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STUDENTI ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY SI VYZKOUŠEJÍ PRÁCI V MÉDIÍCH 
 
Plzeň, 13. 2. 2014 – Studenti, kteří absolvují certifikátový program Žurnalistika na Fakultě 
filozofické Západočeské univerzity v Plzni, si nyní mohou své znalosti z této oblasti vyzkoušet 
v praxi a přihlásit se na stáž do několika regionálních médií a společností. Šanci mají právě 
od tohoto týdne, kdy na Západočeské univerzitě v Plzni začal letní semestr. Hlásit se mohou 
frekventanti kurzů Problémy praktické žurnalistiky a Nová média v politice. 
 
V rámci mediální praxe budou studenti trénovat dosud nabyté teoretické znalosti z oblasti tzv. public 
relations (PR) a komunikace. Využít mohou buď krátkodobou stáž v podobě intenzivního týdne či 
týdne rozloženého do celého semestru, nebo střednědobou stáž v horizontu jednoho až dvou 
měsíců.  
 
„Pro studenty je praxe v tištěném deníku, rozhlase nebo v PR oddělení velké společnosti neocenitelnou 

zkušeností,“ uvedl Přemysl Rosůlek z katedry politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické 
ZČU, který je garantem certifikátového programu Žurnalistika. „Studenti, kteří budou po absolvování 

univerzity vstupovat na pracovní trh, tak můžou vykázat zajímavou praxi a využít nabyté zkušenosti. 

Pro média a firmy je tato praxe také výhodná, neboť se do jejich činnosti zapojí kvalifikovaní lidé, aniž 

by pro ně znamenali velkou finanční zátěž. Studenti za tyto dobrovolné praxe, v anglosaském světě 

běžné, můžou dostat například volné vstupenky na představení. Ti nejlepší mohou být motivováni 

finančně a získat i perspektivu zaměstnání,“ dodal Rosůlek.  
 
Místa pro stážisty poskytne například krajská redakce Plzeňského deníku, plzeňské Centrum 
zpravodajství Českého rozhlasu nebo společnost Plzeň 2015. „Nabízíme studentům jedinečnou 

možnost zapojit se do příprav největší kulturní události příštího roku. Pomůžou nám plnit web 

Evropského hlavního města kultury, psát blog či články do kulturních magazínů,“ upřesnila tisková 
mluvčí projektu Plzeň 2015 Mirka Reifová. 
 
Studenti mohou také participovat na zavedených festivalech, ať už jako blogeři v průběhu Finále 
Plzeň 2014 nebo jako posila PR týmu Festivalu arabské kultury v Plzni 2014. Vítáni budou i v redakci 
Univerzitních novin vydávaných Západočeskou univerzitou v Plzni či internetovém politologickém 
časopisu e-Polis. 
 
 
 
 
 
Bližší informace poskytne:  
PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D., katedra politologie a mez. vztahů FF ZČU, 
tel.: 377 63 5609, e-mail: rosulek@kap.zcu.cz    

 


