V 6.1 Budoucí žurnalista
Délka videa: 04:11
Chlapec:
Ahoj, Klárko, promiň, že mám
trochu zpoždění.
Dívka:
Ahoj, Tome, v pohodě. Objednala
jsem ti zatím kafe, nevadí?
Chlapec:
Jé, ty jsi hodná. Tak co, jak je?
Už ses rozhodla, jestli si podáš tu
přihlášku na žurnalistiku?
Dívka:
Mám se dobře. A právě že ještě
váhám. Musíš mi poradit. Už jsi
ve druháku, tak víš co a jak.
Chlapec:
Jasně, povídej, co tě zajímá.
Dívka:
No, chtěla bych hlavně vědět,
jestli bych to zvládla. Co máte
za předměty, jak probíhají
přijímačky a jestli ses dostal
někam do praxe? Jaké je
uplatnění a tak, víš…
Chlapec:
Tak přijímačky jsou jasný, píše
se test obecných studijních
předpokladů, tak jako asi
na každém oboru na Univerzitě
Palackého – teda se zaměřením
na humanitní nebo sociálněvědní disciplíny… A pak oborovej
test, kde jsou otázky zaměřený
hlavně na orientaci v současných
českých médiích.
Dívka:
A co konkrétně třeba? Pamatuješ
si něco?
Chlapec:
No, tak když tu máš ten
notebook, tak mrkni zrovna
na web naší katedry. Tak… Tady
to je.
Dívka:
Aha, super.
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Chlapec:
Takže… Základní přehled
o elektronických médiích:
stěžejní zpravodajské,
publicistické, diskusní pořady,
sport, kultura, osobnosti televizní
obrazovky a rozhlasového éteru
a podobně.
Dívka:
Hm.
Chlapec:
No, a základní přehled
o tištěných titulech, to znamená,
které noviny a časopisy vycházejí
v ČR, jejich pravidelné rubriky,
zaměření a tak dále.
Dívka:
To mě zajímá, takže to je
v pohodě. A na to se dá připravit,
všechno si to dohledat a sepsat.
Chlapec:
Jojo, a základní přehled
o relevantních zpravodajských
serverech jako idnes.cz, novinky.
cz a tak dále i oborových webech
jako například Mediamania,
Mediaguru a tak dále.
Dívka:
Jasně.
Chlapec:
Tak mě tak napadá, že bys určitě
měla vědět, i který média naopak
spolehlivý nejsou, kde jsou
neověřený informace nebo třeba
propagandistický články, hoaxy
a tak.
Dívka:
Jo, na to se taky určitě podívám.
Chlapec:
No, a pak taky přehled v oblasti
historie, základy společenských
věd, například základy
politologie a práva a taky kultury
na středoškolské úrovni.

Dívka:
Jo.
Chlapec:
Zároveň tím ověřujou taky
jazykový znalosti a vyjadřovací
a formulační schopnosti, ale to
seš v pohodě, na to seš šikovná.
Dívka:
No… To si nejsem úplně jistá, ale
děkuju moc. Tak ty přijímačky
vypadají dobře, tos mě potěšil.
Bylo to těžké?
Chlapec:
Je to dávno, ale dal jsem to, takže
to určitě zvládneš taky.
Dívka:
Snad jo… A co teda ty předměty?
Chlapec:
Tak hlavně jsou to úvod
do studia komunikace a úvod
do studia médií, zpravodajství
a publicistika, základy práva,
taky dějiny žurnalistiky a etika
v žurnalistice. Pak je důležitý
psaní, že jo, takže současná
čeština, stylistika a tak.
Dívka:
Aha.
Chlapec:
Pak máš povinně volitelný
předměty. Ty si vybíráš podle
toho, na co se chceš specializovat.
Dívka:
Jasně, chápu.
Chlapec:
Můžeš se zaměřit na politiku,
kulturu, ekonomii, sport,
zdravotní a sociální témata, vědu.
A kromě specializace si vybíráš
taky předměty ke konkrétnímu
typu média, to znamená, jestli
chceš spíš psát, fotit, točit
videa, dělat grafiku nebo spíš
moderovat.

Dívka:
Tak to právě ještě nevím,
to doufám, že mi právě
v rozhodování pomůže, když si
v té škole všechno vyzkouším.
Chlapec:
Určitě, já jsem si třeba vždycky
myslel, že chci psát, ale pak
mě mnohem víc chytilo rádio
a televize. Jinak pak máme taky
hodně předmětů, jako jsou
základy filozofie, psychologie,
práva, estetiky a uměnovědy.
Anebo si k tomu můžeš vybrat
nějakej druhej obor a mít ještě
větší specializaci.
Dívka:
No wow, zní to, že bude bohatě
stačit i ten jednoobor a nudit
se rozhodně nebudu. Ale jo, tu
přihlášku si dám, vypadá to, že je
to něco přesně pro mě.
Chlapec:
Tak bezva, snad budeme
spolužáci!
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