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Course name/Názov 

predmetu 

Základy politickej 

komunikácie 
ECTS 

Credits 

2 

Semester 7 

 

Aims/Cieľ 

Oboznámenie študentov s problematikou komunikácie na rôznych úrovniach politiky a v 

činnosti rozličných politických organizácií. . Táto disciplína bude zároveň úvodom do 

spôsobov a štýlov nepriamej komunikácie realizovanej politikmi, politickými stranami a 

ďalšími aktérmi verejného života. Študent si v priebehu výučby osvojí znalosti v oblasti 

komunikácie, spracovávania a vyhodnocovania informácií, ale aj mediálne stratégie a 

komunikačné techniky. Získa tak teoretické poznatky, vďaka ktorým dokáže analyzovať 

komunikačné postupy v rámci politického a straníckeho systému. 

Contents/Obsah 

- Komunikácia, informácie, médiá - Priama a nepriama komunikácia - Mediálne stratégie a 

komunikačné techniky - Politický marketing, Public relations, Media relations - Nové médiá, 

Reklama, Persuázia 

Evaluation/Hodnotenie 

Priebežnou kontrolou pripravenosti na semináre bude test napísaný v priebehu semestra. 

Aby študent pri tejto kontrole vyhovel, musí test napísať s hodnotením nad 60%. Ak 

nevyhovie, udelenie zápočtu bude podmienené úspešným zvládnutím ďalšieho písomného 

testu. Základnou podmienkou k udeleniu zápočtu bude prezentácia a odovzdanie 

seminárnej práce na tému venovanú komunikačným stratégiám s rozsahom 5 strán 

(riadkovanie 1.5, veľkosť písma 12). Alternatívou bude publikácia dvoch článkov v 

regionálnych, resp. celoslovenských printoch. V prípade viac ako dvoch neúčastí na 



 seminároch, študent vypracuje po dohode s vyučujúcim ďalšiu seminárnu prácu. Záverečné 

hodnotenie: Esej 
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