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Ciele kurzu:
Žurnalistika ako špecifický informačný systém, ktorý sa vyznačuje aktuálnos-ťou, univerzálnosťou, masovosťou, operatívnosťou, verejnosťou a periodickosťou zobrazuje aktuálnu vrstvu spoločenskej skutočnosti. Prostredníctvom tvorby žurnalistických prejavov a celkov, po ich multiplikácii a rozšírení umožňuje adresátom získať obraz o prebiehajúcich udalostiach a skutoč-nostiach a orientovať sa v spoločenskom prostredí. Žurnalistické celky a jednotlivé prejavy (ako ich autonómne časti) vznikajú v tvorivom žurnalistickom procese. Po prvostupňovom poznávaní  a hod-notení faktov, ich selekcii, hierarchizácii a rozmiestnení v priestore, čo sa spája s voľbou témy a žánru, nasleduje hlboké a zámerné poznávanie a hodno-tenie vyčleneného javu. Na jeho začiatku stojí zbieranie látky do množiny tak, aby fakty v nej boli dostatočne početné a správne. Toto sústreďovanie faktového materiálu sa uskutočňuje pomocou novinárskych techník, ktoré novinár má ovládať na profesionálnej úrovni, pričom vzhľadom na charakter žurnalistiky pracuje rýchlo             a presne. Od kvality týchto operácií závisí úroveň poznania udalostí a javov, výsled-kom ktorého by mal byť ich plnohodnotné a pravdivé zobrazenie v spravodajstve        i publicistike.
Cieľom je osvojiť si teoretické kroky zhromažďovania faktov do množiny, ich kritickej analýzy a klasifikácie, aby sa stali spoľahlivým východiskom pre ďalšie operácie, najmä logicko-pojmové postupy myslenia, ale aj pôsobivého zobrazovania. 

Obsah predmetu:

Prednášky:
1. Charakter žurnalistickej činnosti.
Úlohy žurnalistiky. Potenciál žurnalistického pôsobenia. Zobrazovanie skutočnosti v umení. Spôsoby odrazu a umelecký obraz. Styčné plochy umenia a žur-nalistiky. Veda ako oblasť duchovnej kultúry. Postupy vedy a systém vedy. Prienik do žurnalistiky a styčné plochy. Žurnalistika, predmet a funkcia a jej postupy. Žurnalistika ako špecifický informačný systém. Vecný charakter žurnalisti-ky.
2. Tvorivý žurnalistický proces.
Informácia a komunikácia v živote spoločnosti. Masová komunikácia a jej prostriedky. Znaky a znakové systémy v žurnalistickej komunikácii. Tvorivý žurnalistický proces, fázy celku a prejavu. Prípravná etapa a postupnosť krokov.

3. Zdroje informácií.
Očakávania adresátov a ich informačné potreby. Imperatívna potreba informovanosti prostriedkov žurnalistiky. Dobrá informovanosť a serióznosť ako podmienka dôvery adresátov a prestíže. Zdroje a pôvod informácií. Klasifikácia informačných zdrojov. Pravidlá uvádzania zdrojov (sorcing/"zdrojovanie").
4. Fakt v žurnalistike a otázka tvorby.
Žurnalistická komunikácia a fakt. Klasifikácia faktov podľa miery zovšeobec-nenia a pôvodu. Fakt v žurnalistickej tvorbe.
5. Osobnosť novinára v prípravnej fáze tvorby.
Verejnosť, operatívnosť, autentickosť žurnalistiky. Spoločenské aspekty práce novinára. Osobnostné aspekty práce novinára. Komunikatívnosť a komunikačný akt pri zbieraní faktov a jeho časti. Význam a využitie pôvodných a prevzatých faktov.
6. Novinárske techniky - charakteristika.
Pozorovanie. Pozorovanie zúčastnené a nezúčastnené. Zúčastnené pozorovania zjavné a utajené. Uplatnenie v žurnalistike.
7. Experiment.
Charakteristika a druhy experimentu. Výhrady voči experimentu v spoločenskej oblasti. Experiment ako bezprostredná forma poznania. Experiment ako navodený proces. Sociálny experiment v žurnalistickej praxi.
8. Anketa.
Problematika reprezentatívnosti výsledkov a možnosti žurnalistiky. Otázka súboru a výber vzorky. Druhy ankety a uplatnenie v žurnalistike pri zisťovaní názorov verejnosti. Formy uplatnenia v prejave a možnosti použitia výsledkov. Osobnosť novinára pri ankete. Príprava, realizácia a spracovanie ankety.
9. Rozhovor.
Charakteristika a postavenie rozhovoru v novinárskej práci pri získavaní faktov. Druhy rozhovoru a ich uplatnenie. Osobnosť novinára pri vedení rozhovoru. Príprava a realizácia rozhovoru. Kladenie otázok, zaznamenávanie odpovedí.
10. Exploatačná (dokumentárna) technika.
Dokumentárne pramene všeobecne a ich klasifikácia. Spôsoby štúdia: konštruktívne, typologické, štatistické, obsahová analýza. Postup pri kritike prameňov. Miesto a použitie techniky v žur-nalistickej tvorbe a prejavoch.
11. Inštitucionálne formy toku informácií.
Tlačová konferencia. Tlačová beseda. Brífing a pressfoyer. Úlohy tlačového hovorcu. Tlačo-vý odbor/oddelenie. Oddelenia pre styk s verejnosťou (PR).
12. Spracovanie údajov.
Triedenie, klasifikácia a komparácia údajov. Verifikácia (overovanie a potvrde-nie) faktov. Hierarchizácia faktov (kľúčových, doplnkových, ilutračných). Výber typických faktov, eliminácia druhoradých detailov. Zovšeobecňovanie empirických faktov a logicko-pojmové postupy myslenia.
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Požiadavky na študentov:
Zápočet:
Aktívna účasť na vyučovacom procese.
Skúška:
Predpokladom vykonania skúšky je zapísaný zápočet. Skúška pozostáva z písomnej (príp. ústnej) časti. Písomná skúška - test obsahuje 20 otázok za ktoré možno získať maximálne 100 bodov.
Bodové hodnotenie: výborne = 86-100, veľmi dobre = 74-85, dobre = 60-73 bodov.
Podmienkou úspešnosti je získanie minimálne 60 bodov.


