-04-06]. 
Dostupné z: http://www.kau.se/utbildning/kurser/MKGB61 
223 Karlstad University.  Strategisk digital kommunikation (30 hp). [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné 
z: http://www.kau.se/utbildning/kurser/MKGB62 
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nebo v praktické projektové práci v oblasti webu, multimédií a vizuální komunikace.224 

 Absolventi specializace Komunikace a globální média mohou uplatnit své 

znalosti na pozicích souvisejících se sociální změnou, interkulturní komunikací, 

populární kulturou, masovými a digitálními médii.225 Absolventi specializace Vizuální 

komunikace a design mohou pracovat v různých oblastech informací a komunikace, 

například jako profesionální komunikátoři, designéři, vizuální stratégové v odděleních 

komunikace, reklamních a komunikačních agenturách, nebo také s různými formami 

mediální produkce, například webem, sociálními sítěmi nebo aplikacemi. Absolventi 

obou specializací získají akademický titul bakalář umění v oblasti mediálních  

a komunikačních studií a mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském oboru 

Globální mediální studia.226   

 

• Magisterský obor Globální mediální studia (Global Media Studies) 

 Magisterský obor Globální a mediální studia je dvouletý mezinárodní obor 

kompletně vyučovaný v anglickém jazyce, díky čemuž je vhodný i pro zahraniční 

studenty. Obor se zabývá procesem globalizace, mediálními technologiemi a kombinuje 

teoretické reflexivity, řešení problémů a tvůrčí práci. Studenti si mohou vybrat ze dvou 

zaměření oboru Mediální a komunikační studia nebo Informační systémy, přičemž 

společně sdílejí hlavní specializaci v globálních mediálních studiích. Dále si popíšeme 

obor se zaměřením na Mediální a komunikační studia.227  

 Magisterský obor se skládá ze čtyř semestrů a předmětů v celkové výši  

120 kreditů. Většinu oboru tvoří povinné předměty (105 kreditů). Následující tabulka 

ilustruje strukturu studijního plánu oboru.228 

    

                                                 
224 Karlstad University. Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Medie- och 
kommunikationsvetenskap Kursplan. [online]. [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: 
https://www3.kau.se/kursplaner/sv/MKGC60_20122_sv.pdf 
225 Karlstad University. Medier och kommunikation: Kommunikation och globala medier (180 hp). 
[online]. [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: http://www.kau.se/utbildning/program/SGMKV-SGGM/efter 
226 Karlstad University. Medier och kommunikation: Visuell kommunikation och design (180 hp.) [online]. 
[cit. 2015-04-20]. Dostupné z: http://www.kau.se/media/vara-utbildningar/medier-och-
kommunikation/visuell-kommunikation-design-0?t=efter 
227 Karlstad University. Faculty of Arts and Social Sciences. Programme Study Plan  Master Programme 
in Global Media Studies. [online]. [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: 
https://www3.kau.se/utbildningsplaner/en/SAGMC_20122.pdf 
228 Karlstad University. Master Programme in Global Media Studies (120 ECTS credits). [online]. [cit. 
2015-04-09]. Dostupné z: http://www.kau.se/en/education/programmes/SAGMC/while 
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Tab. 25: Struktura magisterského oboru Globální mediální studia (KAU)229 

1. semestr Digitální média, kultura a politika Pokročilé odborné dovednosti 

2. semestr Současná teorie médií a metody výzkumu 
Mezikulturní komunikace a média / 

Volitelný předměty  

3. semestr 
Pochopení 

kulturních průmyslů 
a sítí 

Vývoj, globalizace  
a IKT 

Globální mediální systémy, PR  
a sociální změny 

4. semestr Diplomová práce 

  7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 

 

 V prvním semestru studenti absolvují předměty Digitální média, kultura  

a politika a Pokročilé odborné dovednosti. První předmět se zabývá souhrou mezi 

technologiemi, kulturou a politikou z historického a současného hlediska a především 

důsledky rozšíření digitálních médií.230 Druhý předmět rozvíjí schopnost identifikovat, 

formulovat, analyzovat a vyhodnotit obchodní problémy, a to na případech 

z marketingu, managementu i obchodní administrativě. Součástí kurzu jsou tři tematické 

moduly: metod výzkumu, vědecké psaní a projektový management.231    

 Druhý semestr tvoří povinný předmět Současná teorie médií a metody výzkumu, 

který se zaměřuje na klíčové teorie a pojmy mediálních a komunikačních studií  

a na současné trendy ve výzkumu a následující metodologické přístupy.232 Druhý 

předmět semestru si mohou studenti vybrat sami, nicméně je jim doporučen volitelný 

předmět Mezikulturní komunikace a média, který mapuje současné globalizační 

procesy, jako například tok médií, cestování a migraci. V tomto semestru také studenti 

mohou využít možnosti studia v zahraničí na partnerské instituci.233 

 Třetí semestr je tvořen kurzem Specializace v globálních mediálních studiích (30 

kreditů), jehož součástí jsou následující tři předměty: Pochopení kulturních průmyslů  

                                                 
229 Karlstad University. Master Programme in Global Media Studies (120 ECTS credits). [online].  
[cit. 2015-04-03]. Dostupné z: http://www.kau.se/en/education/programmes/SAGMC/while 
230 Karlstad University. Digital Media, Culture and Politics (15 ECTS credits).[online]. [cit. 2015-04-01]. 
Dostupné z: http://www.kau.se/en/education/courses/MKAD01 

231 Karlstad University. Advanced Professional Skills (15 ECTS credits). [online]. [cit. 2015-04-01]. 
Dostupné z: http://www.kau.se/en/education/courses/FEAD22 
232 Karlstad University. Contemporary Media Theory and Research Methods (15 ECTS credits). [online]. 
[cit. 2015-04-23]. Dostupné z: http://www.kau.se/en/education/courses/MKAD05 
233 Karlstad University. Faculty of Arts and Social Sciences. Programme Study Plan  
Master Programme in Global Media Studies.  [online]. [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: 
https://www3.kau.se/utbildningsplaner/en/SAGMC_20122.pdf 
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a sítí, Vývoj, globalizace a informační a komunikační technologie, Globální mediální 

systémy, PR a sociální změny. První předmět seznámí s tím, jak kulturní průmysly a sítě 

působí v různých oblastech společnosti. Druhý předmět se zaměří na pojem „vývoj“ 

z různých perspektiv, například politologie, ekonomie, antropologie, a zasadí  

ho do kontextu globalizacea informačních a komunikačních technologií. Třetí předmět 

pojednává o ideologickém diskurzu a politicko-ekonomických strukturách, které 

formují současné globální mediální systémy a ovlivňují současnou sféru public relations 

a společnost.234  

 V posledním semestru studenti pracují na diplomové práci za 30 kreditů, jejíž 

součástí je výzkumný projekt a obhajuje se na závěrečném semináři i před studenty.235 

 Absolventi magisterského oboru Globální mediální studia mohou své znalosti 

využít pro odbornou kariéru v oblasti mezinárodních médií a komunikace, například 

v kulturním a tvůrčím odvětví, veřejných institucí nebo nevládních organizací,  

dále v oblasti PR, komunikace pro sociální změnu, kulturní podnikání nebo mediálního 

výzkumu. Magisterský titul v mediálních a komunikačních studiích je opravňuje  

ke studiu stejného oboru v rámci doktorského studia.236  

  

• Doktorské studium 

 Katedra geografie, médií a komunikace čtyřletý doktorský program v mediálních  

a komunikačních studiích. Zabývá se rolí médií ve společnosti, podmínkami jejich 

produkce, obsahem a publikem a jako interdisciplinární obor vychází z teorií a metod 

společenských i humanitních věd. Prezenční čtyřleté studium odpovídá celkové výši 

240 kreditů, z nichž 150 kreditů tvoří disertační práce a 90 kreditů vzdělávací část, která 

se skládá ze tří typů. Vzdělávací složka sestává ze dvou povinných předmětů Historie  

a filozofie vědy (7,5 kreditů) a Jak komunikovat vědu (4,5 kreditů), dále specifických 

předmětů ve výši 30 kreditů, jejichž nabídku určují profesoři, a specializačních 

předmětů ve výši 48 kreditů, které si doktorand vybírá podle oblasti výzkumu a může  

je absolvovat také na jiné švédské nebo zahraniční univerzitě. Disertační práce může být 

napsána ve formě monografie nebo kompilace, v anglickém nebo švédském jazyce,  

a doktorand ji obhajuje při veřejné zkoušce. Absolvent programu získává doktorský titul 

                                                 
234 Karlstad University. Specialization in Global Media Studies (30 ECTS credits). [online]. [cit. 2015-04-
06]. Dostupné z: http://www.kau.se/en/education/courses/MKAE01 
235 Karlstad University. Master's Thesis (30 ECTS credits). [online]. [cit. 2015-04-19]. Dostupné z: 
http://www.kau.se/en/education/courses/MKAE02 
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Ph.D. Doktorský program je možné absolvovat jako dvouleté prezenční studium 

vedoucí k akademickému titulu licenciát. Ten je ohodnocen 120 kredity, z nichž  

60 kreditů tvoří vzdělávací složka (povinný předmět Historie a filozofie vědy  

(7,5 kreditů), specifické předměty za 30 kreditů, specializační předměty za 18 kreditů)  

a 60 kreditů disertační práce.237 

 

• Výzkum 

 Výzkum v oblasti mediálních a komunikačních studií je na webových stránkách 

univerzity prezentován jako „mezinárodně konkurenceschopný výzkum se společným 

zájmem v globálních mediálních studiích“.238 Výzkumná témata tak zahrnují například 

globální mediální odvětví, žurnalistiku nebo každodenní komunikační praktiky 

v rozmanitém mediálním prostředí. Výzkum na katedře je sociálně orientovaný  

a je prováděn v rámci dvou hlavních výzkumných oblastí: Komunikace, kultura  

a identita a Média, demokracie a občanství.239 V současné době jsou na katedře 

výzkumní pracovníci aktivní ve dvou výzkumných skupinách – GeoMedia, na kterém  

se podílejí také výzkumníky z dalších oborů katedry (Filmová studia, Sociální 

geografie, Cestovní ruch), a Zpravodajská média a mínění.240 Katedra navíc v oblasti 

mediálních a komunikačních studií od roku 2009 každoročně uděluje hostující profesuru 

se zaměřením na média, komunikaci a globalizaci (The Ander Visiting Professor  

in Global Media Studies). Jednoletý mandát je určen osobě, která „vyvinula značné úsilí 

na podporu porozumění významu médií v globalizovaném světě prostřednictvím 

výzkumu nebo činnosti souvisejícími s médii.“241 Hostující profesor se podílí  

na výzkumu i vzdělávání, a to především v rámci mezinárodního magisterského oboru 

Globální mediální studia. V současném akademickém roce 2014/2015 tuto pozici 

zastává profesor John Tomlinson.  

 

                                                                                                                                               
236 Karlstad University. Master Programme in Global Media Studies (120 ECTS credits). [online]. [cit. 
2015-04-20]. Dostupné z: http://www.kau.se/en/education/programmes/SAGMC/future 
237 Karlstad University. Sidan du sökte kunde inte hittas / Requested page not found.[online]. [cit. 2015-
04-18]. Dostupné z: 
http://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2010/12/doctoral_curricula_94015.pdf 
238 Karlstad University. Our research. [online]. [cit. 2015-03-29]. Dostupné z: 
http://www.kau.se/en/media/our-research 
239 Karlstad University. Our research. [online]. [cit. 2015-03-29]. Dostupné z: 
http://www.kau.se/en/media/our-research 
240 Karlstad University. Research groups. [online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné z: 
http://www.kau.se/en/media/our-research/research-groups 
241 Karlstad University. Sidan du sökte kunde inte hittas.[online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: 
http://www.kau.se/en/media/our-research/visiting-professor 
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2.2.4  Vysoká šloka Södertörn 

 Vysoká škola Södertörn (Södertörns högskola, SH) byla založena v roce 1996  

ve městě Huddinge na okraji švédské metropole.242 V současné době na škole studuje 

přes jedenáct tisíc studentů a pracuje přes osm set zaměstnanců. Škola nabízí 

multidisciplinární vzdělávání a výzkum v oblasti humanitních, sociálních a přírodních 

věd a technologie.243 Jednotlivé studijní disciplíny jsou rozděleny do čtyř ústavů: Ústav 

kultury a vzdělávání, Ústav historických a současných studií, Ústav sociálních věd  

a Ústav přírodních věd, životního prostředí a technologie.244           

 Vzdělávání a výzkum v oblasti mediálních studií má pod svou správou Katedra 

kultury a vzdělávání. Katedra se kromě mediálních a komunikačních studií věnuje také 

studijním disciplínám jako anglickému jazyku, literatuře, filozofii, estetice, dějinám 

umění, genderovým studiím, vzdělávání učitelů, rétorice nebo švédskému jazyku.245 

Mediální a komunikační studia mají přibližně čtyři sta padesát studentů a třicet 

pracovníků.246 Nabízeny jsou jednotlivé krátkodobé kurzy, bakalářské i magisterské 

studijní obory. Níže si popíšeme dva bakalářské obory – Mediální studia a Média, 

angličtina a globalizace, a magisterský obor Média, komunikace a kulturní analýzy.247 

Dále se zmíníme o možnostech postgraduálního studia a výzkumu v oboru. 

 

• Bakalářský obor Mediální studia (Medievetarprogrammet) 

 Bakalářský obor Mediální studia poskytuje znalosti a pochopení role médií  

ve společnosti, švédské a mezinárodní mediální krajiny, historický vývoj a současný 

stav médií ve Švédsku a ve světě, vlivu médií a mediálních technologií na každodenní 

život nebo fungování mediálních společností. Kromě teoretických znalostní naučí 

                                                 
242 Södertörns högskola (Södertörn University in Stockholm). [online]. [cit. 2015-03-260]. Dostupné z: 
https://studyinsweden.se/university/sodertorn-university-in-stockholm/ 
243 Södertörns högskola. Om Södertörns högskola. [online]. [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=institutioner_1307531215512#!/p3/ext/content.
nsf/aget?openagent&key=hogskolan_i_siffror_1306161305937 
244 Södertörns högskola. Om Södertörns högskola. [online]. [cit. 2015-03-27]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=institutioner_1307531215512 
245 Södertörns högskola. Kultur och lärande. [online]. [cit. 2015-03-27]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_institutionen_1353395800681#!/p3/ext/co
ntent.nsf/aget?openagent&key=om_institutionen_1353395800681 
246 Södertörns högskola. Välkommen till Medie- och kommunikationsvetenskapen! [online].  
[cit. 2015-03-30]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_utbildning_amne_40_sv#!/p3/ext/content.n
sf/aget?openagent&key=om_amnet_1299242865763 
247 Södertörns högskola. Utbildning. [online]. [cit. 2015-03-27]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_utbildning_amne_40_sv#!/p3/ext/content.n
sf/aget?openagent&key=sh_utbildning_amne_40_sv 
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studenty praktickým dovednostem pro mediální tvorbu a práci s interaktivními médii  

a dá jim možnost prohloubit tyto znalosti a dovednosti v rámci volitelné praxe.248     

 Tříletý bakalářský obor se skládá z předmětů v celkové výši 180 kreditů. 

Polovinu z nich tvoří povinné kurzy v mediálních a komunikačních studiích, dále 60 

kreditů specifické povinné předměty v oboru a 30 kreditů volitelný semestr.249 

Následující tabulka přináší strukturu studijního plánu.  

 

Tab. 26: Struktura bakalářského oboru Mediální studia (SH)250 

1. semestr Mediální a komunikační studia A 

2. semestr 
Média, právo  
a spravedlnost 

Teorie komunikace  
a analýzy 

Mediální tvorba: text a obraz 

3. semestr Mediální a komunikační studia B 

4. semestr Mediální analýzy Mediální kritika 

5. semestr Mediální a komunikační studia C: Bakalářská práce 

6. semestr Praxe / Studium v zahraničí / Volitelné předměty 

  7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 

 

 V průběhu prvního semestru studenti absolvují kurz Mediální a komunikační 

studia A (30 kreditů). Základní kurz se věnuje významu médií v životě jedince  

i společnosti, v kultuře i estetice, kulturním a technologickým aspektům médií, 

procesům digitalizace a konvergence. Dále se zabývá tématy jako svoboda projevu, 

demokracie, politika a globalizace. 

 V druhém semestru přicházejí na řadu tři specifické předměty (30 kreditů): 

Média, právo a spravedlnost, Teorie komunikace a analýzy a Mediální tvorba: text  

a obraz. První předmět se zabývá mediálním právem a spravedlností, současnými 

                                                 
248 Södertörns högskola. Medievetarprogrammet. [online]. [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1313#!/p3/ext/content.n
sf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1313 
249 Södertörns högskola. Medievetarprogrammet, 180 högskolepoäng. [online]. [cit. 2015-04-10]. 
Dostupné z: http://utbdb.sh.se/apps/planer/new/show_p_Syll.asp?code=P1313&pid=516&lang=swe 
250Södertörns högskola. Medievetarprogrammet. [online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupné z:  
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1313#!/p3/ext/content.n
sf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1313 
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právními podmínkami mediálních společností apod.251 Druhý předmět poskytuje 

základní znalost komunikačních teorií a metod v oblasti komunikace, zahrnuje nezávislé 

analýzy různých komunikačních situací i tvorbu vlastní komunikační strategie.252 Třetí 

předmět naučí studenty, jak využít digitální výrobní nástroje pro tvorbu médií.253  

 Třetí semestr tvoří další kurz Mediální a komunikační studia B (30 kreditů). 

Během tohoto kurzu studenti pracují teoreticky i prakticky s každodenní medializací, 

s texty a interpretačními procesy a také se statistickými analýzami mediálních publik  

a trhů.254 

 Součástí čtvrtého semestru jsou dva specifické předměty Mediální analýzy  

a Mediální kritika.  

 V pátém semestru následuje kurz Mediální a komunikační studia C (30 kreditů). 

Jeho součástí je specializace v rámci teorie a vědy podle oblasti zájmu studenta, dále 

teoretické perspektivy a jejich význam k vědeckým otázkám týkajících se médií  

a samostatná vědecká práce za 15 kreditů.255 

 Šestý semestr za 30 kreditů má volný průběh a studenti si mohou vybrat mezi 

pracovní stáží relevantní oboru, studiem na partnerské škole v zahraniční nebo dalšími 

volitelnými předměty.256   

 Po úspěšném dokončení studia získávají absolventi bakalářský titul v mediálních  

a komunikačních studiích. Získané znalosti mohou uplatnit v různých profesních 

činnostech v rámci národního i mezinárodního mediálního sektoru, například  

jako mediální analytici, komunikátoři, web editoři, odborníci v oddělení komunikace, 

PR nebo v mediální produkci, případně mohou pokračovat ve studiu na magisterské 

úrovni.257  

 

 

                                                 
251 Södertörns högskola. Medier, lag och rätt .[online]. [cit. 2015-03-20]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_course_page_1046MV 
252 Södertörns högskola. Kommunikationsteori och analys [online]. [cit. 2015-03-20]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_course_page_1047MV 
253 Södertörns högskola. Medieproduktion: text och bild. [online]. [cit. 2015-03-20]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_course_page_1079MV 
254 Södertörns högskola. Medie- och kommunikationsvetenskap B. [online]. [cit. 2015-03-20]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_course_page_1083MV 
255 Södertörns högskola. Medie- och kommunikationsvetenskap C. [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_course_page_1074MV 
256 Södertörns högskola. Medievetarprogrammet .[online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 
http://utbdb.sh.se/apps/planer/new/show_p_Syll.asp?code=P1313&pid=516&lang=swe 
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• Bakalářský obor Média, angličtina a globalizace  

(Medier, engelska och globalisering) 

 Bakalářský obor Média, angličtina a globalizace je zacílený na zájemce,  

kteří se zajímají o globální otázky, chtějí zkombinovat mediální a komunikační studia 

s výukou anglického jazyka a jejichž cílem je získat teoretické i praktické předpoklady 

pro budoucí kariéru v mezinárodním mediálním prostředí. Během tříletého studia 

studenti získají potřebné znalosti v oblasti mediálních a komunikačních studií  

a zdokonalí se v ústním i písemném projevu v anglickém jazyce.258 

 Bakalářský obor se skládá z předmětů v celkové výši 180 kreditů a jeho 

struktura je velmi podobná bakalářskému oboru Mediální studia, jak je možné vidět 

níže v tabulce. 

  

Tab. 27: Struktura bakalářského oboru Média, angličtina a globalizace (SH)259 

1. semestr Mediální a komunikační studia A 

2. semestr Angličtina A 

3. semestr Mediální a komunikační studia B 

4. semestr Angličtina B 

5. semestr Mediální a komunikační studia C: Bakalářská práce 

6. semestr Praxe / Studium v zahraničí / Volitelné předměty 

  7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 

 

 S oborem Mediální studia má společných 90 kreditů za tři kurzy Mediální  

a komunikační studia (A, B, C) v prvním, třetím a pátém semestru a také volitelný šestý 

semestr za 30 kreditů, který mohou studenti využít pro studium v zahraničí, pracovní 

stáž nebo studiem volitelných předmětů. Zbývajících 60 kreditů tvoří kurzy Angličtina 

                                                                                                                                               
257 Södertörns högskola. Medievetarprogrammet. [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1313#!/p3/ext/content.n
sf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1313 
258 Södertörns högskola. Medier, engelska och globalisering. [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1317 
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A v druhém semestru a Angličtina B ve čtvrtém semestru. První anglický kurz naučí 

studenty v angličtině psát akademické práce, diskutovat o společenských a kulturních 

tématech, analyzovat texty a také prohloubí znalosti anglické gramatiky, literatury  

a kultury.260 Druhý kurz navazuje na výuku předchozího kurzu, zdokonalí jazykovou  

a literární znalost a také poskytne studentům možnost literární specializace, například 

v americké literatuře.261 

 Absolventi oboru získají bakalářský titul v mediálních a komunikačních studiích. 

Díky vysoké úrovni anglického jazyka a znalosti mediálních a komunikačních studií 

mohou nalézt uplatnění v mezinárodním mediálním sektoru v různých profesních 

činnostech, například jako mediální analytici, komunikátoři, webový editoři, odborníci 

v oddělení komunikace, PR nebo v mediální produkci, případně mohou pokračovat  

ve studiu na magisterské úrovni.262 

 

• Magisterský obor Média, komunikace a kulturní analýzy  

(Media, Communication and Cultural Analysis) 

 Magisterský obor Média, komunikace a kulturní analýzy je mezinárodní 

dvouletý obor vyučovaný v anglickém jazyce. Poskytuje teoretické i praktické znalosti 

moderních médií, řešení problémů, pokročilých analýz a plánování výzkumného 

projektu. Prohloubí také znalost vědeckých tradic mediálních studií, které mohou 

studenti případně využít dále v postgraduálním studiu této studijní oblasti.263 

 Magisterský obor se skládá z předmětů v celkové výši 120 kreditů. Studium  

je rozděleno do šesti semestrů, během nichž studenti absolvují povinné předměty  

za 90 kreditů a volitelné předměty za 30 kreditů.264 Strukturu studijního plánu ilustruje 

následující tabulka.  

                                                                                                                                               
259 Södertörns högskola. Medier, engelska och globalisering. [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: 
http://utbdb.sh.se/apps/planer/new/show_p_Syll.asp?code=P1317&pid=538&lang=swe 
260 Södertörns högskola. Engelska A. [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_course_page_1059EN 
261 Södertörns högskola. Engelska B. [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_course_page_1060EN 
262Södertörns högskola. Medier, engelska och globalisering. [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1317#!/p3/ext/content.n
sf/aget?openagent&key=sh_program_page_2_P1317 
263 Södertörns högskola. Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis. [online]. 
[cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P4211#!/p3/ext/content.n
sf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P4211 
264 Södertörns högskola. Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis. [online]. 
[cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 
http://utbdb.sh.se/apps/planer/new/show_p_Syll.asp?code=P4211&pid=499&lang=eng 
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Tab. 28: Struktura magisterského oboru Média, komunikace a kulturní analýzy (SH)265 

1. semestr 
Kanonické texty  
v mediální teorii 

Média a kulturní 
průmysl 

Média a každodenní 
život 

Média a 
reprezentace 

2. semestr Volitelné předměty / Studium v zahraničí 

3. semestr Mediální tvorba 
Akademická 
angličtina 

Strategie výzkumu 
médií 

4. semestr Mediální a komunikační studia: Diplomová práce 

  7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 

 
 Během prvního semestru studenti absolvují čtyři povinné předměty: Kanonické 

texty v mediální teorii, Mediální a kulturní průmysl, Média a každodenní život a Média  

a reprezentace. První předmět seznámí s hlavními historickými tradicemi mediálních 

studií (např. Kolumbijskou školou, Frankfurtskou školou, Torontskou školou, 

Chicagskou školou a kulturálními studii), a to skrze kanonické texty a jejich současných 

komentářů.266 Druhý předmět seznámí s teoriemi a metodami zabývajícími  

se začleněním médií do každodenního života a tím, jak média vztahují k vytváření 

subkultur, identit a životního stylu.267 Třetí předmět se zabývá médii jako 

společenskými institucemi a jejich účinkem na mediální texty, publikum a společenskou 

moc.268 Poslední předmět se pak zaměřuje na reprezentační formy médií na to,  

jak mohou být mediální texty chápány z hlediska žánrů, vyprávění, estetiky  

a  reprezentace reality.269  

 Průběh druhého semestru je volitelný. Během něho studenti mohou vycestovat  

za studiem do zahraničí nebo absolvovat volitelné předměty související se zaměřením 

jejich diplomové práce, případně zvolit předměty z úplně jiných disciplín.270 

                                                 
265Södertörns högskola. Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis. [online]. 
[cit. 2015-02-10]. Dostupné z:  
http://utbdb.sh.se/apps/planer/new/show_p_Syll.asp?code=P4211&pid=499&lang=eng 
266 Södertörns högskola. Canonical Texts in Media Theory. [online]. [cit. 2015-04-24]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_course_page_1050MV 
267 Södertörns högskola. [online]. [cit. 2015-04-24]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_course_page_1052MV 
268Södertörns högskola. Media and Culture Industries. [online]. [cit. 2015-04-24]. Dostupné z:  
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_course_page_1051MV 
269 Södertörns högskola. Media and Representation.  [online]. [cit. 2015-04-24]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_course_page_1053MV 
270Södertörns högskola. Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis . [online]. 
[cit. 2015-04-28]. Dostupné z: 
http://utbdb.sh.se/apps/planer/new/show_p_Syll.asp?code=P4211&pid=499&lang=eng 
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 V třetím semestru studenty čekají tři předměty: Strategie výzkumu médií, 

Mediální tvorba a Akademická angličtina. Cílem tohoto semestru je studenty připravit  

k vypracování nezávislého výzkumného projektu pro diplomovou práci. V rámci 

prvního předmětu se studenti naučí projekt naplánovat, další dva předměty jim pak 

poskytnou znalosti týkající se vypracování a prezentace projektu.271  

 V posledním semestru pak studenti věnují svůj čas diplomová práci  

za 30 kreditů, která by měla být nezávislým výzkumným projektem v mediálních  

a komunikačních studiích. Konečná podoba práce je prezentována v průběhu 

multidisciplinárního semináře, a to ve dvou verzích jako rozsáhlejší vědecká zpráva  

a kratší odborný článek v anglickém nebo švédském jazyce.272  

 Absolventi tohoto oboru získávají akademický titul magistr umění v mediálních  

a komunikačních studiích. Znalosti získané během studia mohou využít v širokém 

spektru profesí v mediálním odvětví i v případném dalším studiu na postgraduální 

úrovni.273  

 

• Doktorské studium 

 Doktorské studium na škole je možné v rámci čtyř výzkumných oblastí,  

ve kterých má škola oprávnění udělovat příslušné tituly – Historická studia, Kritická  

a kulturní teorie, Environmentální studia, Politika, ekonomika a organizace společnosti. 

Vzdělávání na doktorském stupni probíhá taktéž ve spolupráci s jinými partnerskými 

vysokoškolskými institucemi ve Švédsku.274 Absolventi magisterského oboru Média, 

komunikace a kulturní analýzy se zájmem o postgraduální studium spadají do výzkumné 

oblasti Kritická a kulturní teorie. Tato interdisciplinární oblast se zaměřuje na kriticky 

motivované studium kulturních artefaktů a postupů. Její výzkum se soustředí především 

na umělecká díla, literární a filozofické texty, mediální technologie a sociální a politické 

praktiky. V současné době tato výzkumná oblast uděluje doktorské tituly kromě 

mediálních a komunikačních studiích v dalších pěti disciplínách: estetika, dějiny umění, 

genderová studia, filozofie a teorie praktické znalosti. Výzkumná činnost této oblasti  

je úzce spjata s Centrem pro pobaltská a východoevropská studia (CBEES), která 

                                                 
271 Södertörns högskola. Master's Programme in Media, Communication and Cultural Analysis. [online]. 
[cit. 2015-04-29]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P4211#!/p3/ext/content.n
sf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P4211 
272 Tamtéž. 
273 Tamtéž. 



  

 

88

  

podporuje spolupráci na výzkumu v rámci stejnojmenného regionu.275 Doktorský 

program v mediálních a komunikačních studiích se zabývá zkoumáním historických, 

estetických, kulturně-teoretických a společenskovědních perspektiv médií. Program  

je nabízen ve formě čtyřletého denního studia za 240 kreditů, po němž absolventi získají 

akademický titul Ph.D., nebo v poloviční délce za 120 kreditů, která vede k získání 

akademického titulu licenciát. Čtyřletý doktorský program skládá ze vzdělávací složky 

ve výši 75 kreditů a disertační práce ve výši 165 kreditů, dvouletý program pak  

ze vzdělávací složky za 52,5 kreditů a disertační práce za 67,5 kreditů. Vzdělávací 

složku tvoří povinné, specifické a volitelné předměty a její skladba se liší podle zvolené 

délky doktorského programu. Disertační práce by měla být založena na nezávislém 

výzkumném projektu pod dohledem vedoucího práce a zpracována jako monografie  

nebo kompilace. Finální podoba disertační práce je obhajována veřejně.276 

 

• Výzkum 

 Výzkum na škole probíhá stejně jako doktorské studium v již zmíněných čtyřech 

výzkumných oblastech. Výzkumná činnost v mediálních a komunikačních studií 

probíhá v rámci výzkumné oblasti Kritická a kulturní teorie, a to po boku dalších 

disciplín, jako například filozofie, estetiky, komparativní literatury, genderových studií, 

historie teorie umění. Výzkum je úzce spjat s výzkumným střediskem Centrum  

pro pobaltská a východoevropská studia (CBEES), v němž je velká část výzkumu 

koordinována a přispívá  ke spolupráci v tomto regionu.277 Výzkumné projekty zahrnují 

témata týkající se vztahu mezi kulturou a technologií, včetně digitálních mediálních 

kultur, mediální historie, médií a prostorovosti, včetně otázek mediální geografie, 

přeměny identit především z evropského hlediska, estetických změn a nových médií 

nebo vztahem mezi médii, uměním a politikou.278 Témata současných výzkumných 

                                                                                                                                               
274 Södertörns högskola. Forskning. [online]. [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=forskarutbildning_1303901933151 
275 Södertörns högskola. Kritisk kulturteori. [online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_omradet_1300887974943#!/p3/e
xt/content.nsf/aget?openagent&key=om_omradet_1300887974943 
276Södertörns högskola. General syllabus for third-cycle programmes in media and 
communication studies. [online]. [cit. 2015-04-13]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/res.nsf/vRes/forskning_engelsk_studyplan_media_and_communication
_pdf/$File/Studyplan%20Media-%20and%20Communication.pdf 
277 Södertörns högskola. Kritisk kulturteori. [online]. [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_omradet_1300887974943 
278 Södertörns högskola. Forskning. [online]. [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=forskning_1299242896826 
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projektů se soustředí především na digitální média. Jmenovat můžeme pro příklad 

následující výzkumné projekty: Digitální mediální kultury: Publika, životní styl  

a generace ve věku digitální reprodukce, Digitální aktivismus v Číně, Skandinávii  

a Spojených státech amerických, Publika ve věku konvergence médií: Mediální 

generace v Estonsku a Švédsku, Každodenní virtuální život apod.279  

   

                                                 
279 Södertörns högskola. Media and Communication Studies. [online]. [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=about_the_subject_1299499883662#!/p3/ext/c
ontent.nsf/aget?openagent&key=projects_1304678488774 
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2.2.5  Vysoká škola v Jönköpingu  

 Vysoká škola v Jönköpingu (Högskolan i Jönköping, HJ) vznikla oficiálně 

v důsledku švédské vysokoškolské reformy v roce 1977. Její počátky však sahají téměř 

o století dříve do roku 1897, kdy byly v Jönköpingu uděleny kvalifikace prvním 

absolventům v oboru ošetřovatelství. Od roku 1947 ve městě postupně vznikaly školy 

pro vzdělávání učitelů, které byly zaměřené na učitelství pro základní školy  

a pro předškolní věk a které se posléze v reformním roce staly součástí vzniklé státní 

Vysoké školy v Jönköpingu. V roce 1994 pak dochází k novému ustanovení a s ním  

i ke změně organizační struktury vysoké školy. Její součástí se tehdy nově staly  

tři samostatné školy, které zastřešuje dodnes – Vysoká škola vzdělávání a komunikace 

(HLK), Vysoká škola technická (JTH), Mezinárodní vysoká škola obchodní (IHH, 

anglicky JIBS), a od roku 2002 také Vysoká škola zdravotnická (HHJ).280 Vysoká škola 

v Jönköpingu je jednou ze tří soukromých a zároveň neziskových vysokoškolských 

institucí ve Švédsku, které mají oprávnění udělovat akademické tituly v postgraduálním 

studiu. V současné době na škole studuje deset tisíc studentů a podle svých slov  

je jednou z nejvíce mezinárodních škol z hlediska studentských výměn.281    

 Vzdělání a výzkum v oblasti mediálních studií spadá pod Vysokou školu 

vzdělávání a komunikace (HLK). Mediální a komunikační studia se jako disciplína  

na škole poprvé objevila v roce 1978 a dnes je podle školy vzdělání v této oblasti na její 

instituci jedním z nejvyhledávanějších v zemi.282 Kromě mediálních a komunikačních 

studií škola poskytuje vzdělávání v oblasti mezinárodní práce se zaměřením na globální 

studia, pedagogické vzdělání a lidských zdrojů. Mediálních a komunikační studia je zde 

možné studovat na bakalářském, magisterském i doktorském stupni.283 Níže si popíšeme 

jednotlivé studijní obory a zmíníme se také o výzkumné činnosti v této oblasti na škole.  

 

 

 

 

                                                 
280 Högskolan i Jönköping. Högskolans historik. [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://hj.se/om-
hogskolan/fakta-om-hogskolan/hogskolans-historik.html 
281 Högskolan i Jönköping. About the University. [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: 
http://hj.se/en/about-the-university.html 
282 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. [online]. [cit. 2015-04-29]. 
Dostupné z: http://hj.se/hlk/om-oss/press/nyhetsarkiv/2008/2008-10-27-mkv-30-ar.html 
283 . Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Verksamhet. [online]. [cit. 2015-
04-30]. Dostupné z: http://hj.se/hlk/om-oss/verksamhet.html 
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• Bakalářský obor Mediální a komunikační studia  

(Medie- och kommunikationsvetenskap) 

 Bakalářský obor Mediální a komunikační studia je tříletý studijní program, který 

studentům poskytuje teoretické znalosti médií, komunikace, marketingu, reklamy  

a zároveň dostatečnou praxi v rámci povinné pracovní stáže a projektové práce. Tříletý 

obor nabízí během jednoho semestru možnost volby mezi čtyřmi specializacemi, díky 

čemuž studenti mohou prohloubit své znalosti v určité oblasti. Vybrat si mohou jednu 

z následujících specializací: Globální komunikace, Marketingová komunikace, Mediální 

produkce, Strategická komunikace. V případě, že si studenti nejsou jisti výběrem 

specializace při podání přihlášky, mohou využít tzv. otevřeného přístupu  

a pro specializaci se rozhodnout až v průběhu prvního roku studia.284 Jednotlivé 

specializace a jejich náplň si blíže popíšeme pod tabulkou. 

  Bakalářský obor tvoří předměty v celkové výši 180 kreditů. Strukturu studijního 

plánu a rozdělení jednotlivých předmětů do šesti semestrů ilustruje následující tabulka. 

 

Tab. 29: Struktura bakalářského oboru Mediální a komunikační studia (HJ)285 

1. semestr 

Úvod - Mediální  
a komunikační 
studia v teorii a 

praxi 

Média, politika  
a společnost 

Digitální nástroje, 
kreativita a kritika 

Jazyk jako pracovní 
nástroj 

2. semestr 
Komunikace  
a organizace 

Kultura a vizuální 
komunikace 

Metody a teorie 
mediálních a 

komunikačních studií I 
Esej 

3. semestr 
Specializace:  

Globální komunikace / Marketingová komunikace / Mediální produkce / Strategická 
komunikace 

4. semestr Volitelné předměty / Studium v zahraničí 

5. semestr 
Metody a teorie mediálních  
a komunikačních studií II 

Bakalářská práce 

6. semestr Pracovní stáž Projekt 

  7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 7,5 kreditů 

  

                                                 
284 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Medie- och 
kommunikationsvetenska.p [online]. [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: 
https://hj.se/hlk/utbildning/program/medie--och-kommunikationsvetenskap.html 
285 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Medie- och 
kommunikationsvetenskap. [online]. [cit. 2015-04-30]. Dostupné z: 
https://hj.se/hlk/utbildning/program/medie--och-kommunikationsvetenskap.html 
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 V prvním semestru studenti absolvují základní kurz Mediální a komunikační 

studia A (30 kreditů), jehož součástí jsou čtyři předměty: Úvod – Mediální  

a komunikační studia v teorii a praxi, Média, politika a společnost, Digitální nástroje, 

kreativita a kritika, Jazyk jako pracovní nástroj. Během tohoto semestru se seznámí  

se základními teoriemi a pojmy oboru, mediálními analýzami, vztahem médií, politické 

scény a společnosti, s historií a strukturou mediálních společností, dále se naučí 

pracovat s digitálními nástroji pro grafickou tvorbu a pro dosažení komunikačních cílů  

a také jak pracovat s jazykem, jak ho správně používat při tvorbě textů, jejich formy  

a obsahu.286 

 V druhém semestru následuje kurz Mediální a komunikační studia B  

(30 kreditů), který je tvořen předměty Komunikace a organizace, Kultura a vizuální 

komunikace, Metody a teorie mediálních a komunikačních studií I a Esej. V průběhu 

tohoto semestru se studenti seznámí, jak funguje komunikace mezi uvnitř organizací  

a mezi jednotlivci, skupinami a společností, dále s vizuální kulturou a šířením informací 

skrze vizuální komunikaci, základními teoriemi a metodami mediálních  

a komunikačních studií s důrazem na kvantitativní metody a v neposlední řadě napíší 

esej, kde demonstrují znalosti a pochopení vědeckých textů.287 

 Třetí semestr je určen specializaci za 30 kreditů v jedné ze čtyř tematických 

oblastí, podle čehož se také liší její obsah. Níže jsou jednotlivé specializace a jejich 

náplň popsány.  

 Specializace Globální komunikace je vyučována v anglickém jazyce  

a je tak vhodná pro studenty, kteří se zajímají o budoucí kariéru v mezinárodním 

prostředí ve švédských nebo zahraničních společnostech a organizacích. Zahrnuje 

předměty Komunikace napříč kulturami, Vedení v globálním prostředí, Mezikulturní 

reklama a marketingová komunikace, Komunikace v globálním mediálním prostředí.288   

 Specializace Marketingová komunikace se soustředí především na oblast PR, 

marketingu, reklamy a brandingu a je vhodná pro studenty, kteří mají zájem o práci 

například v komunikačních a reklamních agenturách. Součástí specializace jsou 

                                                 
286 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Medie- och 
kommunikationsvetenskap A [online]. [cit. 2015-42-22]. Dostupné z: 
http://kursinfoweb.hj.se/course_syllabuses/LMAG13.html?revision=4,000 
287 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Medie- och 
kommunikationsvetenskap B [online]. [cit. 2015-04-22. Dostupné z: 
http://kursinfoweb.hj.se/course_syllabuses/LMBM14.html?revision=2,000 
288 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation.  Global Communication. 
[online]. [cit. 2015-04-24]. Dostupné z: https://hj.se/hlk/utbildning/program/medie--och-
kommunikationsvetenskap/global-communication.html 
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předměty Komunikace, reklama a marketing, Vývoj a hodnota značky, Projekt  

a produktový management, Tvůrčí psaní.289 

 Specializace Mediální produkce je orientován na žurnalistiku a seznámí studenty 

s výrobou informací jak v tradičních médích (televize, rádio, tis), tak v nových médiích 

(internet). Dále studenty naučí psát novinářské texty a díky modernímu rozhlasovému  

a televiznímu studiu na škole také základním technickým znalostem pro editace  

a nahrávání. Specializaci tvoří předměty Žurnalistický základ, Rozhlasová tvorba, 

Televizní tvorba, Tisková tvorba, Integrovaná mediální produkce.290 

 Specializace Strategická komunikace se zaměřuje na řízení interní a externí 

komunikace ve společnostech a organizacích a je určena studentům, kteří mají zájem 

pracovat jako informátoři nebo komunikátoři v takových odděleních. Specializace 

zahrnuje předměty jako Základy komunikace v organizacích, Společnost a jazyk, Trh  

a média, Krizová komunikace.291  

 Průběh čtvrtého semestru je volitelný a studenti si tak mohou vybrat mezi 

studiem volitelných předmětů na škole nebo v zahraničí rámci studijního pobytu  

na partnerské vysokoškolské instituci.292  

 V pátém semestru studenti absolvují poslední z kurzů Mediální a komunikační 

studia C (30 kreditů). Součástí kurzu jsou předměty Metody a teorie mediálních  

a komunikačních studií II a Bakalářská práce. Kurz poskytuje znalosti o vědeckých 

metodách a teoriích v mediálních a komunikačních studiích a je zakončen 

vypracováním bakalářské práce, která je založena na empirické a/nebo teoretické 

vědecké práci.293 

 Poslední semestr je prakticky orientovaný a sestává z dvanáctitýdenní pracovní 

stáže v relevantní společnosti a osmitýdenní projektové práce. Studenti by si ideálně 

                                                 
289 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Marknadskommunikation. 
[online]. [cit. 2015-04-21]. Dostupné z: https://hj.se/hlk/utbildning/program/medie--och-
kommunikationsvetenskap/marknadskommunikation.html 
290 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Medieproduktion. [online]. [cit. 
2015-04-06]. Dostupné z: https://hj.se/hlk/utbildning/program/medie--och-
kommunikationsvetenskap/medieproduktion.html 
291 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Strategisk kommunikation. 
[online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: https://hj.se/hlk/utbildning/program/medie--och-
kommunikationsvetenskap/strategisk-kommunikation.html 
292 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Medie- och 
kommunikationsvetenskap. [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
https://hj.se/hlk/utbildning/program/medie--och-kommunikationsvetenskap.html 
293 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Medie- och 
kommunikationsvetenskap C [online]. [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: 
http://kursinfoweb.hj.se/course_syllabuses/LMKC17.html?revision=3,000 
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měli hledat místo stáže podle vybrané specializace. V průběhu praxe studenti získají 

kromě praktických dovedností i kontakty, které se jim mohou hodit v budoucí kariéře.294 

 Po úspěšném dokončení studia získávají absolventi bakalářský titul v mediálních  

a komunikačních studiích. Získané teoretické i praktické dovednosti mohou využít 

v široké škále profesí. Škola uvádí, že se její bývalí studenti uplatňují v oblasti mediální 

tvorby, žurnalistiky, v komunikačních a marketingových odděleních různých 

společností, ve veřejné správě, politických organizacích nebo ve vlastním podnikání 

v odvětví komunikace a médií. Bakalářští absolventi mohou také ve studiu  

na magisterském stupni, a to konkrétně v oboru Mezinárodní komunikace.295 

 

• Magisterský obor Mezinárodní komunikace (International Communication) 

 Magisterský obor Mezinárodní komunikace je jednoletý mezinárodní obor 

vyučovaný v anglickém jazyce, díky čemuž je vhodný i pro zahraniční studenty. Obor  

je určen studentům, kteří se zajímají o budoucí kariéru v oblasti médií a komunikace 

v mezinárodním prostředí. Obor jim poskytuje teoretické a praktické dovednosti  

v komunikaci, přičemž se soustředí především na globální a udržitelnou komunikaci. 

Dále se zabývá historickými i současnými kulturními aspekty komunikace, rolí médií 

v komunikaci a komunikačními procesy v rámci mezikulturních organizací.296  

 Jednoletý obor je rozdělen do dvou semestrů a skládá se ze čtyř povinných 

předmětů v celkové výši 60 kreditů. Strukturu oboru ukazuje následující tabulka. 

 
Tab. 30: Struktura magisterského oboru Mezinárodní komunikace (HJ)297 

1. semestr Globální mediální kultury Udržitelná komunikace 

2. semestr Výzkumné metody Diplomová práce 

  15 kreditů 15 kreditů 

                                                 
 294 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Medie- och 
kommunikationsvetenskap. [online]. [cit. 2015-04-13]. Dostupné z:  
https://hj.se/hlk/utbildning/program/medie--och-kommunikationsvetenskap.html 
295 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation.  Medie- och 
kommunikationsvetenskap. [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: 
https://hj.se/hlk/utbildning/program/medie--och-kommunikationsvetenskap.html 
296 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation.  International Communication. 
[online]. [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: http://hj.se/hlk/en/education/master/international-
communication.html 
297 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. International Communication . 
[online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: http://hj.se/hlk/en/education/master/international-
communication.html 
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 V průběhu prvního semestru studenti absolvují předměty Globální mediální 

kultury a Udržitelná komunikace. První předmět se zabývá tématem komunikace, 

globalizace a multikulturalismu s důrazem na roli médií při utváření identit a kulturních 

procesů.298 Druhý se pak zaměřuje na udržitelný rozvoj v rámci médií a na komunikaci 

a vztah mezi médii, politikou, vědou a veřejností.299  

 Druhý semestr je věnovány předmětům směřujícím k vypracování závěrečné 

práce, a to Výzkumné metody a Diplomová práce. První předmět prohloubí znalosti 

výzkumných metod kvalitativních i kvantitativních, a to s důrazem na metodologickou 

problematiku spojenou s mezikulturními a multikulturními aspekty.300 Následuje práce 

na diplomové tezi týkající se komunikace v mezikulturním kontextu, která zahrnuje 

empirický sběr, analýzu dat a kritické hodnocení vědeckých textů.301 

 Absolventi jednoletého magisterského oboru získávají magisterský titul 

v sociálních vědách s hlavní specializací v mediálních a komunikačních studiích. Podle 

školy tito absolventi mohou hledat uplatnění například jako odborníci pro komunikaci  

v společnostech a organizacích s globálním a mezikulturním zaměřením  

nebo strategií.302 

                                                 
298 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Globala mediekulturer. [online]. 
[cit. 2015-04-12]. Dostupné z: 
http://hj.se/HLK/utbildning/kurser.html?courseCode=LGMR24&semester=20142 
299 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Hållbar kommunikation . 
[online]. [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: 
http://hj.se/HLK/utbildning/kurser.html?courseCode=LHKR24&semester=20142 
300 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Forskningsmetoder med 
inriktning mot internationell/interkulturell kommunikation .[online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: 
http://hj.se/HLK/utbildning/kurser.html?courseCode=LFKS25&semester=20151 
301 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Magisteruppsats i medie- och 
kommunikationsvetenskap med inriktning mot internationell kommunikation. [online]. [cit. 2015-04-28]. 
Dostupné z: http://hj.se/HLK/utbildning/kurser.html?courseCode=LMMT25&semester=20151 
302 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. International Communication . 
[online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://hj.se/hlk/en/education/master/international-
communication.html 
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• Doktorské studium 

 Vysoká škola vzdělávání a komunikace získala oprávnění udělovat akademické 

tituly v postgraduálním vzdělávání v roce 2002. V současné době nabízí postgraduální 

studium v pěti programech: Didaktika, Pedagogika, Speciální pedagogika, Zdravotní 

postižení, Mediální a komunikační studia.303 Doktorský program v mediálních  

a komunikačních studiích jako interdisciplinární obor vychází z tradic sociálních  

a humanitních věd. Cílem studia je především analyzovat, vysvětlit a porozumět 

zprostředkované komunikaci a jejímu významu pro veřejnost, organizace a společnost. 

Program je možné studovat ve formě čtyřletého denního studia ve výši 240 kreditů,  

po němž absolventi získají akademický titul Ph.D., nebo v poloviční délce ve výši  

120 kreditů, která vede k získání akademického titulu licenciát. Čtyřletý doktorský 

program tvoří vzdělávací složka ve výši 90 kreditů a disertační práce ve výši  

150 kreditů, dvouletý program pak vzdělávací složka za 60 kreditů a disertační práce 

také za 60 kreditů. Součástí vzdělávací složky jsou povinné předměty pro všechny 

doktorandy na HLK ve výši 30 kreditů, kterými jsou Úvod do postgraduální studium, 

Filozofie přírodních věd, filozofie vědy a etiky, Kvalitativní metody, Kvantitativní 

metody. Dále by studenti měli absolvovat minimálně 15 kreditů za kurzy spojené 

s předmětem studia, a to těchto oblastech: Současný výzkum v mediálních  

a komunikačních studiích, Média a občanství, Metodologie výzkumu mediálních  

a komunikačních studií, Teorie mediálních a komunikačních studiích. Disertační práce 

by měla být napsána po vedením dvou vedoucích a založena na nezávislém výzkumu. 

Finální podoba disertační práce je obhajována na veřejném semináři.304  

 

• Výzkum 

 Výzkum na Vysoké škole vzdělávání a komunikace se soustředí na stejnojmenné 

dvě oblasti. Na výzkumu se podílejí výzkumníci z různých oblastí, např. mediálních  

a komunikačních studií, behaviorálních studií, sociálních věd, humanitních věd, 

teologie, přírodních věd.305 Výzkumná činnost v oblasti mediálních a komunikačních 

                                                 
303 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Forskarutbildning. [online].  
[cit. 2015-04-30]. Dostupné z: http://hj.se/hlk/forskarutbildning.html 
304 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Medie- och 
kommunikationsvetenskap. [online]. [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: 
http://hj.se/download/18.7fd90cd7132b45b2bc08000763/1348993769172/Medie-
+och+kommunikationsvetenskap.pdf 
305 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Forskning. [online].  
[cit. 2015-05-03]. Dostupné z: http://hj.se/hlk/forskning.html 



  

 

97

  

studiích byla prováděna již od počáteční existence školy, kdy byl tento předmět studia 

představen. Škola uvádí, že dnes má výzkum silný mezinárodní profil, a to také díky 

mezinárodnímu Vědeckému časopisu aplikované žurnalistky a mediálních studií 

(Journal of Applied Journalism & Media Studies), který vznikl právě na zdejší škole.306 

Současný výzkum v mediálních a komunikačních studiích se zaměřuje na žurnalistiku  

a je veden v rámci výzkumného programu Udržitelná žurnalistika. Tento program  

si klade za cíl studovat žurnalistiku ve vztahu k udržitelnému rozvoji a zároveň 

udržitelnou budoucnost žurnalistiky jako takové. Výzkum probíhá ve spolupráci 

s Ústavem mediálních a komunikačních studií na Univerzitě v Örebru a další institucí 

pod Vysokou školou v Jönköpingu – Mezinárodní vysokou školou obchodní (JIBS).307  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
306 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Medie- och 
kommunikationsvetenskap.  [online]. [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: 
http://hj.se/hlk/forskning/forskningsmiljoer/medie--och- kommunikationsvetenskap.html 
307 Högskolan i Jönköping. Högskolan  for larande och kommunikation. Sustainable Journalism. [online]. 
[cit. 2015-05-09]. Dostupné z: http://hj.se/hlk/en/research/research-areas/media-and-communication-
studies/sustainable-journalism.html 
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Závěr 

Závěrečný text této práce přináší srovnání výuky mediálních studií v rámci 

terciárního vzdělávání v Norsku a ve Švédsku, a to podle poznatků získaných  

na příkladu deseti vysokoškolských institucí v obou zemích. Přestože by se mohlo zdát, 

že u dvou tak blízkých zemí, nejen z geografického hlediska, ale také z historického  

a kulturního, toho nebude v rámci výuky mediálních studií moc co srovnávat, opak  

je pravdou. V následujících řádcích se tedy zaměříme na odlišnosti a zajímavé poznatky 

v jednotlivých zemích, které nám tato práce přinesla.  

Rozdíly ve výuce na terciárním stupni vzdělávání jsou patrné již ze vzdělávacích 

systémů zemí, přestože obě prošly reformou vysokoškolského vzdělávání v rámci  

tzv. Boloňského procesu. Zatímco v Norsku běžně bakalářský, magisterský  

a doktorský stupeň studia trvá tři, dva a tři roky, ve Švédsku jsou to tři roky  

na bakalářský titul, jeden nebo dva roky na magisterský a dva nebo čtyři na doktorský 

titul. Navíc v Norsku se objevují i jednoleté obory, jež jsou většinou ekvivalentní 

s prvním rokem stejnojmenného oboru na bakalářské úrovni a dají se studovat 

samostatně, ve Švédsku je pak možné studovat i jen samostatné kurzy/předměty  

a případně z nich sestavit i kompletní studijní obor. To ostatně ukázaly i studijní plány 

jednotlivých oborů v oblasti mediálních studií v průběhu této práce.  

Společným rysem obou zemí je rozlišení dvou hlavních typů vysokoškolských 

institucí, a to univerzit (universitet) a vysokých škol (høgskole/högskola). Přestože jsme 

si na počátku práce vysvětlili jejich primární účel, v průběhu práce jsme mohli vidět,  

že charakteristické znaky pro jeden a druhý typ se občas navzájem překrývají. V obou 

zemích tak bylo na univerzitách možné vidět pro ně spíše netypické praktické prvky, 

například povinné stáže v rámci studia (třeba na Göteborské univerzitě), a na vysokých 

školách bez univerzitního statutu naopak aktivní výzkumnou činnost i případné 

doktorské studium (třeba na Vysoké škole Södertörn). A to vše právě i v rámci výuky 

mediálních studií.           

Mediální studia jako obor potvrdily v této práci interdisciplinární přístup k výuce 

i výzkumu, který vychází především z tradic humanitních i sociálních věd. To je kromě 

popisu vystihujících jednotlivé studijní obory patrné také z organizační struktury 

vysokoškolských institucí, kdy se obor mediální studia na vybraných školách nachází  

na akademické půdě obou fakult, přičemž nelze určit jednu z fakult jako dominující. 
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Zde se tedy zcela projevuje interdisciplinarita oboru a s nadsázkou řečeno jeho 

„nezařaditelnost“. Je však nutné zdůraznit, že zastoupení oboru na jedné nebo druhé 

fakultě úzce souvisí s jeho etablováním na dané vysokoškolské instituci. Například  

na Norské technicko-přírodovědecké univerzitě v Trondheimu je zřetelný vliv 

humanitních studií, na Göteborské univerzitě zase více vliv společenských věd  

a na Univerzitě v Bergenu se na konstituování oboru podílely současně a stejnou mírou 

obě fakulty, než se nakonec obor usadil na Fakultě sociálních věd. Zajímavou výjimkou 

z popsaných univerzit je Karlstadská univerzita, kde mediální studia zastřešuje fakulta, 

jenž nese název kombinující obě vědy. 

 Výuka oboru mediálních studií v Norsku (medievitenskap) a mediálních  

a komunikačních studií ve Švédsku (medie- och kommunikationsvetenskap) si je v celku 

podobná. Základní pilíře studijních plánů většinou tvoří předměty jako Média  

a společnost,  Mediální publikum, Historie médií, Mediální instituce, Média a kultura, 

Mediální texty, Mediální analýzy, Metody ve výzkumu médií aj. Každá univerzita 

nebo vysoká škola však na mediální studia může nahlížet trochu z jiného hlediska podle 

zaměření konkrétních oborů. Zatímco například Univerzita v Oslu se v rámci výuky  

mediálních studií lehce dotýká tématu žurnalistiky, Norská technicko-přírodovědecká 

univerzita se v rámci mediálních studií zabývá především vizuálními médii, mediální 

estetikou i digitální kulturou. Ve Švédsku jsou zas častým tématem mediálních oborů 

globální média, například na Stockholmské i Karlstadské univerzitě nebo na Vysoké 

škole Södertörn. Především na vysokých školách se pak výuka mediálních studií 

zahrnuje také praktické předměty v mediální produkci zahrnující i základ informačních 

a komunikačních technologií, například na vysokých školách ve Voldě a v Jönköpingu  

i na vysoké škole Södertörn. Z hlediska důsledků konvergence médií jsou témata 

týkající se digitalizace, mediálních technologií i globalizace oblíbeným cílem 

výzkumných projektů v rámci doktorského studia a výzkumné činnosti jednotlivých 

institucí.  

 Zajímavým poznatkem je také rozdíl v nabídce mezinárodních studijních oborů, 

tedy oborů vyučovaných kompletně v anglickém jazyce a tak vhodných pro zahraničí 

studenty. Zatímco z námi vybraných vysokoškolských institucí v Norsku je tato 

možnost pouze na Univerzitě v Oslu (magisterský obor Mediální studia: specializace 

Severská média), ve Švédsku jsou v nabídce hned čtyři magisterské obory  

na následujících institucích: Stockholmská univerzita (Mediální a komunikační studia), 

Karlstadská univerzita (Globální mediální studia), Vysoká škola Södertörn (Média, 
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komunikace a kulturní analýzy) a Vysoká škola v Jönköpingu (Mezinárodní 

komunikace). Všech deset vybraných vysokoškolských institucí má však množství 

bilaterálních dohod s partnerskými institucemi po celém světě a v rámci různých 

výměnných programů (např. Erasmus+) nabízí příchozím zahraničním studentům 

anglicky vyučované předměty na všech stupních terciárního vzdělávání.  

 Možnost absolvovat studijní pobyt na jedné z předkládaných vysokoškolských 

institucí v Norsku a ve Švédsku by v budoucnu mohli i studenti oboru Mediální studia 

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Právě v tom by měl spočívat i hlavní přínos 

této práce, která by se mohla stát inspirací pro katedru mediálních studií na Institutu 

komunikačních studií a žurnalistiky k navázání spolupráce s novými vysokoškolskými 

institucemi poskytujícími vzdělávání v mediálních studiích. 
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Summary 

 The final text of this paper provides a comparison of teaching media studies   

of tertiary education in Norway and Sweden, according to the information gathered 

from ten higher education institutions in both countries. Although it might seem that  

in countries so similar, there will not be much to compare, opposite is the truth.  

The following lines focus on diversity and interesting findings in individual countries 

this work has brought. 

 Differences in education at the tertiary level are already apparent from  

the educational systems of the countries. While in Norway commonly Bachelor, Master 

and doctoral degree studies lasts for three, two and three years, in Sweden, it is three 

years on a bachelor's degree, one or two years to master, and two or four on a doctorate. 

Moreover, in Norway, there are also one-year courses, which are usually equal  

to the first year of the same discipline at the undergraduate level, and can be studied 

separately. In Sweden it is possible to study a separate courses / subjects and possibly 

create an a complete study program individually. 

 The common feature of both countries is distinguishing two main types of higher 

education institutions, universities (universitet) an university colleges (högskola / 

högskola). In both countries, we can see some rather untypical practical elements, such 

as the compulsory internships as a part of the curriculum at universities. At the 

institutions without the university statute contrary, it is active research activities and 

possible doctoral studies. 

 Media studies as a discipline show an interdisciplinary approach to teaching and 

research, which is mainly based on traditions of the humanitarian and social sciences. 

This is also evident from the organizational structure of education institutions, where 

degrees in media studies belong to both faculties, while neither of them is dominate. 

The representation of the field on either faculty is closely related to it's establishing at 

the given institution. 

 Teaching in the field of media studies in Norway (medievitenskap) and media  

and communication studies in Sweden (medie- och kommunikationsvetenskap) is quite 

similar. Basic pillars of the curriculum usually consists of subjects such as Media  

and Society, Media audience, media history, media institutions, media and culture, 

media texts, media analysis methods in media research and others. Each institution, 
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however, can have a bit different approach to the courses, based on their focus. Media 

Studies can include elements of journalism, visual media, media aesthetics and digital 

culture among others. The issues and consequences related digitization of media, media 

technologies and globalization, are a favourite research topics for doctoral studies and 

research activities of individual institutions. 

 An interesting insight is the difference in the offer of international study courses, 

courses taught completely in English, and thus suitable for foreign students. While the 

in Norway, only one of the the selected higher education institutions has this option,  

in Sweden there are four. All ten selected higher education institutions, however,  

has a number of bilateral agreements with partner institutions around the world  

and offer exchange programs in English, taught at all levels of tertiary education. 

 The possibility to do a study exchange at one of these higher education 

institutions in Norway and Sweden could also be open to students Media Studies at the 

Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague in the future. That could be the 

main contribution of this work, which attempts to inspire for the Department of Media 

Studies at the Institute of Communication Studies and Journalism to establish 

cooperation with new higher education institutions providing education in media 

studies. 
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