
Otázky na rigoróznu skúšku  
 

Študijný odbor:  Vedy o športe 

 

Študijný program: Organizácia a riadenie športu 

 

Výberový predmet: Médiá a šport 

 

1a. Médiá 

Terminologické zaradenie  v teórii komunikácie (všeobecná definícia, definícia informácie,); 

médiá v masovej komunikácii (masmédiá), základné rozdelenie médií (z hľadiska typu 

vlastníctva, vydavateľských špecifík, územných špecifík, technologických prostriedkov, 

obsahových špecifík, rozdelenie podľa McLuhana). Vysvetlite pojmy „horúce“ a „studené“ 

médiá. 

1b. Tlačené médiá a šport v historickom kontexte, základné rozdelenie a princíp 

distribúcie informácií. 

Stručný historický exkurz s dôrazom na šport, rozdelenie tlačených médií; periodicita. 

Príklady printových médií a ich súčasné trendy v oblasti športu na území Slovenska. 

 

2a. Masová komunikácia 
Základná charakteristika, znaky; rozdelenie podľa roviny organizácie spoločnosti; informačná 

spoločnosť. Vysvetlite pojmy „komunikačný akt“, „komunikátor“, „komunikát“, „recipient“ 

aplikované v prostredí mediálneho športu. 

2b. Rozhlasové médiá a šport v historickom kontexte, základné rozdelenie a princíp 

distribúcie informácií. 

Stručný historický exkurz s dôrazom na šport, rozdelenie rozhlasových médií. Príklady 

rozhlasových médií a ich súčasné vývojové trendy v oblasti športu na území Slovenska. 

 

3a. Komercializácia športu a jej odraz v médiách 

Charakteristika a aspekty komercializácie. Vysvetlite pojmy „branding“, „komerčné 

sponzorstvo“ v oblasti športu. Príklady komercializácie a „brandingu“ v športe. 

3b. Televízia a šport v historickom kontexte, základné rozdelenie a princíp distribúcie 

informácií. 

Stručný historický exkurz s dôrazom na šport, rozdelenie televízneho vysielania (z hľadiska 

typu vlastníctva, vydavateľských špecifík, územných špecifík, technologických prostriedkov, 

obsahových špecifík). Atribúty televízneho vysielania športu a ich vplyv na vnímanie športu a 

média. Príklady televíznych médií a ich súčasné trendy v oblasti športu na území Slovenska. 

 

4a. Ženy, šport a médiá 
Emancipácia žien v športe; rodové, tzv. „gender“ charakteristiky športovcov; porovnanie 

medializácie žien a mužov v športe, estetizácia športu, sexizmus v športe. Príklady gender 

káuz v športe. 

4b. „Nové médiá“ ich využitie a možné negatívne vplyvy v oblasti športu 
Charakteristika a rozdelenie. Vysvetlite výrazy: „live stream“, „funpage“, „channel“ 

„podcast“, „blog“, „vlog“, „hoax“, „fakenews“, „phishing“, „trolling“ „hater“, „kyberšikana“. 

Dôležité štatistické ukazovatele (parametre) „nových médií“. Príklady on-line projektov 

zameraných na športovú oblasť. 

 



 

5a. Medializácia ako sociálny fenomén a mediatizácia 
Charakteristika a črty medializácie. Podstata a úloha mediatizácie v športe. 

5b. Internetové sociálne médiá v historickom kontexte, základné rozdelenie a princíp 

distribúcie informácií. 

Stručný historický exkurz (Facebook, Tweeter, Instagram, Youtube). Využitie sociálnych 

médií v oblasti propagácie športovca a športového klubu v kyberpriestore. Kľúčové aspekty v 

plánovaní efektívneho programu sociálnych médií v športe (stratégia). Dynamika on-line 

sociálnych médií v porovnaní s tlačenými médiami orientovaných na športový obsah. 

 

6a. Mediálna gramotnosť 
Charakteristika a definícia mediálnej gramotnosti; význam zvyšovania mediálnej gramotnosti 

u športovcov. 

6b. Internet v historickom kontexte, základné rozdelenie a princíp distribúcie informácií 

Stručný historický exkurz. Potenciál využitia a úlohy internetu, internetových aplikácií v 

oblasti športu. Vysvetlite pojem „tracking“ internetovej stránky; analýza a dôležité metriky 

internetovej stránky zameranej na propagačnú oblasť športu. 

 

7a. Médiá ako súčasť reklamnej kampane v športe  
Charakteristika, mechanizmus reklamy, pozitíva a negatíva reklamy, využitie a úlohy reklamy 

v športe, propagácia športu. Vysvetlite pojmy „merchandising“ a „clickbait“ v súvislosti 

s reklamou v športe.  

7b. Médiá a propagácia športu   

Proporcie záujmu zo strany médií z hľadiska rodovej rovnosti, veku, úrovne športovej 

aktivity, typu médií (profesionálny/výkonnostný šport verzus rekreačný šport).   

 

8a. Masmediálne právo 
Obsah zákona o médiách; sloboda prejavu; právo na kritiku; cenzúra; právo na obranu vo 

vzťahu športovec - médiá. Pozriem ešte ďalšie. 

8b. Pohybová aktivita v podpore zdravia populácie a podiel masmédií na jej propagácii. 
Funkcia masmédií v prevencii ochorení z nedostatku pohybovej aktivity; telesné, sociálne, 

psychické a morálne zdravie jednotlivca a spoločnosti. Príklady medializovanej prevencie.  

 

9a. Funkcie médií a ich vysvetlenie 
Funkcie médií podľa Wrighta a McQuaila; demokratizačná funkcia; mocenská funkcia. 

Vysvetlite pojmy “Homo medialis”, „verejná mienka“, „propaganda“.  

9b. Bulvárne médiá a bulvarizácia v športe 
Charakteristika a znaky bulvárnych médií; vplyv bulvarizácie (pozitíva a negatíva) na 

športovca, športový klub, zväz; obrana proti bulvarizácii osoby športovcov, športových 

klubov a zväzov. 

 

10a. Mediálny šport 

Charakteristika a rozdelenie mediálneho športu; vzťah športu a médií, kľúčové hodnoty 

mediálneho športu. 

10b. Médiá a korupcia v športe 

Charakterizujte korupciu v športe; hlavné úlohy médií v boji proti korupcii v športe; 

predpoklady médií v protikorupčnom boji; súčasný stav medializácie korupcie v slovenskom 

športe. Príklady medializovaných korupčných káuz a protikorupčné mediálne kampane 

s afinitou na šport.   
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