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Okruhy na štátnu magisterskú skúšku 
 

 

1. Charakterizujte novinárstvo, kedy vzniklo, aké boli predpoklady jeho vzniku v Európe 
a v Spojených štátoch amerických (spoločenské, technické, ekonomické), vzdialení 
a bezprostrední predchodcovia novín, vymedzte   miesto novinárstva v masovokomu-
nikačných prostriedkoch? 

2. Typológia periodickej tlače (diferenčné znaky medzi novinami a časopismi z pohľadu teórie 
a histórie, noviny na svetovom, stredoeurópskom formáte, tabloidovom, tzv. kompaktnom 
formáte; vzťah formátu k charakteru novín, elitná, masová tlač a tzv. mid-market). 

3. Špecifiká (objektívne a subjektívne) vývoja slovenského novinárstva. Problematika 
periodizácie  slovenskej žurnalistiky (v komparácii so svetovou).  

4. Vývoj slovenského novinárstva od jeho vzniku po Slovenské národné noviny. 

5. Miesto Slovenských národných novín v dejinách slovenského novinárstva. 

6. Ľudovít Štúr ako redaktor a novinár (najmä v Slovenských národných novinách.  

7. J. M. Hurban a jeho najstaršia slovenská literárna revue - Slovenské pohľady. Ráz 
Hurbanovej publicistiky. 

8. Miesto Pešťbudínskych vedomostí a Národných novín v dejinách slovenského novinárstva 

9. Osobnosti Národných novín (najmä charakteristika Svetozára Hurbana Vajanského ako 
redaktora, novinára a publicistu). 

10. Ideová diferenciácia slovenského novinárstva na prelome 19. a 20. storočia. Jej odraz v 
štruktúre periodickej tlače v ČSR rokov 1918 – 1938.  

11. Milan Hodža ako redaktor a novinár („Hodžov vek“ slovenského novinárstva). 

12. Slovenské novinárstvo medzi dvoma svetovými vojnami, do zániku predmníchovskej ČR 
v roku 1938 (tlačový poriadok, tlač politických strán, záujmová tlač, spravodajská agentúra, 
rozhlas ako médium šírenia novinárskych textov). 

13. Miesto DAVistov a Smrekovho Elánu v slovenskom novinárstve.  

14. Slovenské novinárstvo po Mníchove a za vojnovej Slovenskej republiky (1939 – 1945); 
regulácia a štruktúra tlače, ľudácka, neľudácka, ilegálna odbojová a zahraničná odbojová tlač. 

15. Slovenské novinárstvo počas Slovenského národného povstania; povstalecká tlač, 
Zpravodajská agentúra Slovenska, Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica. 

16. Slovenské novinárstvo v obnovenej ČSR (1945 – 1948); prvé kroky slovenskej žurnalistiky na 
oslobodenom území, tlačový poriadok, systém periodickej tlače, tlač politických strán, 
záujmová tlač. 

17. Slovenské novinárstvo v ČSR a ČSSR rokov 1948 – 1968; pofebruárový masmediálny 
poriadok, vývoj tlačovo-právnych pomerov, rozhlasová a televízna žurnalistika, systém 
periodickej tlače. 

18. Vývoj novinárstva v Európe a v Spojených štátoch amerických v jeho straníckej etape (zhruba 
do 30. rokov 19. storočia). 



 Strana 2 z 3 

Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

 Adresa: Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01  Trnava Telefón: 033/55 65 424 E-mail: fmkucm@ucm.sk Internet: fmk.ucm.sk 

TEÓRIA A VÝVOJ TLAČE 
Povinne voliteľný predmet (Mgr.) 

19. Typológia novín z historického pohľadu (vznik denníka, ranníka a večerníka, nedeľníka 
a pod.) 

20. Vývoj novinárstva v Európe a v Spojených štátoch amerických v jeho osobnostnej etape 
(zhruba do 20. rokov 20. storočia). 

21. Vznik a vývoj londýnskych The Times ako vrcholu osobnostných novín; príklady 
uplatnenia technických vynálezov v redakčnej i tlačiarenskej práci; paralely s vývojom 
The New York Times. 

22. Vznik a rozvoj spravodajských agentúr v polovici 19. storočia; budovanie tzv. sfér vplyvu a boj 
za ich odstránenie. 

23. Tzv. Northcliffova revolúcia, resp. predpoklady vzniku masovej novinovej tlače; jej 
charakteristika v komparácii s elitnou tlačou. 

24. Vývoj novín v Európe a v Spojených štátoch amerických v etape veľkého biznisu (zhruba od 
20. rokov 20. storočia). 

25. Medzníky boja za slobodu tlače v Európe a v Spojených štátoch amerických 
(legislatívne a ekonomické prekážky rozvoja slobodnej tlače, tzv. dobrovoľná cenzúra 
počas svetových vojen). 

26. Miesto Miltonovej Areopagitiky, Juniových Listov a Senátu v Liliputánii v boji za slobodu tlače. 

27. Charakterizujte tlač pre masy, tlač pre elitu a tzv. mid - marketu; jej hlavní reprezentanti.  

28. Miesto americkej žltej tlače vo vývoji svetového novinárstva.  

29. Koncentrácia (konglomeratizácia) a komercializácia svetovej periodickej tlače 
z historického pohľadu. 

30. Snahy riešiť negatíva vývoja periodickej tlače v 20. storočí legislatívnymi a etickými 
prostriedkami. 

 
 
 
 
ODPORÚČANÁ LITERATÚRA 
 
Dejiny slovenského novinárstva: 

DUCHKOWITSCH, Wolfgang - SERAFÍNOVÁ, Danuša – VATRÁL, Jozef. Dejiny slovenského 
novinárstva. Vývoj novinárstva na Slovensku v kontexte podunajskej monarchie. Ružomberok: 
Katolícka univerzita, 2007. ISBN 978-80-8084-195-9.  

RUTTKAY, Fraňo. Dejiny slovenského novinárstva do roku 1918. Bratislava: VEDA, 1999. 

ŠEFČÁK, Luboš – DUHAJOVÁ, Zuzana. Dejiny slovenského novinárstva 1918 - 1968. Bratislava: 
Univerzita Komenského, 1999. 

Stručný slovník masmediálnej a marketingovej  komunikácie. Trnava: Fakulta masmediálnej 
komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2007. ISNB 978-80-89220-59-2.  

 
 
 



 Strana 3 z 3 

Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

 Adresa: Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01  Trnava Telefón: 033/55 65 424 E-mail: fmkucm@ucm.sk Internet: fmk.ucm.sk 

TEÓRIA A VÝVOJ TLAČE 
Povinne voliteľný predmet (Mgr.) 

Dejiny svetového novinárstva: 

SERAFÍNOVÁ, Danuša – VOJTEK, Juraj. Náčrt dejín svetovej žurnalistiky. Vysokoškolské skriptá. 
Ružomberok: Katolícka Univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2005. (Len partie o nemeckom 
a francúzskom novinárstve, teda po stranu 204.) 

VOJTEK, Juraj (aj ed.) – JENČA, Imrich – HOLEŠTIAK, Pavol – VIŠŇOVSKÝ, Ján. Dejiny svetových 
novinárstiev (anglického a amerického). Trnava: FMK UCM, 2010. 

VOJTEK, Juraj. Miltonova Areopagitika na Slovensku (dokumenty k dejinám svetovej žurnalistiky). 
Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2008.  

VOJTEK, Juraj. Repetitórium dejín anglického a amerického novinárstva. Trnava: FMK UCM, 2011.                  
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