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1. Scientometrické hodnotenie publikačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti 

žiadateľky o inauguračné konanie 
 

 Kandidátka spĺňa a v mnohých prípadoch viacnásobne prekračuje kritériá kladené na 

získanie vedecko – pedagogickej hodnosti profesor. Uvediem len niekoľko príkladov. 

V oblasti pedagogickej činnosti viacnásobne prekračuje stanovené kritériá vo vedení 

diplomových prác (20/82), v zavedení nových študijných predmetov (1/8), vo vytvorení 

mediálnych produktov (2/52). V oblasti vedecko-výskumnej činnosti je to najmä počet citácií 

(40/206), v rámci ktorých sa pomerne veľa citácií nachádza aj v prestížnych databázach 

Scopus a Web of Science. Kandidátka viacnásobne prekračuje požiadavky pri redakčných 

a zostavovateľských prácach, pri počte riešených grantových úloh, pri členstvách 

v redakčných radách, spracovaní expertných posudkov a vedeckých oceneniach. Tieto 

scientometrické ukazovatele sú, aj keď nie absolútnym, ale predsa len veľmi dôležitým 

indikátorom vedecko-pedagogickej kvality uchádzačky o vymenúvacie konanie na profesora. 

Okrem enumeratívneho výpočtu publikačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej 

činnosti by som chcel upozorniť aj na obsahovú kvalitu vedecko-výskumných výstupov. Za 

všetky vedecké výstupy by som chcel upriamiť pozornosť najmä na vedeckú monografiu 

Determinanty kreovania mediálnej kultúry (2009), za ktorú kandidátka získala cenu 

Literárneho fondu – Prémiu za výnimočný ohlas na uvedené vedecké dielo. Stačí spomenúť, 

že za roky 2010 až 2015 táto monografia získala 81 citácií a z toho 18 evidovaných 

v databázach Web of Science alebo Scopus, čo nie je bežný jav ani v spoločenských, ani 

v humanitných vedách na Slovensku a čo tak isto dosvedčuje o kvalitách uchádzačky 

o inauguračné konanie. 
 

 

2. Zhodnotenie pedagogickej činnosti žiadateľky o inauguračné konanie 

 

 Doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. má 12-ročnú kontinuálnu pedagogickú prax. V 

rámci pedagogickej činnosti, ktorá je spätá s publikačnou a vedecko-výskumnou prácou, sa 

zaoberá vzťahom sociokultúrnej a mediálnej reality, globalizáciou, problematikou 

žurnalistických žánrov, systémom práce v periodickej tlači. V tomto kontexte vie doc. 

Pravdová na základe aj vlastných praktických skúseností novinárky a moderátorky spojiť 

teóriu s praxou. Kandidátka zaviedla niekoľko nových predmetov do študijného plánu 

všetkých troch stupňov štúdia v programoch masmediálna komunikácia, marketingová 

komunikácia, vzťahy s médiami, teória digitálnych hier a aplikované mediálne štúdiá. Sú to: 

propedeutika mediálnych štúdií, systém a organizácia práce v tlačovom médiu, teória 

a tvorba žurnalistických žánrov I., II., hry v dejinách kultúry, socio-kultúrne aspekty trhového 

prostredia, masová kultúra, mediálna kultúra, masová a mediálna kultúra. Kandidátka svojou 

pedagogickou činnosťou významne prispela k rozvoju študijného odboru 3.2.3 masmediálne 

štúdiá. 



3. Zhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti žiadateľky o inauguračné konanie 

 

 Doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. sa dlhodobo a kontinuálne zameriava na výskum 

mediálnej kultúry, v rámci nej problematike mediálnej reality, politickej a mediálnej praxe, 

globalizačných a glokalizačných tendencií v mediálnej produkcii. Taktiež sa zaoberá 

problematikou teórie a tvorby žurnalistických žánrov, systémom a organizáciou práce 

v periodickej tlače a online médiách. Na základe týchto výskumov kandidátka publikovala 

dve vedecké monografie – Determinanty kreovania mediálnej kultúry (2009), Sociokultúrny 

kontext masovej komunikácie (2009) a viaceré učebnice ako napríklad  Manažment, marketing 

a redigovanie v redakčnej praxi, Problematika periodickej tlače, Systém a organizácia práce 

v tlačovom médiu, ako aj Manažment a marketing v kultúrnych inštitúciách a Manažment, 

marketing, redigovanie vo vydavateľskej a redakčnej praxi. Okrem toho kandidátka 

publikovala jednu štúdiu v zahraničnom karentovanom časopise (CCC) – Media culture in the 

context of transformation of contemporary spiritual values and spirituality a 3 štúdie 

publikované v zahraničnom časopise indexovanom v databáze Scopus – Controversial status 

roles of journalists in the post-transformational media era, Post-democratic and post-

journalistic tendencies in post-millenium era, Secularization process of homo medialis.  

Doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. bola úspešnou riešiteľkou (v jednom prípade aj 

zodpovedným riešiteľom) viacerých projektov VEGA, KEGA a ESF, čo len potvrdzuje, že 

uchádzačka o inauguráciu bola a je v oblasti vedecko-výskumnej činnosti veľmi produktívna.   

Za konkrétny ideový prínos do oblasti masmediálnych štúdií môžeme považovať 

analýzu mediálnej kultúry, konkrétne komparáciu industriálnej a informačnej spoločnosti a 

analýzu masového človeka v rámci obidvoch typoch spoločností. V tejto súvislosti by 

kandidátka mohla ozrejmiť rozdiely medzi masovým typom človeka v industriálnej 

spoločnosti a v informačnej spoločnosti. S jej záverom, v rámci spomínaných prístupov, že 

„sme svedkami zjavnej antropologickej mutácie, ktorá podnietila zrod krajného 

individualizmu a exibicionistickej i nostalgickej nahoty homo sapiens“ (Determinanty..., s. 

114) možno len súhlasiť.  

Za ďalší originálny prínos kandidátky do masmediálnej komunikácie môžeme 

považovať formulovanie 11 paradoxov, ktoré vznikajú medzi globalizačnými 

a glokalizačnými procesmi. Globalizačné procesy v kontexte médií podľa kandidátky ústia do 

mediokracie. Ako hovorí autorka: „Mať reálnu moc mediokracie znamená ovládať metódy 

manipulácie, a tým aj celú verejnú mienku, ako aj vedieť hýbať spoločenskými náladami“. 

(Determinanty..., s. 233) S týmto záverom tak isto možno súhlasiť.  

Ako ďalší významný prínos do rozvoja masmediálnej komunikácie môžeme vidieť 

analýzu vplyvu médií na recipienta, ktorý je podľa autorky „chytený do rôznorodých sietí 

mediálnej projekcie“ (Determinanty..., s. 327). Autorka prichádza k záveru, s ktorým je 

možné súhlasiť, že vplyv médií na recipienta je vo všetkých oblastiach sociálnej reality veľmi 

výrazný. Tento vplyv, ako hovorí autorka, je navyše „dobrovoľne prijímaný, pretože konzum 

mediálnej produkcie jej zaručuje okrem istého druhu zážitku i spoločenskú akceptáciu“. 

(Determinanty..., s. 338). 

 

Otázky do diskusie: 

 

1. Aký je rozdiel medzi masovým typom človeka v industriálnej a informačnej 

spoločnosti? 

2. Možno sa bezvýhradne stotožniť s vyjadrením G. Lipovetskeho, že 

najvýznamnejším ukazovateľom hedonistickej dimenzie spotreby je rastúci význam zábavy 

a voľného času v našich spoločnostiach (Determinanty..., s. 342)? Platí ešte v informačnej 

spoločnosti dichotómia medzi pracovným a voľným časom? Nestáva sa pre nás práca zábavou 



aj zmyslom života zároveň? A naopak, nestáva sa voľný čas (ak ešte nejaký zostáva) nudným, 

málo intenzívnym  a „vyblednutým“ oproti pracovnému času? 

 

4.   Záverečné hodnotenie 

  

 Kandidátka na vymenúvacie konanie doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. jednoznačne 

spĺňa kritériá v publikačnej, vedecko-výskumnej aj pedagogickej činnosti a jej dielo 

predstavuje významný vedecký prínos do rozvoja odboru 3.2.3 masmediálne štúdiá.  

 

 

Záver 
 

Na základe  vyššie uvedených údajov  odporúčam, aby po úspešnom inauguračnom 

konaní bol podaný  návrh  na udelenie vedecko-pedagogického  titulu 

 

                        

                                                               profesor 

 

  

                                           v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá 

 

 

 

v Trnave dňa 22. 2. 2016 

 

                                                                              prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. 
 

 

 

 

 

 


