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METODIKY ŽURNALISTIKY II.

Dva názory na to, čo je NOVINÁRSTVO:

1.	profesia;
2.	služba verejnosti - informuje občana, čím spoločnosti pomáha koexistovať a kooperovať;

- Spoločnosť limituje pôsobenie žurnalistiky radom legislatívnych noriem.

NOVINÁRI SÚ POD TLAKOM:

	1. politickej kontroly (prístup k infomáciám a cenzúra): 
1.	priama (legislatívne normy, verejnoprávne médiá - menovanie a odvolávanie vrcholového manažmentu, štátne dotácie, rozličné rady);
2.	nepriama (exkluzívne poskytovanie informácií, členstvo novinárov v politických stranách, klientelizmus, zastrašovanie);

2. ekonomickej kontroly 	- vlastníctvo médií;
 		- tlak trhu, inzercie a reklamy;
	
3. legislatívnej kontroly  	- mediálny zákon;
						- zákon o prístupe k informáciám atď.;
						- etický kodex novinára;

4. kultúrne prostredie - závisí od tradovaných názorov spoločnosti na nejaký problém / jav (verejnosťou rešpektované normy, vzory, ideály, uznávané konvencie, vzdelanosť, vyspelosť spoločnosti);
	
5. tlak štruktúry publika ako cieľovej skupiny / adresáta
	- kľúčový je tlak zo strany prístupu k informáciám (je limitovaný zákonom, ochotou, ďalšími reštrikciami, ĽP, ústavou, zákonom o štátnom, listovom, bankovom tajomstve);

6. sociálno-ekonomický tlak prostredia, v ktorom vyrástol novinár (muž - žena, bohatý - chudobný, ovplyvňuje vnímanie sveta a riešenie problémov);

Žurnalistika je podobná: vede, umeniu, výchovno-vzdelávaciemu systému, reklame.



Výhoda pôsobenia žurnalistiky:
1.	polyfunkčnosť: žurnalistika pôsobí informatívne, formatívne, aktivizačne, hodnotiaco, regulačne; funkcie: vzdelávacia, zábavná, mienkotvorná, estetická; zobrazuje aktuálnu spoločenskú informáciu vo forme žurnalistických celkov);
2.	sústavnosť (podobne ako vzdelávací systém) - periodickosť, neprerušenosť; funkcie: poznávacia a výchovná  (vplyv na verejnú mienku, na spoločenské vedomie, na spoločenskú aktivitu); funkcia aktivizujúca a estetická;
3.	masovosť (žurnalistika preniká všade, horizontálne i vertikálne, zasahuje všetky sféry spoločnosti, všetky štruktúry);
4.	šírka záberu (tematicky neobmedzené);
5.	aktuálnosť;
6.	je najdostupnejším zdrojom informácií;
7.	prístupnosť, zrozumiteľnosť;
8.	veľká sila na formovanie verejnej mienky;
9.	intencionálnosť / zámernosť;
10.	prispôsobivosť požiadavkám recipienta;
11.	dobrovoľnosť (realizuje sa vo voľnom čase ľudí, človek sa sám rozhodne, kedy ju bude vnímať); nezáväznosť, nehrozí sankciami;
12.	pestrosť použitých foriem (žánrová, tematická, technická);
13.	vyzýva k spoluúčasti;
14.	pohotovosť, operatívnosť;

Koordinovanosť:
-	zložky žurnalistiky by mali pôsobiť koordinovane, nie duplicitne;
-	tlačová agentúra - prvá informuje o holom fakte;
-	rozhlas - dáva základné informácie; informáciu rozširuje, lebo je najoperatívnejší;
-	televízia - názornosť;
-	denná tlač - poskytuje komplexnejšiu informáciu s náznakom analýzy;
-	týždenná tlač - hĺbková analýza;  - dôkladné uchopenie témy;

Nevýhody žurnalistiky: 
-	chýba systematickosť;
-	chýba bezprostredná kontrola účinnosti (neexistuje priamy vzťah: komunikátor x recipient);	
-	neexistuje adresné pôsobenie na konkrétne publikum;

Didaktické princípy:
1.	jasnosť (domáce termíny, krátke slová a vety);
2.	zrozumiteľnosť: jazyková, štylistická, logické podanie, formulácia myšlienok); 
3.	názornosť: konkrétne príklady, ilustračné detaily, grafická a obrazová názornosť;
4.	prehľadnosť: obsahová (zostavenie textu) a grafická - predpoklady dobrého vnímania;
5.	primeranosť: veku, vzdelaniu, regiónu, rozhľadenosti, ekonomickému zázemiu publika;
6.	prístupnosť (neprístupný text sa míňa účinkom);
účinnosť závisí od: 	vzťahu komunikátor - príjemca;
				kvality obsahu;
				formálneho spracovania;
				prostredia, kde žije príjemca;
				kde sa realizuje komunikačný akt;

Špecifické bariéry

Príčina: nechuť komunikovať 	o neznámych,
					o nečakaných,
					o nezvyčajných,
					o často znepokojujúcich veciach,
					ak sú nevhodne podávané,

Odborné obsahy sú:	neznáme, nezvyčajné, nečakané, nestále,
				neprístupné, nezrozumiteľné, nepochopiteľné,					nepredstaviteľné, nepravdepodobné, nesympatické,
				abstraktné, protirečivé, obťažité; 
				
Sú podávané: nejasne, neprimerane, neprehľadne, nenázorne, nezáživne, nevierohodne;

Bariéry pri prijímaní obsahov:

1.	mužské / ženské;
2.	vekové / vedomostné (ak sa poznatky podajú v alegorickej podobe, ako príbeh so zvieratkami so strhujúcim dejom, ktorý podnieti deti k nápodobe);
3.	psychologické / axiologické;
4.	obavy / zábrany;
5.	mestské / vidiecke; 
6.	statusové / subordinačné;
7.	laické / profesijné;
8.	terminologické / regionálne;



Bariéry:
-	jednoduché,
-	kombinované,
-	individuálne,
-	skupinové;

Prekonanie bariér:	- vysvetliť,
- priblížiť,
- oživiť,

Psychologická bariéra - jej charakteristickým znakom je selektivita - adresát si vyberá žurnalistické prejavy, ktoré podporujú jeho stanovisko a sú v súlade s jeho názormi;
Ak informácie vybočia z rámca záujmov / potrieb ľudí (nezaujímajú ich), alebo sú v protiklade s ich názormi.

akútne / latentné bariéry - vyvolané neobvyklosťou, neznámosťou, neprístupnosťou či nepredstaviteľnosťou problematiky (niektoré sa dajú prekonať frontálnym náporom titulku a úvodu, na iné treba pôsobiť postupne, obozretne, taktne a nenápadne v ďalších pasážach textu);
špecifické bariéry;

Publikum - recipienti, prijímatelia komunikátov;

Publikum:	potenciálne -	je objektom, na ktorý sa pôsobí;
					má predpoklady prijať šírené výpovede;
		reálne - 		túto možnosť realizuje;
					prijíma komunikačné podnety;

- jednotlivý, náhodný komunikačný akt - prijímateľ sa stal súčasťou publika;

- reálne publikum - v žurnalistike opakovaním, prijímaním komunikovaných informácií, určitým stupňom ich pravidelnosti;

- jednotlivec - recipient, prijímateľ;

Publikum 	
-	nie je jednoduchým súhrnom prijímateľov;
-	má určitú štruktúru, ktorá je podmienená štruktúrou komunikovaných výpovedí;
-	prijímanie komunikovaných informácií, ktoré ich zaujímajú, je dobrovoľné, prebieha vo voľnom čase a jednotliví recipienti si vyberajú tie informácie, ktoré ich zaujímajú;

-	štruktúra publika 	- podľa sociálnodemografických kritérií;
- podľa príslušnosti k politickým stranám;
- podľa teritória;
- podľa záujmov;

Publikum - adresát

maturita				          stále				náhodné
							
základné vzdelanie							motivované

mládež									indiferentné
Publikum
dospelé									naklonené

muži										predpojaté

ženy			-                           z mesta		  - 		z vidieka


Fázy novinárskej činnosti:
1.	prípravná fáza - novinárskeho prejavu - novinárskeho celku
2.	tvorivá fáza
3.	výrobná fáza
4.	fáza rozšírenia celku
5.	fáza pôsobenia celku

-	vlastný obsah a podstata žurnalistickej činnosti: príprava + samotná tvorba celkov a ich častí;

I. Prípravná fáza:
1.	plánovanie témy;
2.	výber témy (na základe prvotného štúdia problematiky - sledovanie javov a udalostí);
3.	odobrenie / fixácia témy
4.	voľba zámeru autora (závisí od publika, typu média, od toho, čo chceme dosiahnuť, od typu udalosti); v priebehu prípravnej fázy sa môže meniť;
5.	voľba záveru;
6.	získanie a zhromažďovanie podkladového materiálu;
-	priamo - pozorovaním, experimentom, rozhovorom - výsledkom sú pôvodné fakty;
-	nepriamo (sprostredkovane) - prostredníctvom: 
- 2-smernej komunikácie (aktívne obe strany: novinári na tlačovke, brífingu;
- 1-smernej komunikácie (aktívna je len jedna strana: mítingy, rokovania);
		- exploatačná (dokumentačná technika);
		- inštitucionalizovaný tok informácií - sprostredkované fakty;
- prevzaté fakty z tzv. otvorených zdrojov (iné masmédiá, agentúry, internet);
7.	sekundárne štúdium problematiky zo získaných podkladov;
8. analýza podkladov, ich hodnotenie (čo je pre zámer kľúčové, čo je vedľajšie, čo je len ilustračný detail) a usporiadanie faktov:
	- kľúčové fakty;
- ilustračné detaily (ako príklady, názorné ukážky);
- doplnkové fakty (rozvíjajú základné informácie, potvrdzujú naše názory, myšlienky, slúžia ako argument);
9.	výber (selekcia) faktov: novinárske motto: čo najmenej slov - menej je viac; fakty majú potvrdzovať hlavnú líniu prejavu a nie odpútavať pozornosť;
10.	verifikácia (overovanie) všetkých použitých faktov; jej spôsob závisí od typu podkladového metariálu, od zdroja) - potvrdenie pravdivosti a správnosti faktu, overovanie faktov z hľadiska pravdivosti a pôvodu;
overenie: teoreticky (logický úsudok);
		- empiricky
		- experimentálne
11.	taktické rozmiestnenie všetkých faktov, ktoré máme k dispozícii (podkladového materiálu) - závisí od zámeru a žánru; proporcionálne rozmiestnenie;

II. Tvorivá fáza

- nastupuje po dôkladnom spracovaní podkladového materiálu;
- výsledok: dvojsmerný;
	komunikácia --- pôvodné a prevzaté fakty (pri kľúčových faktoch je 
			      dôležitá verifikácia
- finálna redukcia výsledného materiálu (novinár použije len fakty relevantné  žánrovému a zámerovému stvárneniu);

- v žurnalistike ide o tvorbu 	- žurnalistického celku,
					- žurnalistického prejavu;

Žurnalistický celok - výsledok novinárskej redakčnej činnosti (časť novín, časopisov, rozhlasových a televíznych relácií, dokumentárny film);


Žurnalistický celok tvoria: 	

- žurnalistické prejavy;	
- nežurnalistické prejavy (reklama, inzercia, odborné prejavy z iných odvetví, umelecká a populárnovedecká literatúra, komiksy, umelecké fotografie, krížovky;
-	je výsledkom kolektívnej činnosti, lebo pri jeho tvorbe ide o spoluautorstvo viacerých pracovníkov a redaktorov, ktorí žurnalistické aj nežurnalistické prejavy vyberajú, upravujú a redigujú a zaraďujú; a technickí a administratívni pracovníci + pomocný redakčný personál;
-	je výsledkom duchovno-tvorivej novinárskej činnosti;

Žurnalistický prejav (žurnalistická vzpoveď)

-	základná stavebná zložka žurnalistického celku;
-	je výsledkom individuálnej novinárskej činnosti;
-	jeho autorom je redaktor, novinár (mal by vychádzať zo žurnalistického faktu;

- žurnalistické prejavy: 	- spravodajské.
- publicistické;

-	obsah stvárnený do formy; určujúci a kľúčový je obsah, lebo determinuje formu, obsah tvoria fakty;

FAKT V ŽURNALISTIKE

-	fakt je niečo jednotlivé a konkrétne, čo sa skutočne stalo (jav, udalosť, proces, myšlienka), niečo objektívne dané, vychádza z neho žurnalistická výpoveď;
-	v žurnalisticke sa k faktom dopracúvame poznaním, fakt nemôže byť vymyslený;

FAKT - všeobecne určitá	- skutočnosť,
					- udalosť,
					- výsledok,
- pravdivý poznatok vychádzajúci z empirického poznania;
	  - je vždy jedinečný;

FAKT je	- výsledok priameho pozorovania,
		- výsledok skúsenosti,
		- výsledok abstrakcie,

Fakty musí mať:
-	pravdivosť,
-	logická správnosť,
-	presnosť,
-	obsahová úplnosť,

FAKT je 	- východisko pre správu,
		- základná jednotka,
		- ilustračný prostriedok,
		- dokazovací prostriedok;

Podľa pôvodu poznáme:
-	pôvodné (z pozorovania, experimentu, ankety, rozhovoru),
-	sprostredkované,
-	prevzaté;

Fakt sa dá stvárniť v podobe:
-	textu,
-	obrazu,
-	zvuku,
-	audiovizuálnej;

Obsah tvoria fakty, informácie o nejakých udalostiach.

Má tri zložky:
1.	vecnú stránku udalosti, javu, myšlienky (súhrn faktov),
2.	autorský zámer (jeho súčasťou je autorov postoj, komentár, odporúčania, závery),
3.	kontext, súvislosti, vnútorné vzťahy (prečo sa udalosť stala, hľadanie príčin, dôsledkov, súvislostí, charakteristika vnútorných vzťahov);

FORMA: 	1. žánrové prvky,
		2. sujetovo-kompozičné prvky (vrátane ilustrácií),
3. lexikálne a štylistické prvky (individuálny spôsob stvárnenia);

Výber obsahu a formy závisí od:
-	typu a zamerania média (technológia, regionalita, periodicita, univerzálny / odborný celok);
-	od charakteru publika, ktorému je prejav určený;
-	od typu udalosti;
-	od osobného prístupu autora;
-	od časových, technických a ďalších podmienok;

Obsah (vnútorná stránka prejavu) a forma (vonkajšia stránka prejavu):

-	navzájom sa ovplyvňujú;
-	nesporná je však priorita obsahu + požiadavka funkčnosti a adekvátnosti jeho vyjadrenia;

Spätná väzba - kontrola účinnosti:
-	účinnosť - stupeň, miera pôsobenia na recipienta;
-	podstata: byť vypočutý - treba dodržiavať zásady komunikačnej stratégie (ZKS), aby recipient nielen poznal a pochopil, ale aj prijal prejav;
-	pri ZKS sa uplatňujú: logicko-pojmové prostriedky (pôsobenie na rozumovú stránku) a emocionálne prostriedky; 

Štruktúra novinárskeho prejavu:
-	môže mať rôzne polohy (od opisovania po hodnotenie), akcentovať racionálnu / emocionálnu stránku;
-	závisí od individuálneho kontaktu autora s publikom;
-	treba dosiahnuť čo najvyšší stupeň komunikačnej zhody;

Komunikačná zhoda závisí od:
-	komplexnosti obsahu (kompletnosť informácie),
-	spracovania,
-	primeranosti obsahu a rozsahu,
-	príťažlivosti spracovania,
-	dôležitá je možnosť praktickej aplikácie;

Novinár by mal účinok predpokladať:
	Poznať cieľovú skupinu (recipienta):
1.	ekonomickú štruktúru oblasti;
2.	kultúrnu vyspelosť;
3.	vzdelanostnú štruktúru;
4.	sociodemografické znaky (vek, pohlavie, spoločenský status, pracovné a sociálne podmienky);
5.	politickú vyspelosť (právne vzdelanie, občianske cítenie, spoločenskú angažovanosť, znalosť demokratickej tradície, štruktúru politických princípov organizovanosti);
6.	vlastnosti a schopnosti ľudí, tvorivý potenciál;
7.	štruktúra obyvateľov vo vzťahu k médiám (+ / - prístup, kúpna sila - cena tlače, vybavenosť domácností TV, rádiami, čitateľské / poslucháčske / divácke zvyklosti;

Recipient neprijíma všetko, čo mu novinár ponúka, vyberá si z novinárovho výberu.
Komunikátor - funkcie:	selektívna
				riadiaca
				tvorivá

-	určuje hlavné ciele a zámery pôsobenia komunikácie,
-	rozhoduje o metódach a formách, ktorými sa tieto ciele majú dosiahnuť;
- dôležitý je vzťah recipienta ku komunikátorovi:
-	komunikátorova hodnovernosť - určená jeho odbornými vedomosťami a stupňom dôvery recipienta;
-	emocionálne motivovaný vzťah:
- psychické / fyzické vlastnosti komunikátora (atraktívnosť),
- jeho skupinová príslušnosť, postavenie, prestíž;
-	závisí od sympatií (antipatií), náklonnosti, obdivovania, želania podobať sa mu (identifikácia);
-	čím priaznivejšie sú hodnotenia a postoje recipientov ku komunikátorovi, tým účinnejšíe môže komunikátor vplývať na ich názory, postoje, správanie;

Komunikát - produkt činnosti komunikátora -
-	musí upútať recipientovu pozornosť: 
- mimovoľnú (dôležité sú vonkajšie podnety - formálna stránka   komunikátu);
- zámernú (vnútorné faktory, potreby a záujmy recipienta);
	- recipient mu musí rozumieť a chápať jeho zmysel; 

Zrozumiteľnosť komunikátu závisí od jazykových a štylistických vlastností + ďalších obrazových, zvukových, grafických znakov... Tieto vlastnosti komunikátu musia zodpovedať úrovni publika, ktorému je určený komunikát.

-	recipient by mal rozumieť komunikátom a chápať ich v rovnakom zmysle ako komunikátor;
-	komunikátor sa má vyjadrovať: 	- zrozumiteľne,
- jasne,
- jednoznačne,
			+ všetko to musí byť známe a pochopiteľné recipientovi
-	komunikáty, ktoré recipient prijal, potom zámerne / nezámerne hodnotí (na čo vplýva téma, obsah, forma);

Čím priaznivejšie je hodnotenie, tým účinnejšie môže komunikát vplývať na recipienta.



Účinnosť komunikátu závisí od všetkých jeho zložiek:
-	obsahových,
-	formálnych,
-	žánrových,
-	štýlových,
-	štylistických,
-	jazykových,
-	grafických,
-	zvukových,
-	obrazových,
+ od toho, do akej miery zodpovedá komunikát dhápavosti, záujmom, potrebám a pôvodnému postoju recipienta;

Komunikačný prostriedok:
-	materiálny nositeľ informácie, fungujúci za určitých podmienok;
-	ktorý modifikuje všetky komunikáty;
-	dôležitejšie ako technické danosti sú: vzťahy recipientov k jednotlivým komunikačným prostriedkom;
-	recipient si na základe skúseností a vplyvom výchovy, tradície, zvyklostí;
- vytvára určitú predstavu o jednotlivých komunikačných prostriedkoch, vytvára si hierarchiu preferencií;
- čím + je vzťah recipienta k určitému komunikačnému prostriedku, tým sa dá naňho jeho prostredníctvom pôsobiť účinnejšie;

Recipient účinnosť podmieňuje: 
-	priamo (jeho vzťah k jednotlivým faktorom komunikácie určujú jeho osobné a sociálne znaky;
-	nepriamo (mení pôsobnosť jednotlivých faktorov  komunikácie podľa toho, ako ich on sám subjektívne vidí, interpretuje a hodnotí);

- osobnosť recipienta (ovplyvnená sociálnym prostredím) podmieňuje jeho vzťah ku komunikátorovi, komunikačnému prostriedku a komunikátu;

-	recipient sa upriamuje na tie komunikáty, ktoré sú dôležité pre jeho potreby a záujmy;
-	zodpovedá jeho IQ a vedomostiam, názorom, postojom, očakávaniam;
-	odmieta komunikáty, ktoré sú preňho neprijateľné.
Tento jav - selektivita je jeden z hlavných fenoménov komunikačného správania sa recipienta. Selektivita sa prejavuje pri vyhľadávaní, spracúvaní a pamätaní si komunikátov; adresát si vyberá žurnalistické prejavy, ktoré podporujú jeho stanovisko a sú v súlade s jeho názormi. Uplatňujú sa pri príjme informácií, jej akceptácii a zapamätaní si. 

OSNOVA

-	má naplánovať rozvrstvenie jednotlivých myšlienok;
-	je to predbežný projekt budúceho textu, záver prípravnej fázy novinárskej činnosti;
-	jej konečná podoba závisí od zámeru autora a žánru;

Typy osnov:

1.	bodová osnova - má induktívny pôdorys (od konkrétneho k zovšeobecňujú-cemu zámeru); smeruje od čiastkového k celkovému, od jednotlivého k všeobecnému; patrí k najjednoduchším a najfrekventovanejším osnovám; často sa prelína s gradačnou osnovou;
2.	gradačná osnova - má stupňovať tému a udržať pozornosť recipienta;
3.	otázková osnova - osnova v podobe súboru otázok, hľadá súvislé odpovede - jasné, pevné, sumarizačné; autor vedie vnútorný dialóg s recipientom; kladením otázok núti autora k formulácii konkrétnych a obsažných odpovedí "jasne sformulovaná otázka je 1/2 odpovede" + núti členiť tému do samostatných častí - odsekov či tematických častí - autor premýšľa proporcionálne;
4.	titulková osnova - tvorá ju TL, NT, PT, MT; núti autora formulovať titulky ešte pred napísaním textu; MT  proporcionálne rozvrstvia materiál, vytvoria záväznú štruktúru; táto osnova núti k precíznej formulácii, vedie novinára k plynulému rozvíjaniu myšlienok, k logike podania, k proporcionalite; výhoda: po napísaní sa nezdržuje s TL. 
5.	myšlienková osnova - optimálne rozostavenie myšlienok a ich logický sled; súbor kľúčových, nosných myšlienok (1 myšlienka - 1 veta); je zložitejšia, komponovaná často deduktívne; sleduje logiku podania, myšlienky vychádzajú jedna z druhej (myšlienková nadväznosť); na základe logických súvislostí sa ľahko dopĺňa text ilustráciami, detailami, grafmi; využíva induktívno / deduktívno / analyticko / syntetický postup; myšlienky - stručné tézy, ktoré autor neskôr v texte rozvíja;
6.	problémová / analytická  osnova - opiera sa o analýzu - rozbor problémov; rozloží si tému na jednotlivé problémy; buď sleduje logiku riešenia alebo hierarchické riešenie problémov podľa dôležitosti; ide do hĺbky, je náročná; končí syntetickým záverom, zovšeobecnením;
7.	aspektová / hľadisková osnova - tiež analyzuje; v beletrizovaných žánroch autor sám vyhľadá rôzne hľadiská; v spravodajských žánroch - hľadiská iných - odborníkov; prezentuje rôzne hľadiská, rôzne uhly, z ktorých sa dá vidieť problém; autor ich poznáva, konfrontuje alebo analyzuje a cez ne rozoberá tému; typické je citovanie a parafrázovanie;



8.	komparačná osnova - porovnávanie jednotlivých faktov a zorných uhlov;
využíva porovnávanie: 	protikladov, podobností, odlišností, 
názory, myšlienky,
kontrastné situácie,
stanoviská, fakty,
výsledky prieskumov,
príklady, analógie;
9. kontrastná osnova -  vychádza z protikladných skutočností, 
-	vyhľadáva ich a poukazuje na ne;
10. dejová kostra - doména beletrizovaných žánrov, ale aj vo fíčri či rozprávaní
			- opiera sa o príbeh, ktorý je súčasťou rozprávania:
					- monologického,
					- dialogického.
11. hybridná osnova 	- symbióza bodovej a gradačnej osnovy alebo iných
     				- induktívno-deduktívna (bodová+myšlienková)
-	každá osnova môže byť 	- lakonická,
 	- rámcová,
	- rozvinutá,
	- obšírnejšia;

Cieľ osnovy: 
   1. 	-   rozvrstviť, sprehľadniť materiál, štruktúrovať ho,
-	usporiadať ho,
-	skombinovať jednotlivé prvky,
-	načrtnúť proporcie jednotlivých celkov (odsekov), logika podania;
   2. 	- predbežne formuluje niektoré myšlienky, tézy;
   3. preveriť získaný podkladový materiál (čo máme, či sme niečo nazeabudli);

Okrem osnov sa využívajú aj tézy a koncepty.

TÉZY sú členitejšie a rozvinutejšie ako myšlienky v osnove, sú detailnejšie;
	  vznikajú niekedy skôr ako osnova;
	  využívajú sa pri podrobnejšom plánovaní prejavu;
 	  zahrňujú zásady a myšlienky;
	  námety, nápady, dejové prechody, myšlien. pochody, epizódy, výzvy;
Tézy - vety, ktoré tvoria kompaktný celok;
	 heslovité;
 obsahujú námety, nápady, predpokladaný rozsah a obsah, taktiku nastolenia problému;

- v podrobnejších tézach vytvárajú autori obšírnejšie skice (podrobnejšie tézy, náčrty jednotlivých pasáží, odsekov, rôzne obmeny oslovenia publika);
- v bohatšie rozpracovaných tézach bývajú sujetové skice (obsahujú už konkrétne výroky, časti dialógov, výzvy);
KONCEPT - nečistopis, prvopis, 1. verzia textu, ktorú autor koriguje, upravuje a mal by z nej vzniknúť čistopis;

METÓDY HODNOTENIA
- priame - hodnotiace výroky
-	jazyk a štýl (hlavne adjektíva) - irónia, parodovanie, zosmiešňovanie, zveličovanie;
-	voľba ilustračných detailov;
-	interpretácia (dopad udalosti); vysvetľovanie, objasňovanie, dokazovanie;
-	voľba argumentov;
-	citovanie;
-	retrospektíva;
-	analógia;
-	konfrontácia;
-	odobrenie / spochybnenie;
-	symboly;
-	tradované náhľady, zvyklosti, využívanie ideálov;
-	individuálne, profesionálne, regionálne zretele;
-	nepriame - skryté: výber informácií, voľba žánru a výrazových  prostriedkov;
-	výber faktov a ich usporiadanie (hierarchizácia - najdôležitejšie na začiatok;
-	výber citátov;
-	autoritatívnosť - výber osobností, ktoré citujeme;
-	rozsah, aký sa téme venuje;
-	proporcie 	- negatív a pozitív;
				- citovanie niektorých strán viac;
				- kontrastov;
				- ilustraných detailov (niektoré sa zvýraznia);
-	doplnkový background  (napr. v profile sa spomenie - );
-	výber jazykových prostriedkov;
-	výber informačného zdroja;
-	výber proporcií aspektov;

RÁMCOVÉ ČASTI NOVINÁRSKEHO PREJAVU
(TL, Úvod, jadro, záver)

-	oslovujú, informujú, orientujú recipienta;
-	rámcujú text;	
-	3 Z: ZÍSKAŤ (aby si recipient prejav prečítal);
   ZORIENTOVAŤ (o čom bude prejav);
   ZAUJAŤ (aby neprestal čítať);

TITULOK
(TL, PT, MT, NT)

vlastnosti:	- výstižnosť;
		- stručnosť (málo krátkych slov);
		- obsažnosť (ale musia vyjadriť veľa);
		- jasnosť, zrozumiteľnosť (obsahová, grafická);
		- pútavosť (TL osobitý, nápaditý, príťažlivý);
		- priliehavosť;
		- primeranosť (nesľubovať viac ako dá text);
		- presnosť;
		- vtipnosť, duchaplnosť;
		- výraznosť;

nie 	-   neznáme skratky;
-	prirovnania;
-	metafory;
-	úvodzovky, bodka, výkričník, otáznik;

Delenie titulkov:	- informatívny (oznamuje aktuálnu skutočnosť);
			- formatívny (usmerňuje postoje, názory, predstavy);
			- aktivizačný;

Titulok  	- statický (poukazuje na stav, konštatuje výsledok);
- dynamický (zaznamenáva vývin udalosti, domunije v nich sloveso, vťahujú čitateľa do víru udalostí);
- obrazný;

Titulok      - spravodajský (nemal by mať viac ako 50 znakov a presiahnuť 1 riadok,    mal by súvisieť s 1. odsekom;
- hodnotiaci (veľa prívlastkov a epitet; komentatívny, zaujíma stanovisko);
- beletristický - obsažné vyjadrovacie prostriedky, metafory, metonýmie (expresívnejšie a nepriame hodnotenie, sú názorné, plastické);

Titulok - vecný, racionálno-pojmový (mená, fakty, podstata oznámenia, orientovať);
       	    - obrazný (uvoľnenejší, obraznejší, expresívnejší);

Titulok:
-    má priniesť čitateľa k textu - k článku;
-	prisudzuje informáciám určitý stupeň dôležitosti (ich veľkosť a umiestnenie);
-	pozor, aby sa v titulku a podtitulku nepovedať všetko, lebo čitateľ si potom samotný článok neprečíta;

dobrý titulok 	- presne vystihne podstatu článku;
		 	- nezveličuje ani nezmenšuje význam informácie;
			- slovesá v prítomnom čase, obsahujú kľúčové slová;
slabý titulok   - obsahuje nekonkrétne slová, nezrozumiteľné skratky a akronymy;

TL - kontaktová zložka textu, oslovenie adresáta, výzva ku komunikácii;
      - spolu s úvodom uvádza čitateľa do problematiky;
MT - prebúdzajú, regenerujú pozornosť, rozvíjajú záujem o prejav;

TL 	-    jasný, stručný, krátky, konkrétny, výstižný, presný, výrazný,
-	zrozumiteľný, názorný, priliehavý, primeraný, expresívny, 
-	vkusný, pôsobivý, markantný, čitateľný, podnetný, opticky zreteľný,
-	prekvapujúci, nápaditý, pútavy, vtipný, duchaplný, adresný, príťažlivý;

Úloha TL: 	- oznamuje, oboznamuje, objasňuje, ilustruje, pripomína,
- komentuje, kvalifikuje, klasifikuje, polemizuje,
- schvaľuje, odmieta, povzbudzuje;

TL	- sádzané;
	- kreslené; 

TL	-    jednoduché;
-	zložené;
-	kombinované (z rôznych druhov písma);
-	spoločné nad novinovou stranou;

TITULKOVÝ BLOK
(hl. TL, NT, PT)
- poschodové riešenie

HT - rozčleňuje text na menšie časti + dôležité pre pozornosť čitateľa;

ÚVOD A ZÁVER
-  pri písaní úvodu musí autor mať na pamäti, aký chce záver (a naopak);
-  rozsahom najkratšie časti prejavu (okrem TL);
-  sú torzovité, v kontúrach, letmo charakterizujú problematiku;
- jednoduché, lakonickejšie, lapidárnejšie a výstižnejšie ako nosné pasáže   príspevku;


Funkcia úvodu a záveru:	- orientačná,
					- motivačná,
					- získavacia,
					- záujmotvorná,
					- atmosférotvorná,
					- ilustračná;

- mal by tu odznieť záver / vysvetlenie, ktoré pomôže pochopiť problém;
- začlenenie tematických súvislostí;

Úvod a záver 	- flexibilné, pohyblivé súčasti prejavu;
			- navzájom sa ovplyvňujú, vedia sa spájať,
			  zastupovať, prelínať, nahrádzať;

ÚVOD             - mal by byť "krátky, plný prísľubov, a predsa prísne zdržanlivý" (podľa Hajna);
     - uviesť tému, načrtnúť, o čom a prečo o tom bude reč;
Ak TL nadviazal kontakt, úvod by mal túto pozornosť stabilizovať, zorientovať, zaujať, poukázať na dôležité hľadiská, príčiny, dôsledky...

Úvod 		- niektorí považujú za najdôležitejšiu časť novinárskeho prejavu,
		  lebo môže prerušiť kontakt;
                    - ak nadväzuje na TL, mal by vyústiť do jadra, ale neprezradiť všetko;
		- mal by korešpondovať so záverom;
                    - mal by byť obsažný a vždy stručný - hutný, lebo príliš veľa faktov odradí príjemcu - náročný na formuláciu;
		- mal by byť pútavý;

Úvod - sprostredkovateľ medzi - autorom,
					- témou,
					- adresátom,
-	musí uviesť do podstaty problematiky, načrtnúť trasu, smer;

Často sa formuluje ako priamočiara,
1.	zrozumiteľná a jednoduchšia informácia o ponúkaných zložitejších informáciách;
2.	úvod založený na slovnej hre;
3.	úvod založený na personifikácii, na duchaplnom parafrázovaní, na synekdoche, metaforách, konfrontácii čítankových vedomostí so skutočnosťou;

Úvod, ktorý chce hlbšie zaujať, by mal vychádzať z kľúčových momentov;

dobré úvodníky: 	- ráznosť	
- pôsobivosť
- presvedčivosť		incipitu - 1. vety úvodu
- originalita
- duchaplnosť

- detaily, charakteristiky, ilustračné údaje, príklady, príbehy, analógie, výstižné čísla - to, čo zaujme, oživí pozornosť, vyvolá predstavu;

- od čoho závisí hĺbka, rozsah, zameranie:
-	od témy (či je pre publikum nová, známa);
-	od typu udalosti;
-	od média;
-	od žánru;

Pravidlá podľa BBC:	1. vybrať si 1 nosný, kľúčový fakt, ktorý bude 
				    odrazovým mostíkom v úvode;
				2. neodbočovať, držať sa ústrednej myšlienky či faktu;
				3. nepreťažiť úvod množstvom faktov a druhoradých 
				    detailov;
				4. dôraz na stručnosť (úvod  - rýchla informácia, nemal 
	byť veľmi rozsiahly); začína jednoduchými vetami;
Kľúčová v úvode je 1. veta - INCIPIT.

Zaujme:  	- nový fakt;
		- nový poznatok o známom fakte;
		- nové súvislosti;
		- niečo kuriózne;
		- výrok celebrity (autority);
		- záujímavý výrok;
		- meno - zaujímavý zdroj;
		- exkluzivita prostredia;
		- exkluzivita objavu;
		- originálne riešenie problému;
		- vylíčenie paradoxnej situácie;
		- neobvyklá odpoveď na obyčajnú otázku;
		- metafora;
		- analógia;
		- konfrontácia údajov;

- intenzifikujú - primerane aktualizované: 	- frazeologizmy, prirovnania,
- úslovia, príslovia, porekadlá,
- okrídlené slová,
- odkazy na krásnu literatúru;
- striedmo používať 	- naratívne, epické prvky;
				- chronológie;
				- exkurzy;
				- parentézy;

- vyhnúť sa	- všetko cudzie odpudzuje (neznáme slovo);
		- exkurzy;
		- chronologický opis nudí;
		- všetko zložité;
		- naratívne prvky;
		- strach z neočakávaného, neschopnosť akceptovať neobvyklé,
		  averzia voči neprekonateľnému;
		- nezvyčajné témy treba priblížiť cez príbeh;

Úvod má:	- uviesť tému,
		 - zdôvodniť tému,
		- ponúknuť rôzne aspekty ponímania témy,
		- zaujať, upútať,
		- prekonať bariéry (vysvetliť, priblížiť, oživiť),
		- nadviazať na TL, vyústiť do jadra, fiktívne sa spojiť so záverom;

Úvody kompozičné: logické,
			   chronologické,
			   dynamické;

Úvod podľa obsahu: 	1. súhrnný (odpovedá na 6 otázok);
				2. akcentujúci (zdôrazní 1 fakt);
				3. dramatický;
				4. citačný;
				5. analytický (poukazuje na súvislosti či dôsledky);
				6. atmosférotvorný (zdôrazňuje kolorit, scénu);
				7. zdŕžaný;
				8. úvod založený na reakciách a stanoviskách;
				9. enumeračný;
				10. in medias res (ide priamo k veci);
				11. s otázkou;
				12. anekdotický;
				13. provokujúci;
				14. založený na slogane;
				15. štatistický;
				16. retrospektívny;
				17. prekvapivý;


Introdukcia: aktuálny problém: analogický, predvídaný, modelový problém;
  aktuálna situácia: analogická, predvídaná, modelová situácia;

Incipit (1 veta - súčasť úvodu):
- naznačí - zorný uhol podávania;
	      	- polohu podávania;
	      	- podobu podávania;
	      	- obsah textu;
	      	- zmysel textu;
	      	- ladenie textu;

Detail	vecný,
		expresívny,
		inštruktívny,
		orientačný,
		objasňujúci,
		(a)typický,
		ilustračný,
		vysvetľujúci,
		charakterizačný;

ZÁVER
-	TL prebudil pozornosť a nadviazal kontakt;
-	Ú vyvolal a rozvinul záujem o tému;
-	J je dôležité pre pochopenie, prijatie i využitie témy;
-	Z má upevniť dosiahnuté výsledky a podnietiť čitateľa k vlastnej
intelektuýlnej a praktickej aktivite;

Pri závere sa uplatňuje:
1.	enumerácia (vypočítavanie + a -);
2.	rekapitulácia (stručné zopakovanie, krátky prehľad);
3.	sumarizácia (zhrnutie myšlienok, stanovísk, záverov);
4.	apel (výzva);
5.	klasifikácia (roztriedenie do skupín);
6.	funkčné opakovanie (zdôrazní, potvrdí, je to plastickejší prehľad);
7.	sumplifikácia (zjednodušené vysvetlenie);
8.	citovanie / parafrázovanie (myšlienok, stanovísk);
9.	hypotéza (podložený, ale neoverený predpoklad, tendencie, trendy);
10.	 background / kontext (začlenenie témy do širších súvislostí);
11.	 hierarchizácia (odstupňovanie podľa dôležitosti);
12.	 vecné / emotívne prerozprávanie;
13.	 prezentácia (predstavenie, prehliadka námetov, návrhov, rád);
14.	 retrospektíva (pohľad späť);
15.	 prognóza (predpoveď);
Úvod aj záver závisí od témy a zámeru autora.

Záver 
-	mal by upevniť, čo sa povedalo (pričom má racionálnu i emocionálnu zložku, podnietiť k intelektuálnej aktivite, či ku konaniu - aktivizačná úloha;
-	nemusí byť taký osobitý a komplexný ako úvod, je strohejší, vecnejší a všeobecnejší, lebo má iné ciele:
1.	apel - výzva, impulz (dovolávať sa niečoho vo výroku, otázke či zvolaní);
2.	regulatívna funkcia - usmerňovanie zo strany novinára (logické zovšeobecnenie, vyvodenie, náznak, narážka, prirovnanie, paralela, naznačenie dôsledkov);
3.	inštruktívna funkcia - obsahuje priamy návod, pokyn, poučenie, odobrenie nejakého konkrétneho riešenia;
4.	inšpiratívna funkcia;

- v spravodajstve - v závere sú najmenej dôležité fakty;
- v publicistike - v závere môže byť pointa, systetizovanie, sumarizovanie kľúčových faktov, zdôraznenie podstaty či zmyslu;

V závere sa ešte uplatňuje: 	rada, návrh, námet, návod, otázka, refrén, 
					rozuzlenie, pointa, konštatovanie, vysvetlenie,
					zovšeobecnenie, syntéza, požiadavka, 
					vyjadrenie predpokladu;

Záver vo forme:	návodu,
			apelu,
			zovšeobecnenia,
			predpokladu,
			podnetu,
			ponaučenia...

V závere sa často uplatňuje tzv. kruhové riešenie (gradačné, špirálové).
V závere (v rovnakej, rozvinutej alebo upravenej podobe) opakujeme to, čo sme povedali v úvode.

Refrén - vo všetkých častiach textu pracujeme s najpôsobivejšou myšlienkou (nezmenenou alebo obohatenou).





Atribúty záveru:
1.	stručnosť (úspornosť, lapidárnosť, zovretosť, hutnosť, kompaktnosť, koncíznosť;
2.	nabádavosť, inštruktívnosť, motivačnosť;
3.	adresnosť pôsobenia, praktický dopad záveru;
4.	duchaplnosť, vtip, vynachádzavosť, moment prekvapenia;

Zlé - rozvláčnosť, nekonkrétnosť, šablónovitosť, ošúchanosť, schématickosť,
        klišeovitosť, frázovitosť, stereotypnosť, jednotvárnosť;

JADRO
-	plnovýznamový text so samostatnou vnútornou štruktúrou, výstavbou myšlienkového materiálu;

J - vertikálne členenie - zložky - pojmové, obrazné, vecné, výkladové,  
  					 expresívne, ilustračné, opisné, argumentačné,
					 deskriptívne;
   - horizontálne členenie - vlastný čiastkový úvod, jadro, záver;

Jadro je štrukturované vnútorne; pôsobí:
-	informatívne (opisuje, konštatuje, referuje skutočnosť);
-	formatívne (rozširuje rozhľadenosť publika, poznatky a vedomosti);
-	aktivizačné (podnecujúce) - výsledok zložitého dôvodenia, presviedčania, argumentovania;

- autor musí recipienta zaujať, vtiahnuť do deja;
- mnohoalternatívnosť jadra - pri písaní autor vyberá a kombinuje rôzne prostriedky, žánrové stvárnenie látky;
- jadro sa dá pružne prispôsobovať konkrétnym požiadavkám, dokáže nahradiť úvod alebo záver;

Popularizačné podávanie - ráta s tým, že čitatelia o téme veľa nevedia - sú to laici, ktorých treba do problematiky uviesť, treba nadviazať na všeobecné znalosti publika a prehĺbiť jeho vedomosti;

- dôraz na jednoduchosť, jednoznačnosť a presvedčivosť podávania; prístupnosť, prehľadnosť podávania informácií; zhŕňanie a opakovanie informácií; zdôrazňovanie užitočnosti informácií;

Poznáme 7 druhov jadier: deskriptívne, chronologické, výkladové, induktívne, deduktívne, analytické, syntetické.



1.	Deskriptívne jadro
- využíva viaceré druhy opisu, ktoré sú spojené s príbehom	;
cieľ: oznámiť, poučiť (ide o poznatky);
- autor sa sústreďuje hlavne na vonkajšie znaky, črty, vlastnosti dejov, ľudí; - - autor reprodukuje len to podstatné;
- charakteristické črty: vyratúvanie (enumerácia) znakov, zameniteľnosť komponentov textu, uplatnenie prítomného času;

Opis - je viac kresbou vlastností ako fotografiou, nevymenúva všetko, čo novinár vidí, ale len tie typické, najdôležitejšie, podstatné črty, ponúka reprezentatívne fakty (cieľ je zachytiť, len to, čo je typické a dôležité);

Opis:	- statický (opisuje nemenné znaky, objekt v pokoji)	;
-	dynamický (opisuje činnosť vo vývine, v jej postupnosti, odráža premenu, je živší, má spád);
-	dejový (napr. v reportáži, sleduje dej);
-	odborný (v žurnalistike len zriedka, v odborných reláciách, odborná terminológia, objektívnosť);
-	praktický (návod na použitie niečoho, je jednoduchší, terminologicky prístupný);
-	umelecký (využíva rôzne umelecké postupy);

Droppa: opis  	statický - dynamický;
			návod - pokyn;
			reportážny - charakterizačný;
			názorný - inštruktívny;
			náučný - expresívny;
			chronologický - gradačný;
			kompaktný - rozptýlený;
			kontrastný - komparačný;

Hlavčáková: opis	objektívny;
			subjektívny (cielene, náhodou);
-	opis v jadre kombinujeme s rozprávaním, vysvetľovaním...;
-	dynamizujeme ho pomocou dejovosti, personifikácie...

Charakteristika - komplexnejšia ako opis, okrem vonkajších aj vnútorné vzťahy, vlastnosti, je súhrnným pohľadom na skutočnosť:
-	priama (aké sú vlastnosti);		- subjektívna
-	nepriama (cez činnosť);		- objektívna

-   odborná					- vnútorná (psychická) - vlastnosti,
-	umelecká				  povaha, charakter, citový profil,
  vierovyznanie, morálka, názory;
-   individuálna (1 osoba);		- vonkajšia (fyzická) - celkový 
-   skupinová (voliči HZDS)		  vzhľad, výzor, črty tváre, postavy;

Hybridy, ktoré kombinujú:
1.	opis + informatívne ozrejmovanie,
2.	opis + rozprávanie,
3.	opis + vysvetľovanie;

Ilustračné príbehy - kratšie, stručnejšie (dopĺňajú charakteristiku / výklad);
Objasňujúce príbehy - sprístupňujú zložité otázky;

2.	Chronologické jadro
-	kronikársky prístup;
-	časová následnosť, ale málo povie o príčinách udalostí;
chronologický prístup sa používa pri:
-	dlhotrvajúcej udalosti (rokovanie, zjazd);
-	udalosti plánované / neplánované;
+ Umožňuje zachytiť udalosť postupne tak, ako sa stala - fázový odraz udalosti - vymenúva aktérov udalosti (napr. rokovania) v poradí, v akom vystupovali a ich myšlienky, názory;
- nuda, zdĺhavosť; nezdôrazňuje, čo je dôležité; neprezrádza nič o príčinách, ktoré udalosti predchádzali, ani o následkoch a dôsledkoch - znižuje záujem čitateľa; tento postup sa má využívať striedavo, prípadne v kombinácii s inými postupmi (príp. hybridy s dynamickým rozprávaním, pútavé príbehy...);

3. Výkladové jadro
-	založené na objasňovaní, šírení vedomostí;
-	všíma si vývinové vzťahy;
funkčné vzťahy;
kauzálne (príčinno-následné) vzťahy;
-	osobnosť autora akoby ustupuje do úzadia, dôležitý je nadhľad;

Výklad - slohový postup;
-	postoj autora, prístup, ktorý sprístupňuje neznáme informácie;
-	cieľ: tlmočenie, podrobné vysvetlenie témy, problému, jeho pochopenie a prijatie; treba témy vysvetliť tak, aby bol prejav pochopený alebo pútavý, faktografický a dynamický - teda prijatý;
-	uplatňuje sa aj v spravodajstve;
-	charakteristické črty: 
- názorné ukážky (grafy, mapky, tabuľky, ale aj vnútorná myšlienková názornosť);
- argumentácia (dokazovanie), dôvodenie pomocou dôkazových prostriedkov;
-	použitie základných postupov logického myslenia: dedukcia, indukcia, syntéza (myšlienková integrácia jednotlivých prvkov do celku, pričom odhaľuje vnútornú závislosť medzi nimi), analýza (myšlienkové a faktické rozčlenenie celku na časti, komponenty), analógia (druh úsudku o zhode 2 javov na základe zhody niektorých ich vlastností), aplikácia (uplatnenie poznatkov), komparácia, konkretizácia (spredmetnenie myšlienok, riešení), generalizácia (zovšeobecnenie);
- výkladové jadro oslobuje ratio, rozum, nie emócie;
- navigačné texty, údaje, názvy, exkurzy, dejové, expresívne prostriedky;
- hľadá príčiny, následky, dôsledky (čo z toho vyvodíme), vysvetlenie, motív, dôvod;

Vysvetliť: rozobrať, presne označiť, opísať, charakterizovať, objasniť, definovať, ukázať príčiny, klady, zápory...

Výklad - odborný, vedecký (v žurnalistike zriedka);
             - vedecko-populárny;

Výklad - problémový (nastolí problém a hľadá jeho riešenie);
            - imitačný (napodobňuje základné stupne poznávania), metóda k nápodobe, k spoluúčasti;

Výklad - koncentrický (mnohostranne posudzuje 1 jav);
	  - alternatívny (predkladá viac riešení, 1 priamo / nepriamo preferuje);
	  - kontrastný (polemický) - protikladné riešenia, 1 preferuje);

4. Induktívne jadro
-	spája jednotlivé poznatky do celku, z konkrétnych poznatkov sa vyvodí všeobecný záver;
-	prevláda populárna indukcia - vybrané fakty predstavujeme v poradí a v závere z nich vyvodíme ponaučenie;

5. Deduktívne jadro
-	od všeobecnej tézy vedie adresáta k objasneniu konkrétneho javu;

6. Analytické jadro
-	vychádza z rozboru celku na jednotlivé časti a ich následné podrobné skúmanie;
-	umožňuje spoznať kvalitu a vnútorné vzťahy;
-	preniká od vonkajšej k vnútornej stránke veci;



7. Syntetické jadro
-	skladá jednotlivé elementy tak, aby v nich odhalilo zákonitosť;
-	oživenie: ilustračný príbeh - krátky stručný, konkretizuje, približuje;
objasňujúci príbeh - niečo širšie, obsiahlejšie, platicky   znázorňuje zložité otázky;
	- chronologický postup - na oživenie využíva rozprávanie a exkurz;

SPOSOBY STVÁRŇOVANIA LÁTKY
-	novinársky proces, keď autor zo zhromaždeného materiálu formuluje text;
- 3 spôsoby: vecné, logicko-pojmové stvárňovanie;
		obrazno-emotívne stvárňovanie;
		integrovaný spôsob stvárňovania;

1.	Logicko-pojmové stvárňovanie
- prelína sa s informačným štýlom, blízky náukovému štýlu, vede (logickosť, vecnosť, fakty ako jadro výpovede, prevládajú pomenovania, názvy, termíny, odborné výrazy, racionálne apely, informačne nasýtený text);

- vyjadrovanie jasné, presné, logické, neobrazné, neexpresívne;
- vysvetľovanie, dôvodenie, argumentovanie, dokazovanie, rozbor, presviedčanie, vyvodzovanie, zovšeobecňovanie;

-  faktografickosť - vysoké nároky na kompozíciu, stvárnenie;
- fakty treba podať logicky, jasne, priamočiaro, priestor je obmedzený  - dôsledný výber faktov, nezaujatosť;

- hierarchické usporiadanie faktov, logický postup ich prezentácie, nestranný spôsob ich tlmočenia, vyváženosť, neutrálna terminológia (zdanlivá anonymita autora);

vecný spôsob tlmočenia - priame podávanie - 4 otázky + prečo sa niečo stalo;
							- dôraz na interpretáciu;

- uplatňuje rozbor, presviedčanie, polemiku, interpretáciu (zasadzovanie do kontextu);
-	jasnosť, logickosť, presnosť, pojmovosť, neexpresívnosť;
- v informatívnych a vysvetľujúcich príspevkoch (rozbor, polemika);

2. Obrazno-emotívne / expresívne stvárňovanie
(beletristické stvárňovanie, príbuzné literatúre)
- charakteristická uvoľnenejšia kompozícia i slovník, bohatšia syntax,
- využívajú sa trópy, anafory, epifory, epitetá, analógie, príklady, metafory,
  metonýmie, synekdochy;
- rôzne druhy opisu
- prvky hovorovosti, subjektívnosti;
- plastické zobrazenie skutočnosti;
- poetika, obrazová názornosť (grafy, tabuľky, slovná názornosť);
- využíva opis atmosféry, koloritu, dialógy, monológy;
- odpovedá, ako sa čo stalo;
- nejde o fotografiu, ale kresbu toho podstatného;
- dôležitá je názornosť, plastickosť, expresívnosť, dynamickosť, obraznosť, živosť;
Cieľ: priblížiť atmosféru, dojmy, ľudí v prostredí;

-	sprostredkované, nepriame tlmočenie;

uplatňuje:
-	opis,
-	dejovosť,
-	reportovanie,
-	rozprávanie;

3. Integrovaný spôsob
(1.	typ prerastá do 2. typu;)
Kompozičné postupy: 	
1.	dynamický (emfatický) - v úvode je to najzaujímavejšie, pointa je v závere;
2.	chronický - pri dlhšie trvajúcich udalostiach, aby sa zachytil priebeh;
3.	logický - najdôležitejší fakt je na začiatku, pyramída;
+ 3 doplnkové postupy;

4. Referátový postup 
-	začiatok rámcovkou, ktorá charakterizuje udalosť, cituje / parafrázuje prejavy, myšlienky;
-	uplatňuje sa na schôdzach, mítingoch;
-	ponúka rámcovku i zoznam účastníkov;

5. Protokolárny postup
-	pri oficiálnych udalostiach ako je inaugurácia prezidenta;
-	dôležité je usporiadanie účastníkov podľa prijatej šablóny (presné prorokolárne poradie);

6. Citačný postup
-	výroky osobností (alebo ich parafrázy);

Situačná kompozícia - vytvorený kompaktný celok zložený z viacerých informácií.
POPULARIZÁCIA

-	mnohofunkčná sústava šírenia odborných obsahov;
-	ide o šírenie znalostí všeobecne zrozumiteľným spôsobom;
-	sprístupnenie a zúženie témy (vedecké / administratívne materiály), obsahové zjednodušenie;
-	je to autorská činnosť;
-	novinár aktívne vstupuje do populatizačného procesu a prejaví sa jeho ľudský rozmer, jeho videnie, zorný uhol;
-	sústava šírenia odborných obsahov:
1.	interpretované vedecko-technické spravodajstvo (informatívne pôsobenie);
2.	publicistika vecného a expresívneho typu (formatívne a aktivizačné pôsobenie);
3.	intenzívna popularizácia;
- dôležité je rešpektovanie rôznej pripravenosti publika, ktorému adresujeme prejav;

3 roviny obtiažnosti príjmu:
1.	prejav pre laika;
2.	prejav pre orientovanejšieho adresáta - laika (tí, ktorých koníčkom je daná téma alebo si chcú rozšíriť vzdelanie);
3.	prejav pre odborníka - orientovaného adresáta;

Modifikácia (úprava, prispôsobovanie) odborných textov
- modifikačné techniky:
1.	adaptovanie - pre potreby novín a časopisov spojené s podunom k čitateľovi, aby boli prísupnejšie;
2.	transponovanie (prenos do iných komunikačných i vedomostných polôh);
3.	transformovanie  - úplná premena;

1. Adaptovanie
-	skracovanie textu;
-	terminologické zjednodušenie/vysvetlenie/nahradenie zrozumiteľným slovom;
-	zámerný výber a zdôraznenie kľúčových faktov;
-	výber zrozumiteľných argumentov;
Druhy: prepis - autonómna verzia pôvodnej predlohy, ktorá verne tlmočí koncepciu, zvýrazňuje hlavné myšlienky a fakty;
   parafrázovanie - pri skracovaní dlhých pasáží, umožňuje nové, jednoduchšie a zrozumiteľnejšie formulácie, stručnosť;
	   stručný výťah;
	   populárny prehľad myšlienok a faktov;
2. TRANSPONOVANIE
	   posun do iných komunikačných i vedomostných polôh;
	   vyberá a začleňuje informácie do kontextu, vysvetľuje, objasňuje;
	   obraznejšie a plastickejšie vyjadrovanie;
	   názornosť: slovná
			 obrazová    + príklady, paralely, analógie;
	   voľnejšia informačná nasýtenosť;
	   výklad, opis, argumentácia;

3. TRANSFORMOVANIE
	   úplná premena;
   výrazný posun sprostredkovaným podaním, má dať plastickejší obraz o probléme (napr. pri výskumnom postupe);
Cieľ: plastickosť a inšpiratívnosť;
- ide o radikálne zníženie faktografických východísk;
- používajú sa príklady, humor, irónia, epizódy, výrazné zjednodušenie pomocou príkladov a príbehov
- nepriame, sprostredkované podávanie;

Popularizačný paradox
- z hľadiska vedcov menej exaktné, zostručnené a zjednodušené tlmočenie odborných obsahov je pre bežného adresáta - čitateľa dostatočne presné, vždy pochopiteľnejšie ako veľmi odborný prejav;
- pri popularizácii ide o redukciu - likvidáciu nadbytočnosti, zvyšovanie prijateľnosti a účinnosti;
- prvotná redukcia - počas prípravy prejavu - čo, koľko, ako povieme;

-	zjednodušovanie stavby;
-	zdôraznenie hlavných a vynechanie vedľajších otázok;
-	vypustenie nepodstatných podrobností;
-	približné určenie šírky záberu, výber problémov - aby bol prejav priemeraný, zrozumiteľný, presvedčivý;
Redundancia - ochranná, žiadúca nadbytočnosť, umožňuje ale nie rozvláčnosť - porozumieť informácii;
-	recipientovi treba ponúknuť viac, lebo neprijíma všetko;
-	viac oboznamujúcich, vysvetľujúcich pasáží z rôznych zorných uhlov + názorné príklady;

Žiaduca redundancia:
-	v spravodajstve - charakterizačné a ilustračné detaily, rámcujúce dáta a fakty;
-	v publicistike - rozširovanie Ú, Z, vysvetľovacie pasáže, názornosť;


- nadbytočnosť zorných uhlov,
- slovo + obraz,
- kombinované stvárňovanie - vecné + obrazné,
- funkčné opakovanie;

Rámcovanie a rozvíjanie témy opakovaním + refrénom;

Prepis - nie je doslovný záznam, ale verné pretlmočenie pôvodnej predlohy;
-	autor má slobodu prístupnejšie prezentovať myšlienky ako v origináli, samostatne formulovať;
-	autonómna rezerva predlohy, zvýrazňuje hlavné myšlienky a fakty, oproti originálu je prehľadnejší a prístupnejší, má výraznejšiu argumentáciu, dôležitý je moment aktuálnosti;
-	parafráza;
-	stručný výťah;
-	populárny prehľad myšlienok a faktov;

Popularizácia:
-	premyslená redukcia obsahu;
-	stanoví sa hĺbka i šírka podávania;
-	výber prijateľných vyjadrovacích prostriedkov;
-	určí sa hustota vyjadrovania i miera informačnej nasýtenosti jednotlivých častí textu;
-	likviduje sa nežiaduca nadbytočnosť (redukcia) a produkuje sa potrebná nadbytočnosť (redundancia);
-	názornosť tlmočenia;
-	uplatňuje sa popularizačný paradox;
-	didaktický zreteľ - postup od jednoduchého k zložitejšiemu, od známeho k neznámemu, od prístupného k neprístupnému, od javu k podstate;

Princíp blízkosti:
-	časovej, teritoriálnej, skúsenostnej, emocionálnej + momenty, ktoré adresáta interesujú;
-	názorovej, axiologickej, ekonomickej, historickej, spoločenskej, kultúrnej, regionálnej, profesionálnej, vekovej, časovej;
-	cieľov, ideálov, tradícií, perspektív, skúseností, vedomostí, potrieb, záujmov, postojov, espirácií...
-	
Popularizačné žánre: 
-	článok;
-	náučné interview;
-	beseda (koncentrovaný výklad);
-	populárnovedecká rozprava (diškurz);
Spravodajské popularizačné žánre:
-	poznámka;
-	referát;
-	riport;

Publicistické popularizačné žánre:
-	recenzia;
-	portrétna črta;
-	komentár;
-	rozbor;
-	interview;
-	úvaha;
-	besednica;
-	reportáž;

Postupy a techniky v popularizácii:
-	komentovanie (v správe, poznámke, komentári, riporte, reportáži, popularizačnom článku, glose, inteview);
-	vysvetľovanie;
-	dialóg (interview, beseda, rozprava, anketa);
+ polemika
+ konfrontácia
+ dokazovanie, argumentovanie...

Hodnotenie a vyjadrovanie stanovísk
-	vlastné stanoviská je vhodné podávať ako ucelenú výpoveď;
-	k vlastným stanoviskám novinár prichádza
- pozorovaním,
- posudzovaním stavu vecí,
- hľadaním súvislostí, podobností a odlišností;
- zovšeobecňovaním;
- sumarizovaním;

-	stanoviská vie príznačne vyjadriť:
- štylisticky príznaková lexika,
- vhodná syntax;
- slovosled;
- kompozičný postup;
- apel;
- inštrukcia;
- opis konania aktérov nejakej udalosti...



Komparačné ekvivalenty (meradlá hodnôt)
-	tradované náhľady, zvyklosti, pravidlá, rituály, sociálne záľuby, zásady;
-	verejnosťou rešpektované vzory, normy a ideály;
-	uznávané konvencie, pragmatické zretele, dobové hľadiská, symboly;
- navzájom sa dopĺňajú, kombinujú, ovplyvňujú;

Interesy - individuálne;
	    - profesijné;
	    - regionálne;
	    - skupinové;
	    - celospoločenské a všeľudské záujmy;

Vzťah k faktom, skutočnostiam, poznatkom novinár vyjadruje:
-	priamo priliehavým výrazom, obšírnejšou formuláciou;
-	sprostredkovane - nepriame pomenúvanie, celková metaforickosť, výber informácií, ich usporiadanie v texte spôsobmi stvárnenia látky;

+ príklady, analógie, paraboly, podobenstvá, názorové modely, literárna postava, historická skúsenosť - vyjadrené stanoviská sa pevne zakotvia v kontexte;

Stanoviská účinné vyjadrí:
-	štylisticky príznaková lexika;
-	vhodná syntax;
-	slovosled;
-	kompozičný postup, apel, inštruckia, opis konania aktérov;
-	+ prvky humoru, satiry, paródie;

Priame čiastkové prostriedky na tlmočenie výsledkov posudzovania:
-	hodnotiace pomenovanie (znalec, kibic);
-	charakterizačné slová (myslivý, pracovitý);
-	opozitá;
-	akostné prídavné mená + stupňovanie + hyperbolizujúce predpony a prípony;
-	slovesné podstatné mená vyjadrujúce pochvalu, ocenenie;
-	prívlastky - hodnotiace;
-	doplnky;
-	parantéza (vložená bočná veta, ktorá dopĺňa hlavnú vetu);
-	vsuvky, modálne častice (vraj, možno);




Interpretácia informácií
-	zainteresované, hodnotiace vysvetľovanie podstaty informácií, príčin vzniku, zmyslu, praktického dosahu;
-	rôzne hľadiská interpretácie: vecné, všeobecné, globálne, regionálne, filozofické, historické, prognostické, teoretické, praktické, odborné, laické, citové...
1.	predsaviť tému;
2.	detailnejšie ju posúdiť, charakterizovať, definovať;
(priblížiť tému a vzápätí ju vyložiť, ozrejmiť, hierarchizovať, zasadiť do kontextu);

- Interpretácia za pomoci doplnkových informácií, charakterizačných detailov, mapiek, grafov, štatistík, fotografií, kresieb vysvetľujúcich protikladov, lexikálnych i syntaktických hodnotiacich protikladov, výstižných citátov, nových informácií, tlmočenia názorov odborníkov...

Komparácia - zrozumiteľnosť, názornosť, stručnosť, kontrastná podoba podávania, strohosť, lapidárnosť, plastickosť vyjadrovania stanovísk, výmena názorov, polemika;

Príklad       - prispieva k názornosti výkladu, pôsobivosti hodnotenia, podnecuje k nápodobe, nabáda k uvažovaniu i konaniu;
- v žurnalistike sa používa, lebo:
- má schopnosť ovplyvňovať myslenie i činnosť zároveň	;
- osvetľuje, ilustruje, dokazuje, získava, motivuje;

Príklad 	- zo života - z literatúry;
		- aktuálne - aktualizované (historické);
		- kladné - záporné;
		- kvantitatívne - kvalitatívne;

-	narážka (alúzia), vsuvka, udalosť,			
-	osobný zážitok, názornosť, blízkosť k publiku,
-	exkurz - výrazné odbočenie od priamočiarej výkladovej línie (konanie postáv, spomienky známych osobností, anekdotické miniatúry);

Analógia 
-	myšlienkový postup založený na zhode / podobnosti javov, dejov, predmetov, vzťahov..., z čoho vyvodzujeme pravdepodobnostné závery o príbuznosti / obdobe iných čŕt;
-	inklinuje k náučným paralelám a didaktizujúcim alegóriám;
-	má objasňujúci potenciál, naznačuje stanovisko, podnecuje čitateľa k úvahám a činnosti;
Parciálna analógia - sprístupňuje postupy a prístupy čiastkovej povahy;

Model - myšlienková / materiálna imitácia reálnych vlastní objektov, produktov, výtvorov, vzťahov, dejov...
Modely:
-	obrazové (fotografia, kresba);
-	obrazovo-znakové (interpretačná grafika, schémy, grafy, diagramy, plány, mapky);
-	verbálno-znakové;
-	didaktické;

Znázorňujúce a obrazné vyjadrovanie:
- na prehĺbovanie prístupnosti témy, prijateľnosti výraznosti vysvetľovania;

1.	prirovnanie - približuje 1 vec za pomoci inej; sprostredkovateľom je podobná vlastnosť oboch alebo zhoda viacerých čŕt; je to výstižný prímer - prehlbuje poznávanie a rýchlejšie pochopenie;
2.	prímer príkladom (antitéza) - priblíženie veci za pomoci jej náprotivku;
3.	metafora - pomenovanie na základe vonkajšej podobnosti, prenášanie významu slova (vyfúknuť niekomu niečo), vychádza z porovnávania, stavia na očividnej vonkajšej podobnosti, je to prenesenie významu, vždy vyjadruje hodnotenie; ako slovná kresba zobrazuje myšlienku, je to výstižnejšie synonymum pôvodného výrazu;
4 postupy metafory: 1. prenášanie vlastností zo živých bytostí na živé;
			       2. z neživých vecí na neživé;
			       3.	 zo živých na neživé;
			       4. z neživých na živé;
4.	personifikácia (zosobňovanie);
5.	animalizácia (oživovanie);
-	lexikalizovaná metafora - vzniká prenáškou a dnes už nevyvoláva žiadne vzláštne konotácie (vodovodný kohútik)
-	stanoviskové metaforické epitetá
6.	Metonýmia (na základe vnútornej podobnosti - kúpil si Hviezdoslava) - 1 vec premenúvame názvom 2., presúvame význam slova na báze vecného vzťahu; 

Synekdocha:
-	zamieňa časť za celok, celok za časť, druh za rod, rod za druh;
-	zámena medzi vnútorným a vonkajším, všeobecným a zvláštnym, množinou a typickým detailom, určitým a neurčitým, abstraktným a konkrétnym;
Reverzibilná hyperbola - raz zveličuje, inokedy naopak;
Litotes - zjemňujúci, dvojitý zápor;
Perifráza - opisné, patetické pomenovanie (mesto na Dunaji);
Akumulácia 
Irónia - vyjadruje zľahčujúce/odmietavé stanovisko;
Eufemizmus - zjemňuje (špina - nečistota);
Oxymoron - živá mrtvola;
Paralelizmus
Alúzia - narážka;
Epiteton - prívlastok;

Metafora:
-	názorná,
-	lexikalizovaná;
-	ľudová, detská, afektívna, mytologická, poetická, antropocentrická, zoomorfná, naturifikačná, vedecká, kognitívna, definičná, axiomatická, nepoetická, deskriptívna, heuristická, anticipačná;

Slovno-obrazové komunikovanie

Obraz - názorná stránka pôsobenia:
-	interpretuje;
-	dokazuje;
-	argumentuje;
je inštruktívny, ako príklad, model;

Simultánne tlmočenie - ak 1 zložka lepšie vystihne, doplní / znásobí to, čo sa 2. zložkou nedá tak jasne, názorne, účinne povedať;

Kresba:
-	názorne a pôsobivo informuje, orientuje, umožňuje lepšie pochopiť;
-	schopnosť abstrahovať, zachytiť dôležité, podstatné črty;
-	poskytuje obsahy lapidárne, v skratke, zrozumiteľne;

Kresby:
-	reportážne (reálie a atmosféra okolia);
-	portrétne (typické črty osôb);
-	dokumentárne (zastupujú fotografiu);
-	ilustračné - verné a štylizované; umocňujú vybrané pasáže;
- technická kresba;

Vysvetľujúca a interpretujúca grafika: tabuľky, kreslená návody, navigačné skice a pokyny, orientačné návody, situačné plány, schémy, mapky, syntetická ilustrácia; logické schémy, kartogramy, grafy, diagramy;



Vedecká fotografia:
-	objavuje nové stránky skutočnosti,
-	je opisná / analytická, pozerá pod povrch vecí;
-	špecifické poznatky, názornosť, ilustrácia, dôvodenie;

- pre zrozumiteľnosť treba fotografiu začleniť do kontextu (slovného / obrazového):
-	popis,
-	širší komentár;

Popularizačná fotografia:
-	fotokomparácia;
-	fotokonfrontácia;

Obrazová názornosť:
-	abstraktná;
-	konkrétna: fotografia, grafika, kresba;



























METODIKY ŽURNALISTIKY II.
I. ročník ŠPZ
Masmediálna komunikácia
PhDr. Mária Follrichová, CSc.

Ciele kurzu:
Žurnalistika výberom, usporiadaním a rozmiestnením faktov a ich následným stvárnením v žurnalistických prejavoch a celkoch vytvára svojský obraz o svete, určitú virtuálnu novinársku realitu, ktorú recipient prijíma ako skutočný svet. Kontinuálnym informovaním o všetkom, čo je pre spoločnosť nové, zaujímavé       a významné mu umožňuje orientovať sa v spoločenskom prostredí.
Žurnalistické celky a jednotlivé prejavy ako ich autonómne časti vznikajú pritom   v tvorivom žurnalistickom procese. Po fáze prípravnej je pre novinára kľúčovou fáza tvorivá. Cieľom kurzu je poskytnúť študentom komplexný sumár poznatkov a teoretických východísk o jednotlivých krokoch tejto etapy novinárskej činnosti    s ich nálednou praktickou aplikáciou. Ide predovšetkým o výber témy a spôsobu stvárnenia v závislosti od stanoveného zámeru autora, ďalej o plánovanie účinkov a napokon vlastné stvárňovanie látky - vecné, racionálne, založené na logicko-pojmových postupoch myslenia (priame podávanie), ako aj pôsobivé, expresívne zobrazovanie vychádzajúce z obrazno-emotívneho (sprostredkovaného, nepriameho, opisného) tlmočenia.
Po absolvovaní disciplíny má študent ovládať na profesionálnej úrovni tvorbu kontaktových a rámcových zložiek prejavu (titulok a titulkovanie, úvod a záver), rozličné spôsoby výstavby jadra a poznať vybrané prvky, prostriedky, postupy, prístupy novinárskej tvorby, aby mohol vzhľadom na charakter žurnalistiky pracovať rýchlo, presne a pôobivo.

Obsah predmetu:

a) prednášky:
1. Povaha novinárskej práce.
Spoločné a odlišné črty s ostatnými tvorivými aktivitami. Individuálno-kolektívny charakter novinárskych aktivít. Spätosť autorskej a redaktorskej, resp. redakčnej činnosti s výrobným cyklom polygrafického zariadenia, či s realizačnými etapami rozhlasového alebo televízneho programu. Typy novinárskej činnosti.
2. Úloha novinára v spoločnosti.
Rôzne druhy nátlakov, ktorým je vystavená žurnalistika i novinár. Politická, ekonomická, legislatívna kontrola. Tlak kultúrneho a sociálneho zázemia spoločnosti. Predpoklady úspešnej práce novinára - prístup k informáciám. Vplyv talentových, povahových, fyzických a morálnych dispozícií.

3. Žurnalistická činnosť ako tvorivá aktivita.
Vzťah metodických postupov prípravnej fázy ku koncipovaniu a formulovaniu textov v etape stvárňovania. Poznávanie, získavanie a zhromažďovanie faktov, ich analýza a hodnotenie, následná klasifikácia, hierarchizácia a selekcia faktov, ich záverečná verifikácia. Usporiadanie a rozvrstvenie materiálu v súvislosti so zámerom autora. Plánovanie účinkov a vlastné stvárňovanie látky. 
4. Žurnalistický celok a jeho komponenty. Žurnalistický prejav ako jeho autonómna časť. Vzťah obsahu (vecná stránka udalosti, javu; kontext, súvislosti, vnútorné vzťahy; autorský zámer) a formy (sujetovo-kompozičné prvky; žánrové prvky; lexikálne a štylistické prvky). Podnet (inšpirácia), námet, téma, zámer, komunikačný cieľ (širší, užší).
5. Modelovanie a modely niektorých segmentov tvorivého procesu. Osnova, jej ciele a druhy. Využitie v rozličných žánrových skupinách. Tézy, skica, sujetová skica, koncept, výsledný produkt.
6. Žurnalistický prejav ako viacvrstvový vypovedací systém vzájomne spätých (pojmových, obrazných, racionálnych, expresívnych, dôkazových, interpretačných, vysvetľujúcich, podnecujúcich i mnohých ďalších) komponentov. Účinnosť pôsobenia. Optimálna realizácia komunikačného zámeru. Publikum a predpokladané komunikačné bariéry.
7. Výstavba textu. Metodika optimálneho usporiadania myšlienkového a faktografického materiálu. Kompozičné zásady, pôdorysy podávania. Dvojčlenné, trojčlenné a štvorsegmentové prejavy. Spravodajský a publicistický prejav.
8. Kontaktové a rámcové zložky prejavu.
Titulok a titulkovanie (nadtitulky, podtitulky, medzititulky). Klasifikácia titulkov. Spôsoby premeny nezámernej pozornosti na zámernú. Konferáns sprístupňovanej tematiky, úvod a záver - rámcové zložky prejavu. Spôsobilosť prvkov a kombinačné možnosti v trojuholníku: titulok-úvod-záver.
9. Úvod, jeho úlohy, ciele. Pravidlá tvorby. Typy úvodov v závislosti od kompopzície novinárskeho prejavu či prvkov, ktoré v ňom dominujú. Uplatnenie v rozličných žánrových skupinách. Incipit, introdukcia, taktické a strategické hľadiská rozmiestňovania motivačných premenných.
10. Záver, úlohy a ciele. Atribúty záveru. Vybrané prvky, prostriedky, postupy, prístupy, ktoré dominujú v závere novinárskeho prejavu.
11. Jadro novinárskeho textu. Lineárna, komparačná, konfrontačná, gradačná, kontrastná, dialogická výstavba jadra. Ponuka fabule a sujetu. Možnosti induktívneho a deduktívneho podávania. Opis, charakteristika, oznamovanie, oboznamovanie, objasňovanie, vysvetľovanie, dokazovanie, dôvodenie a  nabádanie, analýza a syntéza ako profilujúce formanty jadra výpovede.

12. Spôsoby stvárňovania látky.
Vecné, racionálne tlmočenie obsahov, založené na logicko-pojmových postupoch myslenia (priame podávanie). Pôsobivé, expresívne zobrazovanie vychádzajúce z obrazno-emotívneho (sprostredkovaného, nepriameho, opisného) tlmočenia. Interpretácia obsahov, metódy priameho a nepriameho (skrytého) hodnotenia, vyjadrovania stanovísk.
Obvyklé spôsoby horizontálneho a vertikálneho členenia, resp. vrstvenia textov. Všeobecné znaky a možné prínosy vecného, beletrizovaného a hybridného podávania. Výhody a obmedzenia priameho a sprostredkovaného tlmočenia.
13. Žurnalistické tlmočenie obsahov.
Posuny zložitého, neprístupného materiálu do prístupnejších komunikačných a vedomostných polôh. Popularizácia, jej úlohy a ciele. Modifikačné techniky - adaptovania, transponovanie a transformovanie odborných či iných textov všeobecne prijateľným (sprostredkovaným) podaním. Redukcia a redundancia. Popularizačbý paradox. Doslovný text, prepis, výňatok z textu.
14. Princípy a zásady novinárskej tvorby: presnosť, pravdivosť, jasnosť, zrozumiteľnosť, názornosť, prehľadnosť, primeranosť, prístupnosť. Ich aplikácia v novinárskej činnosti.
Doslovný text, citát, výrok, ukážka, parafráza.
Čísla, dáta, prepočty, percentá, ilustračné údaje.
Vlastné mená osôb a inštitúcií, zemepisné názvy, skratky a ich použitie. Hodnosti, tituly, rasa, náboženstvo.

b) semináre:
1. Prečo chcem byť novinárom - autorský prejav, v ktorom nájdu uplatnenie získané poznatky o povahe novinárskej práce a význame talentových, povahových, fyzických a morálnych dispozícií.
2. Práca v teréne (práca reportéra, spravodajcu) a redakčná činnosť (editorská). Výsledná úloha - tvorba novinárkeho prejavu.
3. Tvorba osnovy v závislosti od typu zhromaždeného faktografického podkladového materiálu, autorského zámeru a zvoleného žánru. Optimálne usporiadanie a rozmiestnenie myšlienok faktov.
4. Titulkovanie vybraných novinárkych prejavov.
5. Seminárna úloha: vyhľadať v tlači rozličné typy úvodov. Incipit a introdukcia. Tvorba úvodnej časti textu pri rešpektovaní autorského zámeru, publika a ďalších podmienok.
6. Seminárna úloha: vyhľadať v tlači rozličné typy záverov.
7. Tvorba jadra novinárskeho prejavu. Opis, charakteristika, výklad, argumentácia, dôvodenie v jadre prejavu.
8. Interpretácia a správne umiestnený vysvetľujúci background v novinárskom prejave.
9. Stanovisko v novinárskom prejave.
10. Stvárnenie látky metódou skrytého hodnotenia.
11. Sprístupňovanie zložitého, neprístupného materiálu (odborného textu) všeobecne zrozumiteľným spôsobom.
12. Prepis predlohy pri rešpektovaní pravidiel uvádzania zdrojov, správneho citovania a parafrázovania.
13. Presnosť - konkrétna aplikáciav novinárskom prejave.
14. Zhrnutie látky. Vyhodnotenie, dikusia.

Povinná literatúra:

Bense, M.: Teorie textů. Praha, Odeon 1967.
Droppa, B.: Spôsoby novinárskeho sprístupňovania odborných obsahov verejnosti. Bratislava, UK 1992.
Droppa, B.: Prísľuby modelovania pre žurnalistiku, výchovno- vzdelávací proces a novinovedu. In: Žurnalistika XVII-XVIII. Bratislava UK 1991, s. 45-59.
Droppa, B.: Prínosy slovno-obrazového tlmočenia odborných obsahov. In: Otázky žurnalistiky č. 3, 1992, s. 141-147.
Droppa, B.: Mnohorozmerný potenciál úvodu a záveru novinárskeho textu. In: Otázky žurnalistiky č. 1, 1991, s. 24-32.
Droppa, B.: Opisné a výkladové jadrá nelineárnych novinových textov. In: Otázky žurnalistiky č. 2, 1993, s. 91-97.
Droppa, B.: Nadväzovanie kontaktu s čitateľom. Žurnalistika XIX-XX. Bratislava, UK 1993, s. 27-41.
Droppa, B.: Protiľahlé spôsoby stvárňovania a tlmočenia obsahov. In: Otázky žurnalistiky č. 2, 1996, s.
Hradiská E.: Osobnosť novinára - psychologické aspekty. Bratislava, UK 1993.
Lišková, Z.: Titulok a sloveso. In: Otázky žurnalistiky č. 1, 1969.
Mistrík, J.: Žánre vecnej literatúry. Bratislava, SPN 1975.

Odporúčaná literatúra:

Aristoteles: Poetika, Rétorika, Politika. Bratislava, Tatran 198O.
Mistrík, J.: Kapitolky zo štylistiky. Bratislava, Obzor 1977.
Mistrík, J.: Rétorika. Bratislava, SPN 1978.
Mistrík, J.: Štylistika. Bratislava, SPN 1985.

Požiadavky na študentov:

Zápočet:
1) pravidelná a aktívna účasť na seminároch;
2) vypracovanie príslušných seminárnych úloh, autorská tvorba;
3) účasť na tlačovej konferencii, príp. inom novinárskom podujatí.

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.
Alebo: "A" = 92-100, "B" = 84-91, "C" = 76-83, "D" = 68-75, "E" = 60-67 bodov.
"FX" (nevyhovel) = 59 a menej bodov. Podmienkou úspešnosti je získanie minimálne 60 bodov.


