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Svobodná žurnalistika má obrovský přínos
Studujte ji na ŠECRu

Co nového se dále chystá na 
ŠECRu? To je otázka pro jed-
natele a ředitele školy, Ing. 
Davida Vítka.

„V souvislosti s již zavedenou 
Právní administrativou chys-
táme nový obor, který bude po 
stránce práva zaměřen na stu-
dium institucí Evropské unie. 
Kromě studia práva bude důraz 
kladen také na dva hlavní jed-
nací jazyky Evropské unie fran-
couzštinu, angličtinu a další 
volitelný jazyk.“

Co si pod tímto novým stu-
dijním oborem lze předsta-
vit?

Máme zjištěno, že ve struk-
tuře institucí Evropské unie se 
jen málokdo vyzná. Jednotlivci 
z České republiky se bez zna-
losti orgánů Evropské unie o 
pomoc do Štrasburku či Bruse-
lu obracejí jen zcela výjimečně. 
Mimořádný důraz proto bude 
kladen přes program ERAS-
MUS na odborné zahraniční 
praxe a stáže našich studentů 
za účelem právě poznání funk-
cí a dosažitelnosti těchto insti-
tucí EU. O pomoc a konzultace v 
některých odborných záležitos-
tech jsme již požádali zkušené 

právníky z oblasti mezinárod-
ního práva, jako je například 
paní poslankyně Parlamentu 
České republiky Eva Decroix.

Co student v průběhu stu-
dia musí zvládnout?

Musí se orientovat v českém 
právním systému a právním 
řádu. Orientovat se v orgá-
nech Evropské unie. Vyzná se 
v základních ekonomických 
pojmech a orientuje se v čes-
kém daňovém systému a admi-
nistrativní činnosti v orgánech 
státní správy a samosprávy. 
Zvládá rétoriku na veřejnos-
ti, základy diplomacie a psy-
chologii jednání. Má přehled o 
národních, evropských a svě-
tových dějinách. Celá příprava 
pak bude směřovat k dalšímu 
studiu na příbuzně zaměřených 
oborech vyšších a vysokých 
škol.    (PI-002-6d)

STUDENTKY mediálního marketingu v multimediální učebně.

Jihlavská střední Škola ekonomiky a cestovního ruchu (ŠECR) patří k celo-
republikově zavedeným a vyhledávaným institucím. Do pestrého portfo-
lia jejích studijních oborů nedávno přibyl Mediální marketing cestovního 
ruchu. Škola tedy vychovává i budoucí novináře.

Reportáž by měla pohladit duši
Říká se, že média jsou ve 

společnosti jakousi sedmou 
velmocí. Proč právě Ško-
la ekonomiky a cestovního 
ruchu Jihlava zařadila mezi 
svoje obory Mediální mar-
keting cestovního ruchu – 
žurnalistiku? Na to se ptáme 
jednatele a zřizovatele školy, 
Mgr. Jiřího Čady.

„Tak předně, svobodná žur-
nalistika má pro společnost 
obrovský přínos. Novináři ma-
jí obrovskou zodpovědnost za 
ovlivňování veřejného míně-
ní. Cestovní ruch je nezane-
dbatelnou součástí naší eko-
nomiky. Obecně proto platí, 
že je nutné jeho zviditelnění 
a to nejen komerční cestou, 
jako jsou například všudy pří-
tomné reklamy. Naši studenti 
se především učí medializo-
vat přírodní, kulturní a histo-
rické památky. Označuji to za 
takzvanou pozitivní žurnalis-
tiku. Pro čtenáře, poslucha-
če či diváka by jejich repor-
táže měly být pohlazením po 
duši. Nemůže být pro nás vět-
ší odměnou, když se o víken-
du celá rodina vydá po stopách 
takové reportáže.“

Takže taková motivace?
Ano, musím konstatovat, 

že nikdo nedělá v současné 
době tuto práci tak dobře, jako 
Toulavá kamera na ČT 1. Ale 
pochopitelně sem patří i kri-
tika špatných služeb v cestov-
ním ruchu. Kritika je nezbytná 
pro jejich zlepšení. Po stránce 
žurnalistiky získávají studenti 
na naší škole znalosti v oblasti 
psaných textů, fotografie, mlu-
veného slova pro potřeby roz-

hlasu, či kamerové tvorby včet-
ně scénáře, režie, střihu, ale i 
práce před kamerou. Učíme je 
zdravé a slušné drzosti, ztráty 
ostychu z osobností, se který-
mi musí jednat jako rovnocen-
ní partneři.

Studium žurnalistiky v 
minulosti bývalo doménou 
vysokých škol, proč nyní na 
střední škole?

Za bezmála 31 let své praxe 
ve sdělovacích prostředcích 
jsem získal zkušenost, že vět-
šina budoucích novinářů začí-
ná pracovat už po maturitě. My 
své absolventy nechceme úzce 
profilovat, proto také všemi 
našimi studijními obory, kromě 
jejich specializace, je protkána 
ekonomika a kvalitní znalost 
až tří cizích jazyků. Náš absol-
vent se pak může rozhodnout 
nejen pro další studium žurna-
listiky, ale i ekonomie, cestov-
ního ruchu, či studia jazyků na 
vysokých školách.

Jak probíhá studium žur-
nalistiky na vaší škole?

Pochopitelně v tomto přípa-
dě nelze naplnit třídu třice-
ti studenty. Takže jen stručně: 
odborníci z praxe pracují se 
studenty napříč ročníky, jed-
ná se o společné přednášky a 
následně tvůrčí individuální 
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přístup. Také praxe v redak-
cích včetně Jihlavských listů, 
Českého rozhlasu Vysočina a 
dalších může probíhat pouze 
individuálně po skupinkách 
dvou až tří studentů. Rozbíhá-
me svoji internetovou televizi 
ŠECR TV, studenti se podílejí ve 
spolupráci s Jihlavskými listy a 
Českým rozhlasem Vysočina 
na zadání a vyhodnocení zce-
la nové literární soutěže Moje 
reportérské premiéry zatím 
určené pro psavce osmých 
a devátých tříd jihlavských 
základních škol a zaměřené na 
památky Vysočiny. Panem pri-
mátorem Jihlavy Petrem Ryš-
kou oceněnými autory nyní 
vzniknou v našem studiu pod-
casty. Dramaturgicky se naši 
studenti podílejí také na pro-
gramu pořádaných fotogra-
fických výstav školní Galerie 
Smrčná nedaleko Jihlavy.


