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Tematické okruhy pro bakalářskou státní závěrečnou zkoušku:  
TEORIE MEDIÁLNÍCH STUDIÍ A ŽURNALISTIKY 

- Pro studující studijních programů: jednooborový, hlavní, vedlejší 
 
 
 
Vyučující zodpovědní za zkoušku: 
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. 
Doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. 
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. 
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. 
 
 
Charakteristika zkoušky: 
Forma: ústní 
Délka: 15 minut 
Průběh: Celá zkouška včetně přípravy trvá 30 minut – studující si vylosují otázku, mají 15 minut na 
přípravu bez přístupu na internet v k tomu určené učebně s dozorem, poté přecházejí před komisi a 
skládají zkoušku. 
Hodnocení: A-F (podrobnosti zde) 
 
 
Okruhy a otázky jsou dále rozdělené podle typu studijního programu (jednooborový, hlavní, vedlejší). 
Součástí je také povinná literatura (na konci souboru). 
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Mediální studia a žurnalistika, jednooborový: teorie, dějiny a metodologie mediálních studií a 
žurnalistiky 
 

A. Žurnalistika 
 

1. Mediální krajina v ČR po roce 1989 
• Klíčové trendy ve vývoji českých médií od počátku 90. let do současnosti.  
• Struktura současné české mediální krajiny (např. optikou teorie mediálních systémů). 
• Významní současní čeští novináři. 
• Postavení médií na trhu (náklad, čtenost, poslechovost, sledovanost, návštěvnost českých 

médií, inzertní příjmy). 
  

2. Charakteristika a typologie médií 
• Možné pohledy na typologii médií. 
• Vlastnická struktura médií. 

 
3. Typy žurnalistiky a jejich specifika 
• Specifika žurnalistiky v různých typech médií. 
• Specifika novinářských žánrů v různých typech médií. 
• Specifika redakční práce v různých typech médií. 

 
4. Zpravodajství 
• Metody a postupy novinářské práce ve zpravodajství (kritéria relevance a hierarchizace, 

výběr tématu, práce se zdroji, stavba a jazyk zpravodajství obecně apod.). 
• Reflexe zpravodajských postupů (zpravodajské hodnoty, zpravodajské stereotypy, objektivita 

apod.). 
• Zpravodajské žánry. 

 
5. Publicistika 
• Metody a postupy novinářské práce v publicistice (kritéria relevance a hierarchizace, výběr 

tématu, práce se zdroji, stavba a jazyk publicistiky obecně apod.). 
• Publicistické žánry. 

 
6. Základy redakční práce 
• Metody a postupy novinářské práce v redakci (odpovědnosti, produkční proces, editace, 

korektury apod.). 
• Spolupráce s dalšími aktéry/reflexe dalších aktérů (zdroje, publikum, další součásti 

produkčního procesu). 
• Reflexe redakční práce (novinářské rutiny, novinářská kultura, novinářská autonomie). 

 
7. Mediální právo 
• Reflexe vývoje regulace žurnalistiky v ČR. 
• Legislativa a její klíčová ustanovení pro novinářskou práci v ČR. 

 
8. Etika žurnalistiky 
• Reflexe etických pravidel žurnalistiky v ČR. 
• Etické kodexy v ČR. 
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B. Mediální a komunikační studia 
 

9. Základní vymezení komunikačních a mediálních studií 
• Mediální a komunikační studia v kontextu společenských a humanitních věd. 
• Definice předmětu zkoumání: média a komunikace. 
• Základní paradigmata a tradice studia médií. 

 
10. Formy, typy a funkce komunikace 
• Interpersonální, masová a mediální komunikace. 
• Vývojové etapy lidské a mediální komunikace. 
• Funkce lidské komunikace. 

 
11. Základní komunikační modely a jejich srovnání 
• Přenosové modely. 
• Dvoustupňový model. 
• Propagační model. 
• Rituálový model. 
• Příjmový model. 

 
12. Reprezentace a sociální konstrukce reality 
• Reprezentace a reprezentativnost. 
• Sociální konstrukce reality. 
• Legitimizace a internalizace.  
• Mediální reprezentace. 
• Kognitivní zpracování a zkreslení. 

 
13. Znaky a významy 
• De Saussureův model znaku. 
• Peircův model znaku. 
• Sémiotika. 

 
14. Mediální kódy 
• Definice kódu. 
• Typy a funkce kódů. 
• Paradigma, syntagma. 
• Interpretace kódů. 

 
15. Ideologie, hegemonie 
• Typy definic ideologie. 
• Ideologie, hegemonie a masová média. 
• Masová média a společenský a politický konsenzus. 

 
16. Vizuální kultura 
• Definice vizuální kultury. 
• Vizualita, vizualizace, vizuální moc, vizuální slast, krása. 

 
17. Mediální organizace a ekonomické podmínky fungování médií 
• Mediální organizace. 
• Vlastnictví, koncentrace. 
• Mediální systém. 
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18. Tvůrci a tvůrkyně mediálních obsahů 
• Vliv novinářů na obsah. 
• Žurnalistika jako řemeslo a profese, profesionalizace, vzdělávání novinářů, profesní role, 

profesní kultury. 
• Interpretativní komunity.  
• Diverzita v redakcích, ženy v žurnalistice.  
• Krize žurnalistiky a budoucnost žurnalistické profese. 
• Základní charakteristiky českých novinářů. 

 
19. Současná mediální publika a jejich proměny 
• Definice mediálních publik. 
• Důsledky digitalizace médií a nástupu online médií pro mediální publika. 
• Konvergentní a rozptýlená mediální publika. 

 
20. Výzkum účinků masových médií 
• Základní vymezení, typy mediálních účinků. 
• Možnosti zkoumání mediálních účinků, periodizace a historické etapy výzkumu mediálních 

účinků. 
 

21. Persuazivní komunikace: média a přesvědčování 
• Postoje a postojová změna, elaboration likelihood model, (model pravděpodobnosti 

zpracování).  
• Teorie kognitivní disonance, teorie kultivace. 

 
22. Používání médií a nadměrná konzumace médií 
• Proč a k čemu používáme média (motivace, teorie užití a uspokojení, teorie selektivní 

expozice, mood management theory). 
• Nadměrné používání médií, displacement hypothesis (time displacement). 

 
23. Nové teorie mediálních účinků 
• Individualizace masových médií, selektivita výběru médií, rozdílná náchylnost k účinkům 

médií, provázanost selektivity s účinky. 
 

24. Působení médií a politická komunikace 
• Nastolování mediální agendy, mediální/veřejná/politická agenda, priming, framing. 
• Spirála mlčení, band wagon effect. 
• Účinky politické komunikace, propaganda, fake news. 

 
25. Sex a média 
• Pornografie, sexting, záměrná a nezáměrná expozice sexuálně explicitním materiálům, 

sexuální vzrušení, sexuální scénáře, transfer excitace, psychosociální a sexuální vývoj v 
dětství a dospívání, sexualizace. 

 
26. Média, stereotypizace a násilí 
• Stereotypy v médiích a jejich účinky. 
• Agrese, násilí a antisociální chování v médiích a kvůli médiím. 

 
27. Technologické vlastnosti nových médií 
• Digitální média, digitální kódování, digitalizace. 
• Feldman a jím definované vlastnosti digitální informace. 
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• Manovich a jím definované vlastnosti nových médií. 
 

28. Textualita nových médií: hypertexty, kybertexty 
• Virtualita, virtuální. 
• Kybertext. 
• Hypertext, teorie a historie hypertextu. 

 
29. Nová média, interaktivita a kultura konvergence 
• typy definic interaktivity 
• vztah autor/text/čtenář 
• Henry Jenkins a kultura konvergence 
• nová média a krize legitimity producentů obsahů 
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C. Dějiny médií 
 

30. Přenos a uchovávání slova a textu 
• Vynález písma. 
• Zpravodajské systémy ve starověku a středověku. 
• Pošta. 
• Knihtisk. 

 
31. Telekomunikace  
• Dopravní revoluce.   
• Revoluce v přenosu informací – optický, elektrický a bezdrátový telegraf; telex a telefax. 
• Vývoj zpravodajských agentur.  

 
32. Vývoj tištěných médií  
• Výroba tištěných médií. 
• Ekonomická základna tištěných médií.  
• Typy novin a časopisů.    
• Proměny periodicity, obsahu a formy novin. 
• Vývoj nákladů tištěných médií.   

 
33. Přenos a uchovávání obrazového sdělení  
• Raná obrazová média (dřevoryt, mědiryt; xylografie, litografie). 
• Vznik a vývoj fotografie. 
• Experimenty s pohyblivým obrazem a počátky filmu. 

 
34. Vysílací média  
• Vznik a vývoj rozhlasu. 
• Vznik a vývoj televize.   

 
35. Tvůrci médií  
• Tvůrci letákových novin a pamfletů a periodických tištěných médií novověku (korespondenti, 

poštmistři, tiskaři, „novinspisovatelé“). 
• Utváření profese novináře v moderní éře.  

 
36. Regulace a kontrola médií  
• Obsahová kontrola – „tradiční“ předběžná cenzura versus „moderní“ následná cenzura. 
• Nástroje ekonomické a fiskální kontroly.    
• Profesní a distribuční kontrola.  

 
37. Globální komunikační revoluce  
• Digitalizace komunikace; internet, (chytrý) mobilní telefon, digitální fotoaparát. 
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D. Metodologie mediálního výzkumu 
 

38. Věda a vědecké poznání 
• Teorie vědy.  
• Hlavní výzkumná paradigmata sociálních věd.  
• Mediální studia jako vědecká disciplína: oblasti zkoumání a hlavní paradigmata. 

 
39. Logika a design sociálně-vědného výzkumu  
• Účel a použití výzkumu, časová dimenze výzkumu, logika výzkumu, návrh empirického 

výzkumu. Srovnání kvantitativního, kvalitativního a smíšeného výzkumu a výzkumných metod 
a technik.  

 
40. Role teorie ve výzkumu, vztah teorie a empirie.  
• Etika v mediálním výzkumu.  
• Etika v publikování a prezentaci výsledků výzkumu. 

 
41. Výběr výzkumného souboru, validita, reliabilita. 

 
42. Kvantitativní výzkum  
• Survey, obsahová analýza a experiment v mediálním výzkumu.  

 
43. Kvalitativní výzkum 
• Polo-strukturované a hloubkové rozhovory, pozorování a kvalitativní analýzy mediálního 

obsahu. 
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Mediální studia a žurnalistika, hlavní: teorie, dějiny a metodologie mediálních studií a žurnalistiky 
 

A. Žurnalistika 
 

1. Mediální krajina v ČR po roce 1989 
• Klíčové trendy ve vývoji českých médií od počátku 90. let do současnosti.  
• Struktura současné české mediální krajiny (např. optikou teorie mediálních systémů). 
• Významní současní čeští novináři. 
• Postavení médií na trhu (náklad, čtenost, poslechovost, sledovanost, návštěvnost českých 

médií, inzertní příjmy). 
  

2. Charakteristika a typologie médií 
• Možné pohledy na typologii médií. 
• Vlastnická struktura médií. 

 
3. Typy žurnalistiky a jejich specifika 
• Specifika žurnalistiky v různých typech médií. 
• Specifika novinářských žánrů v různých typech médií. 
• Specifika redakční práce v různých typech médií. 

 
4. Zpravodajství 
• Metody a postupy novinářské práce ve zpravodajství (kritéria relevance a hierarchizace, 

výběr tématu, práce se zdroji, stavba a jazyk zpravodajství obecně apod.). 
• Reflexe zpravodajských postupů (zpravodajské hodnoty, zpravodajské stereotypy, objektivita 

apod.). 
• Zpravodajské žánry. 

 
5. Publicistika 
• Metody a postupy novinářské práce v publicistice (kritéria relevance a hierarchizace, výběr 

tématu, práce se zdroji, stavba a jazyk publicistiky obecně apod.). 
• Publicistické žánry. 

 
6. Základy redakční práce 
• Metody a postupy novinářské práce v redakci (odpovědnosti, produkční proces, editace, 

korektury apod.). 
• Spolupráce s dalšími aktéry/reflexe dalších aktérů (zdroje, publikum, další součásti 

produkčního procesu). 
• Reflexe redakční práce (novinářské rutiny, novinářská kultura, novinářská autonomie). 

 
7. Mediální právo 
• Reflexe vývoje regulace žurnalistiky v ČR. 
• Legislativa a její klíčová ustanovení pro novinářskou práci v ČR. 

 
8. Etika žurnalistiky 
• Reflexe etických pravidel žurnalistiky v ČR. 
• Etické kodexy v ČR. 
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B. Mediální a komunikační studia 
 

9. Základní vymezení komunikačních a mediálních studií 
• Mediální a komunikační studia v kontextu společenských a humanitních věd. 
• Definice předmětu zkoumání: média a komunikace. 
• Základní paradigmata a tradice studia médií. 

 
10. Formy, typy a funkce komunikace 
• Interpersonální, masová a mediální komunikace. 
• Vývojové etapy lidské a mediální komunikace. 
• Funkce lidské komunikace. 

 
11. Základní komunikační modely a jejich srovnání 
• Přenosové modely. 
• Dvoustupňový model. 
• Propagační model. 
• Rituálový model. 
• Příjmový model. 

 
12. Reprezentace a sociální konstrukce reality 
• Reprezentace a reprezentativnost. 
• Sociální konstrukce reality. 
• Legitimizace a internalizace.  
• Mediální reprezentace. 
• Kognitivní zpracování a zkreslení. 

 
13. Znaky a významy 
• De Saussureův model znaku. 
• Peircův model znaku. 
• Sémiotika. 

 
14. Mediální kódy 
• Definice kódu. 
• Typy a funkce kódů. 
• Paradigma, syntagma. 
• Interpretace kódů. 

 
15. Ideologie, hegemonie 
• Typy definic ideologie. 
• Ideologie, hegemonie a masová média. 
• Masová média a společenský a politický konsenzus. 

 
16. Vizuální kultura 
• Definice vizuální kultury. 
• Vizualita, vizualizace, vizuální moc, vizuální slast, krása. 

 
17. Mediální organizace a ekonomické podmínky fungování médií 
• Mediální organizace. 
• Vlastnictví, koncentrace. 
• Mediální systém. 
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18. Tvůrci a tvůrkyně mediálních obsahů 
• Vliv novinářů na obsah. 
• Žurnalistika jako řemeslo a profese, profesionalizace, vzdělávání novinářů, profesní role, 

profesní kultury. 
• Interpretativní komunity.  
• Diverzita v redakcích, ženy v žurnalistice.  
• Krize žurnalistiky a budoucnost žurnalistické profese. 
• Základní charakteristiky českých novinářů. 

 
19. Současná mediální publika a jejich proměny 
• Definice mediálních publik. 
• Důsledky digitalizace médií a nástupu online médií pro mediální publika. 
• Konvergentní a rozptýlená mediální publika. 

 
20. Výzkum účinků masových médií 
• Základní vymezení, typy mediálních účinků. 
• Možnosti zkoumání mediálních účinků, periodizace a historické etapy výzkumu mediálních 

účinků. 
 

21. Persuazivní komunikace: média a přesvědčování 
• Postoje a postojová změna, elaboration likelihood model, (model pravděpodobnosti 

zpracování).  
• Teorie kognitivní disonance, teorie kultivace. 

 
22. Používání médií a nadměrná konzumace médií 
• Proč a k čemu používáme média (motivace, teorie užití a uspokojení, teorie selektivní 

expozice, mood management theory). 
• Nadměrné používání médií, displacement hypothesis (time displacement). 

 
23. Nové teorie mediálních účinků 
• Individualizace masových médií, selektivita výběru médií, rozdílná náchylnost k účinkům 

médií, provázanost selektivity s účinky. 
 

24. Působení médií a politická komunikace 
• Nastolování mediální agendy, mediální/veřejná/politická agenda, priming, framing. 
• Spirála mlčení, band wagon effect. 
• Účinky politické komunikace, propaganda, fake news. 

 
25. Sex a média 
• Pornografie, sexting, záměrná a nezáměrná expozice sexuálně explicitním materiálům, 

sexuální vzrušení, sexuální scénáře, transfer excitace, psychosociální a sexuální vývoj v 
dětství a dospívání, sexualizace. 

 
26. Média, stereotypizace a násilí 
• Stereotypy v médiích a jejich účinky. 
• Agrese, násilí a antisociální chování v médiích a kvůli médiím. 
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C. Dějiny médií 
 

27. Přenos a uchovávání slova a textu 
• Vynález písma. 
• Zpravodajské systémy ve starověku a středověku. 
• Pošta. 
• Knihtisk. 

 
28. Telekomunikace  
• Dopravní revoluce.   
• Revoluce v přenosu informací – optický, elektrický a bezdrátový telegraf; telex a telefax. 
• Vývoj zpravodajských agentur.  

 
29. Vývoj tištěných médií  
• Výroba tištěných médií. 
• Ekonomická základna tištěných médií.  
• Typy novin a časopisů.    
• Proměny periodicity, obsahu a formy novin. 
• Vývoj nákladů tištěných médií.   

 
30. Přenos a uchovávání obrazového sdělení  
• Raná obrazová média (dřevoryt, mědiryt; xylografie, litografie). 
• Vznik a vývoj fotografie. 
• Experimenty s pohyblivým obrazem a počátky filmu. 

 
31. Vysílací média  
• Vznik a vývoj rozhlasu. 
• Vznik a vývoj televize.   

 
32. Tvůrci médií  
• Tvůrci letákových novin a pamfletů a periodických tištěných médií novověku (korespondenti, 

poštmistři, tiskaři, „novinspisovatelé“). 
• Utváření profese novináře v moderní éře.  

 
33. Regulace a kontrola médií  
• Obsahová kontrola – „tradiční“ předběžná cenzura versus „moderní“ následná cenzura. 
• Nástroje ekonomické a fiskální kontroly.    
• Profesní a distribuční kontrola.  

 
34. Globální komunikační revoluce  
• Digitalizace komunikace; internet, (chytrý) mobilní telefon, digitální fotoaparát. 
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D. Metodologie mediálního výzkumu 
 

35. Věda a vědecké poznání 
• Teorie vědy.  
• Hlavní výzkumná paradigmata sociálních věd.  
• Mediální studia jako vědecká disciplína: oblasti zkoumání a hlavní paradigmata. 

 
36. Logika a design sociálně-vědného výzkumu  
• Účel a použití výzkumu, časová dimenze výzkumu, logika výzkumu, návrh empirického 

výzkumu. Srovnání kvantitativního, kvalitativního a smíšeného výzkumu a výzkumných metod 
a technik.  

 
37. Role teorie ve výzkumu, vztah teorie a empirie.  
• Etika v mediálním výzkumu.  
• Etika v publikování a prezentaci výsledků výzkumu. 

 
38. Výběr výzkumného souboru, validita, reliabilita. 

 
39. Kvantitativní výzkum  
• Survey, obsahová analýza a experiment v mediálním výzkumu.  

 
40. Kvalitativní výzkum 
• Polo-strukturované a hloubkové rozhovory, pozorování a kvalitativní analýzy mediálního 

obsahu. 
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Mediální studia a žurnalistika, vedlejší: teorie a dějiny mediálních studií a žurnalistiky 
 

A. Žurnalistika 
 

1. Mediální krajina v ČR po roce 1989 
• Klíčové trendy ve vývoji českých médií od počátku 90. let do současnosti.  
• Struktura současné české mediální krajiny (např. optikou teorie mediálních systémů). 
• Významní současní čeští novináři. 
• Postavení médií na trhu (náklad, čtenost, poslechovost, sledovanost, návštěvnost českých 

médií, inzertní příjmy). 
  

2. Charakteristika a typologie médií 
• Možné pohledy na typologii médií. 
• Vlastnická struktura médií. 

 
3. Typy žurnalistiky a jejich specifika 
• Specifika žurnalistiky v různých typech médií. 
• Specifika novinářských žánrů v různých typech médií. 
• Specifika redakční práce v různých typech médií. 

 
4. Zpravodajství 
• Metody a postupy novinářské práce ve zpravodajství (kritéria relevance a hierarchizace, 

výběr tématu, práce se zdroji, stavba a jazyk zpravodajství obecně apod.). 
• Reflexe zpravodajských postupů (zpravodajské hodnoty, zpravodajské stereotypy, objektivita 

apod.). 
• Zpravodajské žánry. 

 
5. Publicistika 
• Metody a postupy novinářské práce v publicistice (kritéria relevance a hierarchizace, výběr 

tématu, práce se zdroji, stavba a jazyk publicistiky obecně apod.). 
• Publicistické žánry. 

 
6. Základy redakční práce 
• Metody a postupy novinářské práce v redakci (odpovědnosti, produkční proces, editace, 

korektury apod.). 
• Spolupráce s dalšími aktéry/reflexe dalších aktérů (zdroje, publikum, další součásti 

produkčního procesu). 
• Reflexe redakční práce (novinářské rutiny, novinářská kultura, novinářská autonomie). 

 
7. Mediální právo 
• Reflexe vývoje regulace žurnalistiky v ČR. 
• Legislativa a její klíčová ustanovení pro novinářskou práci v ČR. 

 
8. Etika žurnalistiky 
• Reflexe etických pravidel žurnalistiky v ČR. 
• Etické kodexy v ČR. 
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B. Mediální a komunikační studia 
 

9. Základní vymezení komunikačních a mediálních studií 
• Mediální a komunikační studia v kontextu společenských a humanitních věd. 
• Definice předmětu zkoumání: média a komunikace. 
• Základní paradigmata a tradice studia médií. 

 
10. Formy, typy a funkce komunikace 
• Interpersonální, masová a mediální komunikace. 
• Vývojové etapy lidské a mediální komunikace. 
• Funkce lidské komunikace. 

 
11. Základní komunikační modely a jejich srovnání 
• Přenosové modely. 
• Dvoustupňový model. 
• Propagační model. 
• Rituálový model. 
• Příjmový model. 

 
12. Reprezentace a sociální konstrukce reality 
• Reprezentace a reprezentativnost. 
• Sociální konstrukce reality. 
• Legitimizace a internalizace.  
• Mediální reprezentace. 
• Kognitivní zpracování a zkreslení. 

 
13. Znaky a významy 
• De Saussureův model znaku. 
• Peircův model znaku. 
• Sémiotika. 

 
14. Mediální kódy 
• Definice kódu. 
• Typy a funkce kódů. 
• Paradigma, syntagma. 
• Interpretace kódů. 

 
15. Ideologie, hegemonie 
• Typy definic ideologie. 
• Ideologie, hegemonie a masová média. 
• Masová média a společenský a politický konsenzus. 

 
16. Vizuální kultura 
• Definice vizuální kultury. 
• Vizualita, vizualizace, vizuální moc, vizuální slast, krása. 

 
17. Mediální organizace a ekonomické podmínky fungování médií 
• Mediální organizace. 
• Vlastnictví, koncentrace. 
• Mediální systém. 
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18. Tvůrci a tvůrkyně mediálních obsahů 
• Vliv novinářů na obsah. 
• Žurnalistika jako řemeslo a profese, profesionalizace, vzdělávání novinářů, profesní role, 

profesní kultury. 
• Interpretativní komunity.  
• Diverzita v redakcích, ženy v žurnalistice.  
• Krize žurnalistiky a budoucnost žurnalistické profese. 
• Základní charakteristiky českých novinářů. 

 
19. Současná mediální publika a jejich proměny 
• Definice mediálních publik. 
• Důsledky digitalizace médií a nástupu online médií pro mediální publika. 
• Konvergentní a rozptýlená mediální publika. 

 
20. Výzkum účinků masových médií 
• Základní vymezení, typy mediálních účinků. 
• Možnosti zkoumání mediálních účinků, periodizace a historické etapy výzkumu mediálních 

účinků. 
 

21. Persuazivní komunikace: média a přesvědčování 
• Postoje a postojová změna, elaboration likelihood model, (model pravděpodobnosti 

zpracování).  
• Teorie kognitivní disonance, teorie kultivace. 

 
22. Používání médií a nadměrná konzumace médií 
• Proč a k čemu používáme média (motivace, teorie užití a uspokojení, teorie selektivní 

expozice, mood management theory). 
• Nadměrné používání médií, displacement hypothesis (time displacement). 

 
23. Nové teorie mediálních účinků 
• Individualizace masových médií, selektivita výběru médií, rozdílná náchylnost k účinkům 

médií, provázanost selektivity s účinky. 
 

24. Působení médií a politická komunikace 
• Nastolování mediální agendy, mediální/veřejná/politická agenda, priming, framing. 
• Spirála mlčení, band wagon effect. 
• Účinky politické komunikace, propaganda, fake news. 

 
25. Sex a média 
• Pornografie, sexting, záměrná a nezáměrná expozice sexuálně explicitním materiálům, 

sexuální vzrušení, sexuální scénáře, transfer excitace, psychosociální a sexuální vývoj v 
dětství a dospívání, sexualizace. 

 
26. Média, stereotypizace a násilí 
• Stereotypy v médiích a jejich účinky. 
• Agrese, násilí a antisociální chování v médiích a kvůli médiím. 
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C. Dějiny médií 
 

27. Přenos a uchovávání slova a textu 
• Vynález písma. 
• Zpravodajské systémy ve starověku a středověku. 
• Pošta. 
• Knihtisk. 

 
28. Telekomunikace  
• Dopravní revoluce.   
• Revoluce v přenosu informací – optický, elektrický a bezdrátový telegraf; telex a telefax. 
• Vývoj zpravodajských agentur.  

 
29. Vývoj tištěných médií  
• Výroba tištěných médií. 
• Ekonomická základna tištěných médií.  
• Typy novin a časopisů.    
• Proměny periodicity, obsahu a formy novin. 
• Vývoj nákladů tištěných médií.   

 
30. Přenos a uchovávání obrazového sdělení  
• Raná obrazová média (dřevoryt, mědiryt; xylografie, litografie). 
• Vznik a vývoj fotografie. 
• Experimenty s pohyblivým obrazem a počátky filmu. 

 
31. Vysílací média  
• Vznik a vývoj rozhlasu. 
• Vznik a vývoj televize.   

 
32. Tvůrci médií  
• Tvůrci letákových novin a pamfletů a periodických tištěných médií novověku (korespondenti, 

poštmistři, tiskaři, „novinspisovatelé“). 
• Utváření profese novináře v moderní éře.  

 
33. Regulace a kontrola médií  
• Obsahová kontrola – „tradiční“ předběžná cenzura versus „moderní“ následná cenzura. 
• Nástroje ekonomické a fiskální kontroly.    
• Profesní a distribuční kontrola.  

 
34. Globální komunikační revoluce  
• Digitalizace komunikace; internet, (chytrý) mobilní telefon, digitální fotoaparát. 
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