Státní závěrečná zkouška z magisterského oboru
KOMUNIKAČNÍ STUDIA
(dvouoborová)
pro akademický rok 2011/2012
SZZk se skládá ze dvou hlavních částí:
A. Obhajoby diplomové práce,∗
B. Zkoušky z níže uvedených předmětů.
Předměty zkoušky dvouoborového studia jsou vymezeny dvěma základními okruhy, z nichž
jeden je povinný a ve druhém si student volí dle absolvovaných kursů:
1. Teorie a analýza komunikace
(témata jsou pokryta především povinnými kursy: Teorie komunikace 1, Teorie
komunikace 2, Sémiotika 1, Sémiotika 2, Metody a techniky výzkumu v
komunikačních studiích, Komplexní analýza komunikačního procesu a textu,
Textuální analýza, Historické proměny komunikace, Filosofie komunikace)
2. Specializace v rámci komunikačních studií
(dle profilace: interpersonální/mediální/umělecká komunikace – struktura
kursů, jimiž jsou témata pokryta, je dána volbou studenta a skladbou kursů jím
absolvovaných)

ad A) SZZk začíná veřejnou obhajobou diplomové práce. Aby student mohl přistoupit k
druhé části zkoušky z oboru Komunikační studia musí nejprve obhájit předloženou
diplomovou práci.∗
Průběh obhajoby:
1) Student představí svou práci, její předmět, metodiku a klíčová zjištění (v rozsahu cca
10 min); jde-li o práci obsahující výzkum, musí být u obhajoby komisi přiložena (být
k dispozici) i veškerá dokumentace výzkumu;
2) Hodnocení vedoucího práce;
3) Hodnocení oponenta;
4) Reakce studenta na posudky;
5) Diskuse (student reaguje na otázky členů komise a přítomných);
6) Porada komise o zhodnocení práce (za nepřítomnosti studenta a veřejnosti);
7) Zveřejnění hodnocení práce.
Celková dálka obhajoby je cca 30 minut.
Obhajoba diplomové práce je veřejná (kromě části 6).

∗

Je-li student diplomatem oboru Komunikační studia.
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ad B) Zkouška začíná písemnou a pokračuje ústní částí.
Ba) Písemná část
K písemné části student přistupuje po úspěšné obhajobě diplomové práce.∗
Student vypracovává odpovědi na 10 otázek, které pokrývají okruh 1 (Teorie a
analýza komunikace), po dobu max. 60 minut.
Písemná část je hodnocena členy komise bodováním. Ke splnění této části zkoušky je
třeba dosáhnout minimálně 35 bodů (z 50 možných).
Pokud student/ka neuspěje u písemné části SZZk, nemůže pokračovat ústní částí SZZk
a musí celou druhou část SZZk (B) absolvovat v dalším termínu.
Bb) Ústní zkouška
K ústní zkoušce student/ka přistupuje až po té, co obhájil/a svoji diplomovou práci∗ a
prospěl/a u písemné části SZZk.
Předměty ústní části SZZk jsou vymezeny uvedenými dvěma skupinami okruhů,
z nichž jeden je povinný (1. Teorie a analýza komunikace) a ve druhém (2.
Specializace) si student volí podle své profilace a absolvovaných předmětů.
K této části zkoušky je student povinen předložit seznam odborné literatury, kterou
v průběhu studia nastudoval a z níž se na SZZk připravoval (literatura uvedená na
seznamu může být využita při specifikaci vylosovaných otázek; k seznamu může být
rovněž přihlédnuto při pokládání doplňujících otázek, které se mohou týkat v seznamu
uvedených položek). Seznam literatury je nutno odevzdat ve dvou exemplářích (s
plným jménem a podpisem) na sekretariát katedry nejméně 3 pracovní dny před
termínem konání SZZk. Seznam literatury by měl obsahovat nejméně 20 položek,
mezi něž se nezahrnují texty učebnicového typu. V seznamu by měla být uvedena
minimálně polovina titulů, které byly v předmětech typu A (viz seznam výše)
deklarovány jako povinná literatura. Uvedení titulu v seznamu literatury je chápáno
jako čestné prohlášení, že student daný titul prostudoval a je kompetentní referovat o
jeho obsahu u zkoušky.
Ad 1. V rámci Teorie a analýzy komunikace si student vylosuje jeden z níže
uvedených okruhů, ze kterých bude zkoušen a v rámci nějž mu budou kladeny otázky.
Ad 2. V rámci Specializace si student volí jednu ze tří vypsaných skupin
okruhů/specializací (2.1–2.3), a to dle svého zaměření/zájmu a absolvovaných
předmětů, tedy profilace zvolené během studia. Okruh i konkrétní téma student uvede
v přihlášce ke SZZk.
Každá část SZZk je hodnocena samostatnou známkou.
Zkouška probíhá v uvedeném pořadí zkoušených částí.
Celková délka ústní zkoušky je cca 30 minut.

Všechny uvedené podklady k přípravě k SZZk mají charakter okruhů – nejedná se o konkrétní
otázky, které budou u SZZk položeny. Otázky budou studentovi kladeny zkoušejícími a student
na ně musí být schopen reagovat na základě přípravy, a prokázat tak orientaci ve studovaném
oboru.
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1. TEORIE A ANALÝZA KOMUNIKACE
Student si vylosuje jeden z okruhů, z něhož bude zkoušen:
1.1

Studium komunikace a komunikační studia (vymezení oboru, interdisciplinární
vs. transdisciplinární povaha zkoumání komunikace; historie zkoumání komunikace
/rétorika, logika, filosofie jazyka, lingvistika, literární věda, teorie informace,
sociální psychologie, komunikologie, mediologie, teorie masové komunikace,
komunikační studia/; pozice zkoumání komunikace v systému společenských věd;
komunikační studia jako samostatná vědní disciplína).

1.2

Konceptualizace pojmu komunikace (základní vymezení komunikačního procesu;
komunikační modely; jazyk studia komunikace /podavatel, příjemce, sdělení, kód,
médium, mediace/; sociální interakce a komunikace; typologie interakcí /J.
Thompson/; analýza vs. interpretace komunikace).

1.3

Vybrané teoretické a metodologické přístupy ke studiu komunikace (tradice
sémiotická, kybernetická, sociálně-psychologická, sociokulturní, rétorická a kritická
teorie /T. Craig/; vymezení komunikace v rámci jednotlivých přístupů, hlavní
představitelé).

1.4

Komunikace a matematická teorie informace (základní pojmy teorie informace a
jejich aplikace na studium sociální komunikace: Shannon a Weaver; informace,
redundance a entropie, kód; zpětná vazba).

1.5

Obrat ke komunikaci v humanitních a sociálních vědách (význam komunikace
v postanalytické filosofii /Wittgenstein II., Davidson, Rorty ad./ a/vs. v
poststrukturalismu /Foucault, Derrida ad./; Flusser a komunikologie).

1.6

Komunikace a kultura (vliv kultury na komunikační proces; kulturní podmíněnost
komunikace; kulturální přístup ke komunikaci /J. Carey/; interkulturní komunikace).

1.7

Základní pojmy vědeckého zkoumání (paradigma, teorie, koncept, metoda,
předmět zkoumání) a jejich aplikace na problematiku komunikace (možnosti
zkoumání komunikace /kvalitativní vs. kvantitativní výzkum/; komplexní analýza
komunikátu).

1.8

Komunikace verbální vs. komunikace neverbální (základní rozdíly;
konceptualizace komunikace verbální vs. komunikace neverbální; neverbální jednání
vs. neverbální komunikace; paradigmata zkoumání komunikace verbální vs.
komunikace neverbální).

1.9

Specifika zkoumání (technicky) zprostředkované komunikace. Vlastnosti
komunikace technicky zprostředkované. Vliv technologie na povahu interakce.

1.10 Text v procesu komunikace (text z pohledu produkce /výstavba textu/ vs. text z
pohledu recepce /interakce text – čtenář/; textová polysémie: Eco, Hall, Hartley,
Morley; problematika označování v textu, fikčnost, kontext; teorie kódování
a dekódování; dominantní, dohodnutý a opoziční kód, preferenční a aberační čtení).
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1.11 Subjekty (literární) komunikace (produktor/autor: psychofyzická entita, autor
objektivní a subjektivní, autorský subjekt, implicitní/implikovaný autor, obraz
autora, osobnost, autor a diskurs; záměrnost a nezáměrnost, autenticita;
recipient/čtenář:
reálný,
ideální,
informovaný,
empirický,
modelový,
implikovaný/implicitní; otázka kompetencí, interpretativní komunita)
1.12 Textuální analýza a její vybrané typy (diskursivní analýza, kritická analýza
diskursu, sémiotická analýza, narativní analýza ad.).
1.13 Možnosti analýzy dialogu a konverzační analýzy (dialog přirozený vs. dialog
konstruovaný výzkumníkem; specifika zkoumání dialogu; typy analýz dialogu;
zkoumání dialogu na poli etnometodologie; Garfinkel, Hoffman, Sacks; analýza
dialogu, konverzační analýza a/vs. analýza diskursu).
1.14 Oralita a/vs. gramotnost (McLuhan, Ong; orální kultura, mýtus a logos, vznik
písma a abecedy – první komunikační střet a ztracená jednota komunikace, počátek
historie a počátek zapomínání /Postman/; prostor, čas a komunikace /Innis/ - písmo
jako první komunikační médium překonávající časové a prostorové vzdálenosti;
sociální status gramotnosti).
1.15 Komunikace a technologie (společnost a adaptace nových technologií v historické
perspektivě. historie komunikace ve „zpětném zrcátku“; Gutenbergova galaxie,
konstituování tzv. typografického člověka a zrod dětství; Marconiho galaxie,
televize a Brave New World; internet a nová oralita; limity technologického
determinismu).
1.16 Hlavní iniciativy sémiotiky a jejich význam pro zkoumání komunikace I.
(Peirceho teorie interpretans ve znakových kódech; Morrisova revize, teorie
syntaktických, sémantických a pragmatických základů znakové produkce)
1.17 Hlavní iniciativy sémiotiky a jejich význam pro zkoumání komunikace II. (de
Saussure a strukturalistická diference ve znakové produkci; následné
strukturalistické revize, Barthesova paradigmatika a syntagmatika znakové
produkce, „věštecká věta“; Lotmanova teorie druhotných systémů a
ne/paradigmatické kultury).
1.18 Hlavní iniciativy sémiotiky a jejich význam pro zkoumání III. (Derridova
gramatologie a dekonstrukce; Ecova sémiotická syntéza).
1.19 Filosofie jazyka a filosofie komunikativního jednání (jazykové hry a řečové akty:
pozdní Wittgenstein, oxfordská škola, Davidson, Rorty; teorie komunikativního
jednání: Habermas; jazyk a reprezentace světa; Flusser).
1.20 Komunikace, médium a znak (znak, typy znaků, znaková činnost, znaková
produkce, znakový kód; znaková re-prezentace a prezentace; systém znakové
komunikace; typ média a typ znaku; funkce média a funkce znaku; médium a
percepce; médium a abstrakce; médium, prostor, čas).
1.21 Komunikační interakce a druh média (jejich ontologické, gnozeologické a
praktické konsekvence; typy interakce a odpovídající způsoby zprostředkování; typy
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interakce a způsoby a důsledky komunikační mediace; médium a intertextové vztahy
– problémy původu a kritérií skutečnosti; multimediální rozšíření intertextuality o
„novou nepřehlédnutelnost“).
1.22 Komunikace, rychlost a sítě (sítě a média v předmoderní, moderní a pozdně
moderní komunikaci; typ sítě a jeho ontologické, gnozeologické a praktické
konsekvence; síťová společnost a problém dromokratické teleaktivity; Virilio,
Castells).
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ZUSKA, V. – MICHALOVIČ, P.: Znaky, obrazy a stíny slov. Praha: AMU 2010.
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2. SPECIALIZACE V RÁMCI KOMUNIKAČNÍCH STUDIÍ
Student volí svou profilaci dle absolvovaných předmětů, tedy specializace zvolené během
studia. Svoji znalost dané problematiky demonstruje souvislou prezentací zvoleného tématu
v délce cca 10 minut (lze využít i prezentaci v .ppt). V následné diskusi nad tématem student
musí prokázat svoji znalost zvoleného tématu i širšího okruhu, do něj téma náleží. Otázky mu
mohou klást všichni členové komise.
Student nahlásí volbu okruhu i téma prezentace v přihlášce ke SZZk a uvede alespoň 10 titulů
k danému tématu/okruhu, které budou předmětem/rámcem další diskuse. Je třeba uvádět jiné
tituly než v seznamu literatury k 1. části SZZk, tedy odbornou literaturu úzce zaměřenou na
vybranou specializaci.
Student může využít materiály vztahující se k jeho diplomové práci, obsahem prezentace
nemůže být (prezentace) diplomové práce! Téma prezentace je třeba volit tak, aby bylo pro
studenta specifické a odráželo jeho zaměření/specializaci. Nemá tedy vycházet z náplně
povinných kursů, ale z oblasti, na kterou se student zaměřuje a v níž je ve srovnání s ostatními
kolegy odborníkem. Proto by téma mělo být vymezeno poměrně úzce a představeno do
hloubky.
Po odevzdání přihlášky ke SZZk může být student upozorněn, že navržené téma prezentace
není vhodně specifikováno nebo že uvedený seznam literatury ke zkoušce je nedostatečný a je
třeba jej doplnit, proto se je nezbytné konzultovat podobu prezentace v dostatečném předstihu
se členy katedry.
2.1

interpersonální komunikace
např. kursy: Sociální komunikace, Sociální psychologie, Pragmatika,
Neverbální komunikace, Psychologie komunikace, Interkulturní komunikace
ad.)

2.2

mediální komunikace
(např. kursy: Teorie mediální komunikace, Základy mediálních studií, Mediální
studia, Kritická teorie diskursu ad.)

2.3

umělecké komunikace
(např. kursy: Specifika literární komunikace, Teorie obrazu a vizuální
komunikace, Audiovizuální komunikace, Obecná intermediální naratologie ad.)

Doporučená literatura je dána sylaby kursů, které si student v rámci daného okruhu zapsal.
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