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Obdobie štúdia 

predmetu: 
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Forma výučby:  
Odporúčaný rozsah výučby:  

Týždenný: 2 

 

Počet 

kreditov: 

2 

Podmieňujúce predmety:  

 

Výučba sa  z dôvodu Covid-19 realizuje hybridne (dištančne/prezenčne). 

 

Spôsob hodnotenia: na každej hodine  

Priebežné hodnotenie: týždenné úlohy 

Záverečné hodnotenie: celkové zhodnotenie všetkých prác s prihliadnutím na vyjadrenia 
a hodnotenia prác ostatných študentov 
Podmienky na absolvovanie predmetu: aktívna účasť na hodinách a vypracovanie 
týždenných prác 
Ukončenie kurzu: záverečnou klasifikáciou 

 

Absencie: Toleruje sa ospravedlnená neprítomnosť na 4 hodinách (2 + 2). Absencia sa musí 
nahradiť vypracovaním práce na zadanú tému. 
 

Anotácia:  
Predmet je zameraný na získanie schopností písania odborných textov v súlade so 
zvyklosťami odboru učiteľstvo výtvarnej edukácie. Študent si osvojí prístup k materiálu, ako 
sú vedecká a odborná literatúra, štatistické materiály, empirické údaje a iné; osvojí si zásady 
používania odbornej terminológie, úpravy jazykovej i formálnej stránky odborného textu 
a textu žurnalistického. Získané schopnosti overí pri tvorbe štruktúry a koncepcie práce na 
zadanú tému v odborovej špecializácii. 
 

Cieľ predmetu:  

Cieľom je rozvíjať informačnú gramotnosť, odborné, metodologické a vyjadrovacie 

schopnosti študentov.  
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Rozvoj poznania:  

• O príprave a úprave písomných záverečných a klasifikačných prác.  

• O poznatkoch z oblasti metodológie vied.  

• O poznatkoch žurnalistickej tvorby.  

• O etických aspektoch prezentovania výsledkov práce.  

• O komunikačných zručnostiach.  
 
Rozvoj schopností a zručností:  

• Študenti po absolvovaní predmetu poznajú a vedia sa orientovať v primárnych a 

sekundárnych odborných a vedeckých zdrojoch v odbore štúdia. 

• Študenti poznajú a vedia uplatňovať zásady autorskej etiky. 

• Študenti vedia kriticky zhodnotiť odbornú kvalitu online zdrojov. 

• Študenti vedia uplatňovať zásady písania odborného textu. 

• Študenti vedia štruktúrovať odborný text v súlade so zvyklosťami odboru. 

• Študenti sa zoznámia so žurnalistickými žánrami.  

 
Témy hodín:  
1. Hlavné zásady výstavby textu  

• Vymedzenie pojmu text  

• Modelové štruktúry textu 

• Odborný text 
 
2. Žurnalistické žánre 

• Spravodajské žánre (kráka správa, rozšírená správa, úradná správa, referujúca 
správa, dialogizovaná správa, beletrizovaná správa) 

• Publicistické žánre (komentár, úvodník, poznámka, interview, rozbor, úvaha, 
beseda) 

• Beletristické žánre (reportáž, fejtón, glosa, stĺpček, kurzíva, črta, besednica causerie, 
esej) 

•  
 3. Rozhlasové žánre 

• Špecifiká rozhlasovej žurnalistiky  

• Program a relácie 

• Spravodajské žánre 

• Žánre racionálneho typu 

• Žánre emocionálneho typu 
 
4. Televízne žánre 

• Špecifiká televízne žurnalistiky 

• Spravodajské žánre 

• Publicistické žánre 

• Žánre filmového a televízneho dokumentu 

• Žánre náučnej publicistiky a dokumentaristiky 
 
5. Školské, záverečné a kvalifikačné práce, vedecký a odborný článok  

• Problém pôvodnosti práce 

• Prípravná fáza 



• Formálna stránka prípravy a úpravy písomnej práce 

• Hlavné časti práce 
 

6. Základy rétoriky  

• Príprava na rečnícke vystúpenie 

• Reč tela 
 
7. Citovanie a zoznam bibliografických odkazov v práci  

• Základné vzťahy: dokument, písomná práca, odkaz, citácia 

• Využitie citácií na hodnotenie ohlasu práce 

• Zásady odkazovania a citovania 
 
8. Copyright 

• Autorský zákon 

• Elektronické informačné zdroje a autorské práva 

• Copyright a odborné práce 
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