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Materiál slouží k ústnímu procvičení a rozšíření maturitního tématu Mass media. 
Studenti odpovídají na otázky obecné, poté na otázky u přiložených fotografií, 
vztahujících se k různým typům masmédií.  

 

 

EUPŠ 
Mass media 

 
1. What kinds of mass media can you name? Why do we have them? What is their role? 
2. Are mass media important for you? Why? 
3. Which is the most worldwide and most powerful? What was the most powerful mass medium 

before? 
4. Which of Mass media do you prefer? Why? 

 
PRESS   

5. What kind of press do you know? 
6. Which two kinds of newspaper do we have? What is the difference between them? 
7. Give examples for both groups. Czech, English, American.  
8. Which sections can you find in the newspapers? 
9. What kinds of magazines do you know? Which ones do you like reading? 
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Popis Noviny vydávané v Třebíči 

Datum 20 March 2009 

Zdroj Vlastní dílo 

Autor Ria 
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Autorská práva k tomuto souboru umožňují komukoliv používat jej pro jakýkoliv účelm, za 
předpokladu, že držitel autorských práv je správně přisuzován. Přerozdělování, odvozené dílo, 
komerční využití, a veškeré jiné využití je povoleno. 
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Popis manroland Druckmaschine für den Rollenoffset- und Zeitungsdruck 

Datum 1. prosince 2007 

Zdroj Vlastní dílo 

Autor Sven Teschke, Büdingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TELEVISION 
 
10. Can you name any TV channels in the Czech Republic, UK, or USA? 
11. What kind of programs can we watch on television? 
12.  How much time do you spend watching TV? 
13. What kind of people work for television? Name some professions and what qualities do they 

have to have? 
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Popis Studio 1 of the MDR 

Datum 16. 10. 2005  

Zdroj Vlastní dílo 

Autor Dbenzhuser 

 
 
 



 
RADIO 
 
14. What kind of radio channels do you know? 
15. Is listening to the radio common these days? 
16. What radio channels do you listen to? Are they different from channels your parents and 

grandparents listen to? 
17. When do you listen to the radio? 
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Toto dílo je ve Spojených státech volným dílem, protože jde o dílo úřadů americké federální vlády 
podle ustanovení Hlavy 17, Kapitoly 1, Sekce 105 amerického právního řádu.  
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Popis Participação de Eduardo Borges no Programa do Pânico na rádio Jovem Pan FM com 
Emílio Saurita 

Datum 16 October 2012  

Zdroj Vlastní dílo 

Autor Eduardo Borges 

 
 
 
 
 
 
 



 
INTERNET 
 
18. What are the advantages of the internet? 
19. What are the disadvantages of the internet? Can using the internet be dangerous? Who for? 
20. How much time do you spend on the internet? 
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Popis An image of the networking protocol http and the www letters 

Datum 28 June 2011 

Zdroj Vlastní dílo 

Autor Rock1997 

 
 
 
21. Compare all types of mass media and talk about their advantages and disadvantages. 
 


