
    Oponentský posudok 

k žiadosti doc. PhDr. Hany Pravdovej, PhD. o vymenovanie za profesora 

v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá 

Doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. v roku 1992 ukončila štúdium Kulturológie na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia niekoľko rokov 

pôsobila na rôznych postoch v mediálnom prostredí. V rámci kvalifikačného rastu v rokoch 

1991 až 1994 absolvovala Manažment kultúry na Univerzite Johannesa Keplera, na Fakulte 

sociálnych a ekonomických vied, Inštitúte manažmentu kultúry v Linzi v Rakúsku. Následne 

pokračovala v akademickom štúdiu na domácej pôde a v roku 2003 získala vedecko-

akademickú hodnosť doctor philosophiae (PhD). v odbore 3.2.1 Kulturológia a v roku 2005 

PhDr. (philosophiae doctor) v tom istom odbore na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave, kde pedagogicky pôsobila na poste odborného asistenta. Jej 

zamestnávateľom od roku 2003 je Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Tu 

v roku 2010 získala titul docenta v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá. Dôvodom, prečo 

pripomínam vyššie uvedené roky života doc. PhDr. Hany Pravdovej, PhD. podrobnejšie, je 

ukázať, ako úspešne dokázala poznatky získané akademickým štúdiom i v mediálnej praxi,  

pretaviť do svojho vedecko-výskumného i pedagogického pôsobenia na Fakulte masmediálnej 

komunikácie UCM v Trnave, kde v súčasnosti vedie Katedru jazykovej komunikácie. 

Predmetmi, ktoré prednáša sú Masová kultúra, Systém a organizácie práce v tlačovom médiu, 

Teória a tvorba žurnalistických žánrov I, II, Žurnalistické žánre I, II, Hry v dejinách kultúr, 

Mediálna kultúra, Masová a mediálna kultúra, Teoreticko-metodologické východiská 

masmediálnej komunikácie. Mediálna kultúra, Masová a mediálna kultúra, Teoreticko-

metodologické východiská masmediálnej komunikácie. Zaradenie viacerých z týchto 

predmetov do učebných plánov bakalárskeho, magisterského, resp. doktorandského štúdia 

iniciovala samotná doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. na základe sledovania potrieb 

dynamickým tempom sa vyvíjajúcej mediálnej praxe už i vzhľadom na kontinuálne sa 

objavujúce  nové a čoraz sofistikovanejšie techniky prenosu informácií. Ide o predmety: 

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

a tvorba žurnalistických žánrov I, II, hry v dejinách kultúry, sociokultúrne aspekty trhového 

prostredia, masová kultúra, mediálna kultúra, masová a mediálna kultúra. Doc. Hana 

Pravdová, PhD. zavedenie vyššie uvedených predmetov nielen iniciovala, ale pre potreby 

pedagogickej práce vypracovala viacero učebníc ako Systém a organizácie práce 

v tlačovom médiu (2004),   Manažment, marketing a redigovanie v redakčnej praxi, 



Problematika periodickej tlače (CD 2010), Manažment, marketing, redigovanie vo 

vydavateľskej a redakčnej praxi – Periodická tlač, online médiá (2015), Manažment & 

marketing v kultúrnych inštitúciách (2015). Pri spracúvaní učebníc a rovnako pri podávaní 

učiva poslucháčom sa opiera  o relevantné poznatky z najnovšej  masmediálnej teórie i praxe 

uvedených disciplín z domova i zo zahraničia.. 

Okrem priameho pedagogického pôsobenia a vedenia jednej z katedier fakulty, doc. 

PhDr. Hana Pravdová, PhD. v súčasnosti zastáva funkciu spolugaranta  študijného programu 

masmediálna komunikácia na doktorandskom stupni štúdia.  Uchádzačka je členkou komisií 

pre štátne skúšky bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vrátane 

rigorózneho konania. Vedie a oponuje záverečné práce bakalárskeho štúdia a diplomové práce 

magisterského stupňa štúdia, je školiteľkou doktorandov. Najfrekventovanejším tematickým 

zameraním bakalárskych prác sú vývojové trendy žurnalistických žánrov v periodickej tlači 

a v televízii, tvorba makety periodika, projekt vydavateľstva a redakcie periodickej tlače, 

bulvarizácia serióznej  tlače, infotaiment v súčasnej žurnalistike. Pri magisterských prácach 

ide o aktuálne otázky súčasnej mediálnej kultúry, rodové otázky a stereotypy v mediálnej 

tvorbe, manipulačné praktiky médií, problematika investigatívnej žurnalistiky na Slovensku, 

narcizmus v mediálnej produkcii, mediálny eskapizmus, fenomén  sekularizácie mediálnej 

produkcie kultúrne imperatívy v mediálnej tvorbe i v jej recepcii.  

Doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. je členkou odborovej komisie FMK pre 

doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá, ďalej členkou odborovej 

komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.2.3 Masmediálne štúdiá doktorandského 

študijného programu marketingová komunikácia na FF UKF v Nitre a rovnako členkov 

odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.2.2 Teória a dejiny 

žurnalistiky Katedry žurnalistiky FIF UK v Bratislave.  

V oblasti vedecko-výskumnej sústreďuje doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. svoju 

pozornosť na kontinuálny výskum problematiky, ktorú prednáša, na prvom mieste sleduje a 

reflektuje vývoj mediálnej kultúry, nemenšiu pozornosť však venuje aj teórii a tvorbe 

žurnalistických žánrov, organizácii redakčnej práce, manažmentu a a marketingu vo 

vydavateľstvách a redakciách periodickej tlače ktoré sa až neskutočne rýchlo menia 

v kontexte s uplatňovaním  najnovších onlinových techník v mediálnej praxi. So získanými 

poznatkami a závermi oboznamuje poslucháčov i širšiu odbornú verejnosť formou 

monografií, vedeckých a odborných štúdií  uverejnených v domácich i v zahraničných 



indexovaných časopisoch, ako aj formou prednášok na domácich i zahraničných vedeckých 

konferenciách. Svoje vedecko-výskumné kvality potvrdila doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.  

ako riešiteľka,  resp. i ako spoluriešiteľka grantových úloh VEGA a KEGA a projektov 

financovaných z Európskych štrukturálnych fondov(ESF).  V súčasnosti je zodpovednou 

riešiteľkou projektu VEGA Multiúplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja 

digitálnych technológií v mediálnom prostredí na Slovensku /1/0611/16/.   

Uchádzačka je členkou Vedeckej rady UCM v Trnave, vedeckých rád viacerých 

vedeckých časopisov. Aktívne participuje na organizácii medzinárodných vedeckých 

konferencií realizovaných pracoviskom ako členka organizačného výboru.  Od roku 2013 je 

členkou grantovej agentúry KEGA pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, kde pôsobí ako členka komisie pre posudzovanie projektov a ďalších 

odborných i občianskych združení.    

  Plnenie kritérií na vymenúvacie konanie 

Z predložených podkladov vyplýva, že doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.  spĺňa 

schválené kritériá. Pedagogickú činnosť kontinuálne vykonáva 12 rokov, je autorkou 5 

učebníc, viedla 82 diplomových prác, vyškolila 5 doktorandov. Je uznávanou vedecko-

pedagogickou osobnosťou. Vydala 2 vedecké monografie a uverejnila 75 vedeckých prác 

v domácich i zahraničných vedeckých časopisoch a recenzovaných zborníkoch, z nich 19, 83 

percent tvoria zahraničné výstupy. Jej práce sú bohato citované doma i v zahraničí (206 citácií 

z toho 79 zahraničných). Participovala na riešení  13 grantových úloh, viaceré z nich viedla 

a vedie ako riešiteľka. .  

Záver  

 Po dôkladnom oboznámení sa s pedagogickým pôsobením, ako aj s vedecko-

výskumnou a publikačnou činnosťou doc. PhDr. Hany Pravdovej, PhD. konštatujem, že doc. 

PhDr. Hana Pravdová, PhD. pedagogicky i vedecky spĺňa náročné kritériá na vymenovacie 

konanie za profesora v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá. Odporúčam komisii na 

vymenovacie konanie a vedeckej rade Fakulty masmédií Univerzity sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave  predložiť návrh vymenovať doc. PhDr. Hanu Pravdovú, PhD. za profesorku 

Vedeckej rade UCM.   

V Bratislave 23. marca 2016                                              prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc.   


