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Cíle předmětu (anotace):  
 

Cílem předmětu je podat studentům obraz o trendech a důsledcích rozvoje informační 
společnosti pro demokratické instituce i pro občany a o tom, jak dnešní globalizovaná média 
formují, zrcadlí a ovlivňují společnost a pracují i manipulují s veřejným míněním.  

 

Požadavky na studenta  
 

Ke zkoušce každý student zpracuje dvě krátké zprávy, rozhovor do jedné a půl strany textu a 
esej, komentář či  studii v rozsahu maximálně 3 stran textu na vybrané téma z přednášek, 
nikoliv kompilát zveřejněných textů, ale vlastní autorskou práci.  

Ústní zkouška se bude skládat z obhájení této práce a z doplňujících otázek, probíraných na 
přednáškách.  

Obsah  
 

Vznik, vývoj a teorie masových médií. 
Novinářské žánry. 
Zdroje novinářských informací. 
Současná struktura médií v ČR. 
Historie české a světové žurnalistiky. 
Novinářská práce v tisku, rozhlase a televizi. 
Média a občanská společnost. 
Globalizace médií. 
Informační technologie. 
Regulace a etika médií. 
Svoboda projevu a svoboda médií. 
Média a public relations.Veřejné mínění. 
Média a moc. 
 

Garanti a vyučující  
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Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu  
-  

Získané způsobilosti  
 

Student bude schopen orientace v oblasti nových informačních technologiích a dokáže 
porozumět tomu, jakými principy se řídí chování médií. Osvojí při teoretické vědomosti o 
dějinách žurnalistiky, o globalizaci médií, o typech žurnalistiky a jejím členění, o třídění, 
analýze, hodnocení a uchovávání informací potřebných pro zpravodajskou a publicistickou 
práci, seznámí se s právními normami souvisejícími se žurnalistickou tvorbou. Bude umět 
posoudit, jak se do mediální komunikace promítají poznatky z vývoje masových médií, z 
psychologie, sociologie a politologie, z průzkumu veřejného mínění nebo z chování voličů.  

 

Hodnotící metody  
 

• Ústní zkouška  
• Posouzení zadané práce  
• Rozbor díla tvůrčího charakteru  

 


