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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola 

Fakulta: Fakulta masmédií 

Kód predmetu: BMMD20215 Názov predmetu: Multimediálne praktikum III 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 1 vyučovacia hodina prednáška + 2 

vyučovacie hodiny praktické cvičenia týždenne /spolu tri hodiny týždenne/ 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: bakalársky 

Podmieňujúce predmety: žiadne 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

1. Účasť na hodinách – povinnosť podľa čl. 11 ods. 6  Študijného a skúšobného poriadku 

PEVŠ  

2. Záverečná samostatná práca – spravodajsko-publicistický blok s textovým a audio 

výstupom (rozsah 10 minút) 80 % 

3. Prezentácia  a diskusia o záverečnej práci na ústnej skúške  20 % 

Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý nesplní svoje povinnosti, nepripraví záverečnú 

prácu a tak sa nezúčastní sa ústnej skúšky.  

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými výrobnými 

procesmi a postupmi v rádiu. Primárne vo vysielaní spravodajstva a základných rádiových 

formátov (relácie, šou, správy), sekundárne aj s  programovou plochou, fungovaním, 

a štruktúrou rádia. Študent by mal mať po absolvovaní predmetu teoretickú aj praktickú 

predstavu a minimálnu zručnosť výroby a odvysielania správy a rozhovoru ako základných 

stavebných kameňov rádiovej/rozhlasovej žurnalistiky.  

Stručná osnova predmetu:  

1. Správa ako základný žurnalistický prejav 

2. Rozhovor v správach a publicistike  

3. Štruktúra Rádia, programová plocha a redakcie vo výrobe 

4. Základné pojmy v rádiu/rozhlase  

5. Audio a strih a práca so zvukom   

Odporúčaná literatúra:  

Mediálne Praktikum v kocke, Eva Chudinová, 2016 

Praktikum mediálnej tvorby, Andrej Tušer a kolektív, 2010  

Rozhlasová tvorba a prax, Brník Andre, Bôtošová Ľubica, Kapec Miroslav, 2020 

Rozhlasová komunikácia, Viera Lehoczká, Eva Chudinová, 2007 

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, niektoré 

učebné podklady môžu byť v anglickom jazyku 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od 

zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu 

A B C D E FX 

aspi://module='ASPI'&link='614/2002%20Z.z.'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 

 

2 

 

a b c d e f 

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu 

hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal 

FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: Bc. Branislav Závodský 

Dátum poslednej zmeny: 21. 1. 2022 

Schválil: Doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. 

 

 


