
Predmety a okruhy tém rigoróznej skúšky  

a odporúčaná literatúra  

pre študijný odbor: mediálne a komunikačné médiá 

študijný program: masmediálne štúdiá (PhDr.) 

  

Rigorózna skúška v odbore mediálne a komunikačné štúdiá v študijnom programe 

masmediálne štúdiá pozostáva z dvoch častí - obhajoby rigoróznej práce  

a z ústnej skúšky z jedného povinného a jedného voliteľného predmetu. Povinný predmet je 

predmet širšieho vedného základu, voliteľný predmet súvisí so zameraním rigoróznej práce.   

  

Povinný predmet:  Teória, dejiny a prax mediálnej komunikácie 

Okruhy tém predmetu:  

1. Komunikácia. Masová, masmediálna, mediálna komunikácia. Typy, roviny 

komunikácie. Tradície analýzy komunikácie. Komunikácia a komunikačné modely. 

2. Základné teoretické koncepcie masmediálnej komunikácie: funkcionalistická teória 

médií a spoločnosti, frankfurtská škola, birminghamská škola, torontská škola, 

marxistická a neomarxistická teória médií a spoločnosti. Dominantná a alternatívna 

paradigma.  

3. Typológia masových médií podľa rôznych kritérií: druh použitej technológie, dosah, 

vlastníctvo, technologická úroveň, tematické zacielenie (obsah), vzťah k ľudským 

zmyslom, rýchlosť prenosu informácií, vývojové etapy, delenie podľa serióznosti a pod. 

Etika médií a novinára (samoregulácia, štyri teórie tlače, spoločenská zodpovednosť 

médií). 

4. Produkcia mediálnej kultúry. Mediálny produkt a jeho charakteristika. (obsah, forma, 

objektivita, vyváženosť, reprezentácia sociálnej skutočnosti, požiadavky na MP, 

vplyvy, ktoré ho formujú, klasifikácia a význam MP). Gatekeeping. Predpojatosť 

výberu; prístup zdrojov do médií; spracovanie informácií. Globalizácia kultúry. 

5. Semiotika mediálneho textu. Rôznorodosť významov. denotácia a konotácia. 

Kódovanie. Dekódovanie. Preferované čítanie.  

6. Mediálne inštitúcie. Ekonomické, politické a technologické princípy. Charakteristika 

duálneho systému vysielania masových médií.  

7. Mediálne publikum (masa, publikum, verejnosť, mediálne publikum, spotrebitelia, 

predstavy o vývoji mediálneho publika, pasívne, aktívne a interaktívne publikum, 

tradície výskumu publika, typy publika). Sociálny charakter zážitkov publika. 

8. Teórie účinkov masových médií. Krátkodobé, dlhodobé, zámerné, nezámerné účinky.  

9. Základné techniky zberu a analýzy dát v oblasti masmediálnych štúdií (opytovanie: 

rozhovor – štruktúrovaný, hĺbkový, dotazník, focus group; etnografické metody 

výskumu publika; pozorovanie; obsahová analýza, textová analýza, diskurzívna 

analýza). 

10. Dejiny masmediálnej komunikácie a médií v období staroveku a stredoveku (Platón; 

Aistoteles; Dionýzie; obdobie Rímskeho cisárstva: Marcus Antonius verzus Octavius 

Augustus; Saturnálie; Informačné médiá; vznik kresťanstva; Byzantská ríša, Svätá ríša 

rímska národa nemeckého). 

11. Dejiny masmediálnej komunikácie a médií v období od vynájdenia kníhtlače po rok 

1770. (Guttenberg; newe zeytungen; cenzúra a inkvizícia; Martin Luther ako 1. 

mediálna hviezda; letáky; tiráž; prvé týždenníky; pojem nestranný; Propaganda fide; 

Anglická revolúcia v tlači; Thomas Hobbes; Slávna revolúcia v Anglicku a sloboda 



tlače. John Locke; 1. verejná kritika novinárov – „A Cofee Man“; Voltaire; J. J. 

Rousseau). 

12. Dejiny masmediálnej komunikácie a médií v rokoch 1770 – 1914 (masy; Homo 

oeconomicus; Americká revolúcia a sloboda tlače; Francúzska revolúcia, Nemecko 

(Hegel, Goethe), penny press; revolučné roky 1848/49 a tlač; Karl Marx, Friedrich 

Engels; music halls; Parížska komúna; vznik Nemecka; masová výroba v USA; design 

a reklama – plagátový štýl; Siegmund Freud; Friedrich Nietzsche; USA a gramofónové 

platne; investigatívna žurnalistika; žltá žurnalistika; film a kino; prvé filmové hviezdy. 

13. Dejiny masmediálnej komunikácie a žurnalistiky v rokoch 1914 – 1945. 

14. Dejiny masmediálnej komunikácie a žurnalistiky v rokoch 1945 – súčasnosť. 

 

Odporúčaná literatúra:  

BURTON, G.; JIRÁK, J.: Úvod do studia médií. Brno, 2001.  

McQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha, 1999. (2009) 

PROKOP, D.: Boj o média. Praha, 2005. 

BARKER, CH.: Slovník kulturálních studií. Praha, 2006.  

DeFLEUR, M.; BALL-ROKEACHOVÁ, S.: Teorie masové komunikace. Praha, 1996. 

HVÍŽĎALA, K.: Jak myslet média. Praha, 2005. 

JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace. Praha, 2003.  

KUNCZIK, M.: Základy masové komunikace. Praha, 1995. 

McLUHAN, M.: Jak rozumět médiím. Praha, 1990. 

McLUHAN, M.: Člověk, média a elektronická kultúra. Brno, 2000. 

Mičienka, M.; JIRÁK, J.: Základy mediální výchovy. Praha, 2007. 

MISTRÍKOVA, Z. (a kol.): Vývoj súkromného rozhlasového a televízneho vysielania na  

Slovensku 1990 – 1999. Bratislava, 2000. 

REIFOVÁ, I. A KOL.: Slovník mediální komunikace. Praha, 2004.  

REMIŠOVÁ, A.: Etika médií. Bratislava, 2010. 

SCHULZ, W.; SCHERE, H.; HAGEN, L.; REIFOVÁ, I.; KONČELÍK, J.: Analýza obsahu 

mediálních sdělení. Praha, 2004. 

THOMPSON, J. B.: Média a modernita. Praha, 2004. 

 

Voliteľné predmety:  

1. Teória a dejiny estetickej komunikácie 

Okruhy tém predmetu:  

1. Televízna dramaturgia (funkcia, žánre). 

2. Dramatická štruktúra. 

3. Dokumentárny film. 

4. Divadelná veda. Teória a dejiny divadla, divadelná kritika. Druhy divadla. 

5. Antické divadelné umenie. 

6. Renesančné, klasicistické a barokové divadlo (alžbetínske divadlo, španielske divadlo 

zlatého storočia, talianske dvorské divadlo, commedia dell arte). 

7. Prvá divadelná reforma v 19. storočí (prekonávanie romantických divadelných 

koncepcií, obnova divadelnej kultúry, iluzívne divadlo ako ideál). 

8. Druhá divadelná reforma v druhej polovici 20. storočia. 

9. Svetová staroveká literatúra. 



10. Svetová literatúra v období humanizmu a renesancia. 

11. Svetová literatúra klasicizmu. 

12. Svetová literatúra romantizmu. 

13. Svetová literatúra realizmu. 

14. Svetová literatúra v medzivojnovom období. 

15. Antropológia (funkcia, úloha). 

16. Ľudová kultúra (folklór). 

17. Slovenská stredoveká literatúra. 

18. Slovenská literatúra národného obrodenia (klasicizmu a romantizmu). 

19. Slovenská literatúra realizmu a symbolizmu. 

20. Slovenská literatúra medzivojnového obdobia. 

21. Slovenská literatúra po r. 1945. 

22. Svetová staroveká literatúra. 

23. Svetová literatúra v období humanizmu a renesancia. 

24. Svetová literatúra klasicizmu. 

25. Svetová literatúra romantizmu. 

26. Svetová literatúra realizmu. 

27. Svetová literatúra v medzivojnovom období. 

 

Odporúčaná literatúra:  

INŠTITORISOVÁ, D.: Interpretácia divadelného diela. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 

Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2010,  224 s. ISBN  978-80-

8094-432-2 

MISTRÍK, M.: Kapitoly o hereckom umení. Bratislava, Veda 2005. ISBN: 80-224-0831-X 

UBERSFELDOVÁ, A.: Vyučovanie predmetu divadlo. Bratislava, Slovenské divadlo, 1992. 

BROCKETT, O., G.: Dejiny divadla. Praha, Lidové noviny, 2008.  ISBN: 9788071065760. 

BLÁHA, Z.: Základní pojmy filmové a televizní dramaturgie.  

DOBIŠ,I.: Dokumentárny film. História, teória, realizácia.  

RUSNÁK, J. A kol: Texty elektronických médií. 

ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry I – II. 

MARČOK, V. A kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. 

PIŠÚT M. a kolektív: Dejiny svetovej literatúry I – II. 

MURPHY, R.,F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie.  

SLIVKA, M.: Ľudové masky. Ľudové umenie na Slovensku.  

LEŠČÁK, M. - SIROVÁTKA O.: Folklór a Fokloristika (kap.: I. Predmet folkloristiky, VI. 

Žánre a druhy folklóru, VII. Poetika folklóru). 

 

 

2. Teória a dejiny marketingovej komunikácie 

Okruhy tém predmetu:  

1. Teoretické východská marketingovej komunikácie. Základné pojmy. Relationship 

Marketing; Marketing Management; Demarketing; fázy vývoja marketingu (masový, 

cieľový, trhový a spoločenský, globálny). Koncepcie marketingového riadenia 

(výrobná, výrobková, predajná, marketingová, koncepcia spoločenského marketingu).  

2. Marketingový mix. Nástroje marketingu: produkt, cena, distribúcia, komunikácia. 

Marketingový komunikačný mix. Reklama. Podpora predaja. Osobný predaj. Vzťahy s 



verejnosťou. Nadlinkové a podlinkové komunikačné aktivity. Priamy marketing. 

Koncepcia 4C. Koncepcia 4P.  

3. Reklamná kampaň. Ciele kampane (informatívna, presvedčovacia, pripomínacia 

reklama). Stanovenie a potvrdenie rozpočtu (metódy, faktory, ktoré ho ovplyvňujú). 

Cieľová skupina. Tvorba komunikovaného posolstva. Media mix (výber médií). 

Kontrola výsledkov činnosti danej kampane vo vzťahu k naplneniu stanovených cieľov. 

(Pre-testy, Priebežné testy. Post-testy Trackingové štúdie) Meranie výsledkov 

(účinnosti) reklamnej kampane vo vzťahu k stanoveným cieľom (súťaž EFFIE). 

4. Marketingové prostredie firmy. Makroprostedie. Mikroprostredie. SWOT analýza. 

Konkurencia. Corporate Identity (Logo. Značka. Firemná kultúra. Corporate design. 

Corporate communication. Corporate behavior.). 

5. Strategické plánovanie a marketingový proces (stanovenie koncepcie a cieľov; analýza 

podnikateľských aktivít: Metóda BCG; rastové stratégie; plánovanie multifunkčných 

stratégií; riadenie marketingových aktivít). Spoločenská zodpovednosť a etika v 

marketingu (spoločenská kritika marketingu; občianske a verejné akcie pre reguláciu 

marketingu; nové trendy v podnikaní). 

6. Marketing v období rozvoja internetu (faktory, ovplyvňujúce rozvoj internetovej 

spoločnosti; marketingové stratégie v období rozvoja internetu; elektronické 

obchodovanie a jeho využívanie v praxi; využívanie elektronického obchodovania). 

7. Tvorba mediálnych produktov a programming (Prime time. Off time. Mapping study. 

Prieskumy sledovanosti. Hot clock. Reklamný spot. Reklamný oznam. Ceny 

reklamných spotov. Verejnoprávne a komerčné médiá (televízia a rozhlas). Programová 

štruktúra. Zdroje financovania. Formáty rozhlasových staníc.  

8. Public relations (PR) v marketingu (história; významné osobnosti; rozdiely medzi PR a 

reklamou; plánovanie PR; rozpočet PR; ciele PR; organizácie PR vo svete a na 

Slovensku; typy PR; lobbying). Media relations (komunikačné kanály; nástroje; zdroje; 

hovorca; organizačná stránka MR; štruktúra mediálnych pracovníkov; rešpektovanie 

rôznych druhov médií). 

9. Public relations (PR) komunikácia v krízovom období a PR na internete. Opatrenia pred 

krízou; príčiny krízy; postupy po vypuknutí krízy a trendy v riešení. Nové pravidlá pre 

tvorbu PR na internete. 

10. Asertivita a záťaž. Pravidlá asertívnej komunikácie; 4 základné komunikačné štýly; 

konštruktívna a deštruktívna hádka; 10 asertívnych pravidiel; stupne záťaže; základné 

typy situácií psychickej záťaže; riešenie konfliktov. 

11. Propaganda (biela, čierna, šedá; propaganda činom; terorizmus). 

12. Manipulácia. Stereotypy a mýty spoločnosti. Metódy manipulácie – CIA, klasické 

metódy manipulácie.  

 

Odporúčaná literatúra:  

BITTMAN, L.: Medzinárodní dezinformace. Praha, 2000. 

BRATSKÁ, M.: Vieme riešiť záťažové situácie? Bratislava, 1992. 

KOTLER, PH.; ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha, 2004. 

BAJČAN, R.: Techniky public relations aneb jak pracovat s médií. Praha, 2003. 

BLAHA, J.; DYTRT, Z.: Manažerská etika. Praha, 2003. 

CAYWOOD, C., L.: Public Relations řízená komunikace podniku s veřejností. Brno, 2003. 

CLEMENTE, M. N.: Slovník marketingu. Brno, 2004. 

DE PELSMACKER, P. (a kol.): Marketingová komunikace. Praha, 2003. 

DUDINSKÁ, E. (a kol.): Základy marketingu. Bratislava, 2000. 

DU PLESSIS, E.: Jak zákazník vnímá reklamu. Brno, 2007.  



HANKUSOVÁ, V.: Vývoj výskumu rozhlasových posluchačů v Československu a v České 

republice. Praha, 2006. 

HRADISKÁ, E.: Psychológia a reklama. Bratislava, 1998. 

MISTRÍKOVA, Z. (a kol.): Vývoj súkromného rozhlasového a televízneho vysielania na  

OSVALDOVÁ, B.; HALADA, J.: Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. Praha, 2007. 

POSTLER, M.: Média v reklamě. Televize, rozhlas, tisk. Praha, 2003. 

REIFOVÁ, I. (a kol.): Slovník mediální komunikace. Praha, 2004. 

Slovensku 1990 – 1999. Bratislava, 2000. 

RUSHKOFF, D.: Manipulatívny nátlak. Praha, 2002. 

SCOTT, D.M.: Nová pravidla marketingu a PR. Brno, 2007. 

SVOBODA, V.: Public relations moderně a účinne. Praha, 2006. 

ŠRONĚK, I.: Etika a etiketa v podnikání. Praha, 1995. 

TELLIS, G. J.: Reklama a podpora prodeje. Praha, 2000. 

TOSCANI, O.: Reklama je navoněná zdechlina. Praha, 1996. 

VERČÁK, V.; GIRGAŠOVÁ J.; LIŠKAŘOVÁ, R.: Media Relations není manipulace. Praha, 

2004. 

VYSEKALOVÁ, J.; KOMÁRKOVÁ, R.: Psychologie reklamy. Praha, 2002. 

VYSEKALOVÁ, J.; MIKEŠ, J.: Reklama. Jak dělat reklamu. Praha, 2003. 

Zákon č. 308 zo 14. septembra 2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 

Z. z. o telekomunikáciách. Dostupné na internete: http://www.radia.sk/?zobraz=zákony/ 

[31.8.2007]. 

 

3. Súčasný slovenský jazyk v mediálnom prostredí 

Okruhy tém predmetu:  

Fonetika a fonológia slovenčiny 

1. Zvukový prejav v sústave jazykovej komunikácie. Vzťah zvuku a významu. 

Komunikačné stupne a priebeh akusticko-auditívnej komunikácie v mediálnom 

priestore.  

2. Intra-, para- a extralingválne a intra-, para- a extrakomunikačné prostriedky v akusticko-

auditívnom type komunikácie v mediálnom prostredí. 

3. Segmentálny podsystém spisovnej slovenčiny, fonetická, fonologická a ortoepická 

charakteristika slovenských vokálov a diftongov a ich fungovanie v mediálnom 

zvukovom texte.  

4. Segmentálny podsystém spisovnej slovenčiny, fonetická, fonologická a ortoepická 

charakteristika slovenských konsonantov a ich fungovanie v mediálnom zvukovom 

texte.  

5. Funkčné využitie suprasegmentálnych javov vznikajúcich časovou moduláciou v 

mediálnom prostredí.  

6. Funkčné využitie suprasegmentálnych javov vznikajúcich silovou moduláciou v 

mediálnom prostredí.  

7. Funkčné využitie suprasegmentálnych javov vznikajúcich tónovou moduláciou v 

mediálnom prostredí.  

8. Slabika ako základná jednotka súvislej reči. Spolupôsobenie prvkov segmentálneho a 

suprasegmentálneho zvukového podsystému. 

9. Interpretácia foneticko-fonologických javov v mediálnom prostredí: rytmické krátenie, 

znelostná asimilácia a zjednodušovanie spoluhláskových skupín. 

10. Zvukové javy so štylizujúcou funkciou a ich využitie v mediálnom priestore.  



 

Praktická morfológia 

1. Morfologická rovina slovenského jazyka, morfológia ako lingvistická disciplína; 

morfematika. Morfologický typ slovenčiny. 

2. Slovné druhy – klasifikácia a charakteristika slovných druhov podľa lexikálneho, 

morfologického a syntaktického kritéria. Slovnodruhová homonymia a slovnodruhové 

prechody. 

3. Podstatné mená (substantíva), lexikálno-sémantická klasifikácia, systémová a funkčná 

charakteristika. Pomenovacia funkcia substantív. Využitie substantív v mediálnom 

priestore.  

4. Deklinačný systém slovenských substantív. 

5. Slovesá (verbá), významová klasifikácia. Lexikálno-gramatické kategórie: Zvratnosť 

slovies. Morfematické členenie slovesných tvarov. Konjugačný systém slovenských 

slovies. Fungovanie slovies v médiách. Klasifikácia slovesných tvarov, ich tvorenie a 

opis, využitie verbálnych tvarov v mediálnom priestore. Určité a neurčité slovesné 

tvary, jednoduché a zložené slovesné tvary.  

6. Prídavné mená (adjektíva) v mediálnom texte. Významová klasifikácia a ich 

charakteristika. Deklinačný systém slovenských adjektív. Stupňovanie adjektív. 

7. Príslovky (adverbiá), ich klasifikácia, systémová a funkčná charakteristika. Stupňovanie 

adverbií. Adverbiá v mediálnom texte.  

8. Číslovky (numeráliá) a zámená (pronominá) v mediálnom priestore. Klasifikácia, 

deklinácia, systémová a funkčná charakteristika čísloviek a zámen v slovenčine.  

9. Z problematiky neohybných slovných druhov. Systémová a funkčná charakteristika 

predložiek a spojok. Častice (a citoslovcia) v mediálnom priestore. 

10. Dynamické javy v morfológii slovenčiny, morfologická variantnosť tvarotvorných 

formantov, dublety a ich využitie v mediálnom texte. 

 

Praktická syntax 

1. Syntaktická rovina v systéme jazyka. Syntagmatika. Druhy syntagiem a spôsoby 

spájania slov v syntagme. Syntagma v mediálnom texte. 

2. Polopredikatívne konštrukcie a ich uplatnenie v (mediálnom) komunikačnom kontexte.  

3. Jednoduchá veta v mediálnom texte. Modálna a gramatická stavba viet. Jednočlenné a 

dvojčlenné vety a ich klasifikácia. 

4. Problematika vetných členov vo vzťahu k slovným druhom. Interpretácia vetných 

členov v mediálnych textoch. 

5. Jednoduché súvetie v mediálnom prostredí. Delenie a typy súvetí. Vzťah súvetia k 

polovetným konštrukciám ako kondenzovaným formám výpovedí.  

6. Zložené súvetie. Štruktúra a typy. Zložené súvetie ako prostriedok štruktúrovania 

mediálneho textu a jeho využiteľnosť. 

7. Mediálny text ako syntaktická jednotka. Základné jednotky textovej syntaxe a rámcové 

zložky textu. Vzťah vety a výpovede v mediálnom texte.  

8. Komunikačné chápanie mediálneho textu. Komunikačné funkcie a komunikačné akty.  

9. Osobitosti syntaxe – hovorené prejavy v médiách.  

10. Štruktúrne chápanie textu v mediálnom priestore. Kohézia a koherencia textu. Konexia 

textu. Konektory a ich využitie. 

11. Aktuálne členenie výpovede v mediálnych textoch. Slovosled a sémantika 

vety/výpovede. 

 

 

 



Praktická lexikológia 

1. Lexikológia v systéme lingvistických vied. Lexikálna jednotka ako základný jazykový 

znak vo vzťahu k slovu. Lexikografia a jej využitie v mediálnom priestore.  

2. Slovná zásoba a jej charakteristika. Jednoslovné a viacslovné lexikálne jednotky v 

mediálnom texte. 

3. Viacslovné priame a nepriame pomenovania v mediálnom texte. Štruktúra a sémantika 

združených, univerbizovaných a multiverbizovaných pomenovaní.  

4. Frazeológia. Analýza a klasifikácia frazeologických jednotiek. Frazémy v médiách. 

5. Lexikálny význam. Jednovýznamovosť a viacvýznamovosť lexikálnych jednotiek v 

mediálnom texte. Polysémia a homonymia. 

6. Paradigmatické a syntagmatické vzťahy v lexikálnej zásobe. Synonymia, homonymia, 

paronymia, hyponymia, hyperonymia, antonymia. Kolokácia a kolokabilita v 

mediálnom texte. 

7. Diferenciácia slovnej zásoby z hľadiska štýlovej príslušnosti. Lexikálne osobitosti 

mediálnych textov. 

8. Diferenciácia slovnej zásoby z hľadiska utvorenosti. Pojem slovotvornej motivácie. 

Motivanty a motiváty v mediálnom texte. 

9. Forma a obsah slovotvorne motivovaných slov v mediálnom priestore. Základné 

slovotvorné postupy. Vzťah slovotvorného a lexikálneho významu. 

10. Diferenciácia slovnej zásoby z časového hľadiska, z hľadiska pôvodu, 

spisovnosti/nespisovnosti a jej aplikácia v mediálnom priestore.  

 

Teória informácie a informačné systémy 

1. Teória informácie a teória komunikácie a využitie ich teorém a podnetov v mediálnej 

praxi. 

2. Využitie základných veličín teórie informácie (reálna a relatívna entropia, informácia, 

redundancia).  

3. Optimálne, zabezpečujúce a utajujúce kódovanie informácie. Možnosti aplikácie v 

mediálnom prostredí.  

4. Vzťah expedienta a percipienta v komunikačnom kanáli reči. Akusticko-auditívny a 

opticko-vizuálny komunikačný kanál. Shannonova teória komunikácie. 

 

Jazykové, estetické a semiotické parametre textu v mediálnom priestore (Akusticko-

auditívna komunikácia)  

1. Zvuk, šírenie zvuku, rezonancia, harmonický tón, zložený tón, šum. Semiotika zvuku. 

2. Percepcia zvuku a reči, vlastnosti sluchu, maskovanie zvuku. 

3. Akustická štruktúra vokálov a diftongov, formanty, formantová schéma. 

4. Akustická štruktúra konsonantov, protiklad znelosť neznelosť, šumy a impluzy. 

5. Spektrografická analýza akustického rečového signálu. 

6. Možnosti funkčného využitia prvkov časovej modulácie pri stvárňovaní zvukového 

textu v prostriedkoch masovej komunikácie. 

7. Možnosti funkčného využitia prvkov silovej modulácie pri stvárňovaní zvukového textu 

v prostriedkoch masovej komunikácie 

8. Možnosti funkčného využitia prvkov tónovej a kvalitatívnej modulácie (timbre) pri 

stvárňovaní zvukového textu v prostriedkoch masovej komunikácie. 

9. Hovorový štýl dnešnej spisovnej slovenčiny a využitie jeho zvukových charakteristík v 

žánroch masmediálnej komunikácie. 

10. Umelecký štýl dnešnej spisovnej slovenčiny a využitie jeho zvukových charakteristík v 

žánroch masmediálnej komunikácie. 



11. Publicistický štýl dnešnej spisovnej slovenčiny a využitie jeho zvukových charakteristík 

v žánroch masmediálnej komunikácie. 

12. Semiotický protiklad rozhlasovej a televíznej komunikácie.  Verbálna a neverbálna 

komunikácia v masmédiách. 

 

Štylistika a základy rétoriky  

1. Zvukové, sémantické a kompozičné osobitosti žánrov publicistického štýlu. 

2. Makrokompozícia a mikrokompozícia textu 

3. Javy koreferencie, konexie, kohézie a koherencie textu. 

4. Základné pojmy štylistiky a rétoriky. 

5. Štýl, štylistika, štyléma. Štýly dnešnej spisovnej slovenčiny a využitie ich zvukových 

charakteristík v žánroch masmediálnej komunikácie. 

6. Kognitívna a komunikatívna jazyková funckia a ich priemet do charakteristík a 

parametrov štýlu. 

7. Štylistické parametre  vzťahu expedienta a percipienta v komunikačnom kanály reči. 

8. Protiklad subjektívnosť objektívnosť v štylisticky diferencovaných textoch. 

9. Intra-, para-, a extralingválne a intra-, para- a extrakomunikačné črty akusticko-

auditívnej a opticko-vizuálnej komunikácie v masmédiách. Semióza textu. 

10. Kompozícia jazykového prejavu v osobitých komunikačných sférach. 

11. Vymedzenie predmetu rétoriky. Model rečníckej komunikácie. 

12. Štýl dnešnej spisovnej slovenčiny a využitie jeho zvukových charakteristík v žánroch 

masmediálnej komunikácie. 
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