
Magisterské štátnicové tézy 
(2. ročník interného magisterského štúdia) 

Informačná politika 

1. Úloha a postavenie médií v demokratických politických systémoch, teórie vzťahov médií 

a politiky; politainment a investigatívna žurnalistika 

2. Informácie a médiá vo vojnových konfliktoch a v medzinárodných vzťahoch; koncepty 

vojnovej a mierovej žurnalistiky 

3. Problémy etiky médií vo vzťahu k politickému spravodajstvu, vplyvy na mezoúrovni 

a makroúrovni 

4. Politické Public relations: rozdiely medzi ekonomickým a politickým PR, permanent 

campaigning, médiá a voľby 

5. Vplyv politiky na médiá a médií na politiku; úloha médií verejnej služby v rámci 

politickej žurnalistiky 

6. Novinárska profesijná etika: úrovne, charakteristika, formy samoregulácie; profesijné 

novinárske kódexy; tlačové rady, ich autorita a rešpekt 

7. Spoločenská zodpovednosť médií – kontext: verejnoprávne, komerčné, printové médiá, 

mediálne podniky, ich vlastníci a záujmové skupiny 

8. Etika médií a publikum; etika a občianska spoločnosť; príznaky krízy žurnalistiky, 

východiská 

9. Zvláštnosti žurnalistickej etiky; etická zodpovednosť novinára; morálne prečiny 

novinárov a vplyvy na ich etiku 

10. Etické vlastnosti novinára, faktory vplývajúce na etiku, princípy pravdivosti, postupy 

porušenia 

11. Kódexy novinárskej etiky vo svete a na Slovensku; organizácie dohliadajúce na etiku 

médií vo svete a na Slovensku 

12. Deklarácie medzinárodnej federácie novinárov, medzinárodný kódex OSN, rezolúcia 

Rady Európy, kódexy mediálnych podnikov 

13. Žurnalistika – sloboda prejavu verzus ochrana súkromia 

14. Manipulácia a masmédiá (formy manipulácie, ponižovanie človeka a pod.) 

15. Spoločenská zodpovednosť médií – kontext: verejnoprávne, komerčné, printové médiá, 

mediálne podniky, ich vlastníci a záujmové skupiny 

16. Princíp pravdivosti v žurnalistike; správy a pravdivosť (výber správ, zdevastované 

spravodajstvo) 

17. Etické aspekty reklamy: orgány etickej samoregulácie reklamy, ich činnosť 

a kompetencie 

18. Informačná politika – definície, úrovne, vývojové fázy 

19. Informačná politika EÚ 

20. Informačná politika SR 

21. Propaganda – pojem, história 

22. Slobodný prístup k informáciám a cenzúra 

23. Sloboda prejavu a jej obmedzenia 

24. Ochrana osobnosti a ochrana súkromia podľa právnych predpisov v SR 

25. Sloboda médií 

26. Podnikanie v oblasti médií 

27. Tlačové právo v SR 

28. Právna úprava rozhlasového a televízneho vysielania v SR 

29. Médiá verejnej služby v SR 

30. Právna úprava reklamy v SR 
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