
Oponentský posudok 
pre inauguračné konanie doc. PhDr. Hany Pravdovej, PhD. 

 

Na úvod môjho posudku na kolegyňu doc. PhDr. Hanu Pravdovú, PhD. z Fakulty 

masmediálnej  komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave si dovolím 

konštatovať, že ide o viac ako tridsať rokov pôsobiacu kvalifikovanú odborníčku 

z prostredia médií a mediálnych štúdií. A to sprvoti ako pracovníčku na rôznych 

postoch (vrátane manažérskych) v printových, elektronických médiách, postupne ako 

pedagogičku na Filozofickej fakulte prestížnej Univerzity Komenského v Bratislave 

a v súčasnosti trinásty rok na FMK UCM. Nie je preto náhoda, že už niekoľko rokov 

pôsobí na tejto fakulte na funkčnom mieste profesor, vykonáva post prodekanky pre 

vedu a výskum a je vedúcou Katedry jazykovej komunikácie FMK. 

 

Vzhľadom na to, že vedeckovýskumná a pedagogická činnosť inaugurantky je 

rozsiahla, pokúsim sa ju zhodnotiť podľa ťažiskových oblastí, ktoré sú nevyhnutné na 

vykonávanie najvyššej vedeckopedagogickej hodnosti vysokoškolský profesor.   

K tomu, aby som dokázal zaujať zodpovedné stanovisko, som preštudoval potrebné 

materiály, ktoré sú súčasťou inauguračného pokračovania a v ktorých je obsiahnutý 

jej vedeckovýskumný a pedagogický profil. Sú to: tabuľka plnenia kritérií na získanie 

titulu profesor, vedecko-pedagogická charakteristika, zoznam publikačnej činnosti 

a zoznam ohlasov na publikačnú činnosť, najvýznamnejšie vedecké a odborné práce 

a životopis. Chcem tiež zdôrazniť, že na zhodnotenie práce a profilu doc. Pravdovej 

využívam aj osobné poznatky, získané počas môjho viac ako desaťročného 

pedagogického pôsobenia na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. 

Cyrila a Metoda. 

 

Môžem odcitovať dekanku Fakulty masmediálnej komunikácie UCM doc. PhDr. Danu 

Petranovú, PhD., zo zhodnotenia vedeckovýskumnej činnosti doc. Pravdovej. Ona 

takisto poukazuje na mnohostrannosť vedeckých, výskumných, odborných a 

pedagogických záujmov uchádzačky. V prvom rade ide o širokú oblasť mediálnej 

kultúry a s ňou súvisiacich otázok mediálnej produkcie, sociokultúrnej a mediálnej 

reality, v druhom rade ide o  organizáciu redakčnej práce, tú si však dovolím rozčleniť  

na dve podoblasti, a to 1) problematiku teórie a tvorby žurnalistických žánrov ako aj 

nové trendy v tejto teórii i tvorbe v kontexte s novými technológiami, 2) systém 



a organizáciu práce v periodickej tlači, manažment a marketing vo vydavateľstvách 

a redakciách tlače, on-line médiách, vrátane procesov redigovania novinárskeho 

celku v printovej či on-line podobe. 

  

Pri posudzovaní komplexnej spôsobilosti kandidátky na vykonávanie funkcie 

vysokoškolského profesora doc. Pravdovej beriem do úvahy štyri základné 

skutočnosti:  

 

1. vzdelanie, čiže kvalifikácia vykonávať funkciu profesora 

 

Na to, aby niekto mohol kandidovať na funkciu profesora, musí byť dostatočne 

odborne pripravený. Doc. Pravdová sa takmer pred dvadsiatimi piatimi rokmi stala  

magisterkou v odbore kulturológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, neskôr  

(v roku 2003) na tej istej univerzite v odbore kulturológia ukončila doktorandské 

štúdium (philosophiae doctor) a dva roky na to aj rigorózne štúdium PhDr. v tom 

istom odbore. Je preto prirodzené, že jedna z ťažiskových oblastí jej 

vedeckovýskumnej i pedagogickej činnosti je mediálna kultúra. V roku 2010 sa 

habilitovala za docentku v odbore masmediálne štúdiá na Fakulte masmediálnej 

komunikácie UCM v Trnave. Už z tohto prehľadu je jasné, že inaugurantka má 

multidisciplinárne, aj keď v istom kontexte aj vzájomne prepojené príbuzné, 

vzdelanie. Práve zásluhou tejto synergickosti mohla v začiatkoch vykonávať 

pedagogickú činnosť súčasne s pôsobením v mediálnej praxi ako redaktorka 

a neskôr šéfredaktorka celoštátneho denníka. 

 

2. predchádzajúca praktická profesionálna činnosť  

 

Praktická odborná činnosť doc. Pravdovej má široký rozsah. Ešte počas 

vysokoškolského štúdia začala pracovať v Československej/Slovenskej televízii (od 

roku 1980) na rôznych postoch (modelárka, operátorka, redaktorka, zástupkyňa 

šéfredaktora a šéfredaktorka redakcie spravodajstva a publicistiky) až do roku 1998. 

Potom vykonávala manažérsku činnosť v reklamnej agentúre Dovina a neskôr 

redaktorku, vedúcu redaktorku a šéfredaktorku v printovom denníku Nový deň. Tieto 

praktické profesionálne skúsenosti ju predurčovali na pôsobenie v pedagogickej 

činnosti, pretože predmety, týkajúce sa manažmentu, marketingu, redigovania vo 



vydavateľskej a redakčnej praxi na práve vznikajúcej a formujúcej sa Fakulte 

masmediálnej komunikácie UCM v Trnave boli viac než potrebné.  

 

3. pedagogická činnosť 

 

V pedagogickej oblasti pôsobí doc. Pravdová od roku 2003. Pôsobila ako odborná 

asistentka na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a aj na Fakulte masmediálnej 

komunikácie UCM v Trnave. Medzitým jeden rok (2006) aj na Materiálovo-

technologickej fakulte STU v Trnave. Predmety, v ktorých prednášala resp. viedla 

semináre a cvičenia, ďaleko presahujú číslo desať. Z najvýznamnejších je potrebné 

spomenúť Teóriu masovej komunikácie, Teoreticko-metodologické východiská 

masmediálnej komunikácie, Systém a organizácia práce v tlačovom médiu, Teória 

a tvorba žurnalistických žánrov, Masová a mediálna kultúra, Marketing kultúry a iné.  

Viedla 82 diplomových prác, hoci na splnenie kritérií v tomto bode by jej stačilo „iba“ 

20 prác, oponovala množstvo bakalárskych a diplomových prác, ale aj dizertačné 

práce (v odbore vyškolila 5 doktorandov), vytvorila 52 mediálnych produktov. Bohatá 

je jej účasť v komisiách pre štátne skúšky. 

 

4. vedeckovýskumná  a publikačná činnosť  

 

Nie náhodou je doc. Pravdová prodekanka pre vedu a výskum na Fakulte 

masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Vedenie fakulty určite zohľadnilo jej 

bohatú aktivitu v tejto oblasti, keď jej zverilo túto, pre akreditáciu a z toho vyplývajúcu 

možnosť existencie školy zrejme najvýznamnejšiu funkciu. Namiesto 50 „povinných“ 

je autorkou 75 vedeckých prác rôzneho charakteru, z toho 20 zahraničných. Okrem 

toho bola riešiteľkou 13 grantových úloh, spracovala 21 expertných posudkov a 21 

redakčných a zostavovateľských prác. Je členkou dvoch vedeckých rád, šiestich 

redakčných rád časopisov a zborníkov, piatich domácich a zahraničných profesijných 

organizácií.   

Výsledkom jej vedeckovýskumnej činnosti sú dve vedecké monografie, päť učebníc, 

dva učebné texty, už spomínané domáce a zahraničné vedecké štúdie, ale aj 

množstvo ďalších odborných článkov, ktoré sa stretli so značným ohlasom vedeckej 

obce, ako o tom svedčí zoznam ohlasov, uvedený v predložených dokumentoch. 

Citácie a ohlasy na jej práce predstavujú namiesto „povinných“ 40 až 206, z toho 



namiesto „povinných“ 10, až 79 zahraničných! Priznávam sa, že už dávno som pri 

inauguračných pokračovaniach nemal pri čítaní tabuľky o plnení kritérií na získanie 

titulu profesor takú veľkú profesionálnu radosť ako v prípade doc. Pravdovej. Dovolil 

som si niektoré údaje uviesť s výkričníkmi. Niet divu, že okrem iných je aj držiteľkou 

10 vedeckých ocenení. 

 

Preto – na základe predložených  dokumentov, ale aj na základe osobného poznania 

profesionálnej dráhy a aktivít doc. Pravdovej v posledných 15 rokoch, odkedy som 

pôsobil na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM, ale aj v súčasnosti z pozície 

pôsobenia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy, pretože veľmi dobre 

funguje aj naša vzájomná vedecko-pedagogická spolupráca –  môžem zodpovedne 

vyhlásiť, že inaugurantka nielen spĺňa, ale vo väčšine predpokladov a 

ukazovateľov vysoko prekračuje predpísané podmienky na inauguračné 

pokračovanie v odbore 3. 2. 3. masmediálne štúdiá. Doc. Pravdová je mnohostranne 

pedagogicky skúsená a akceptovaná, vedecky a publikačne vysoko produktívna. 

 

Uvedené skutočnosti a viacročné osobné poznanie pani uchádzačky ma oprávňujú 

vysloviť  návrh na udelenie vedeckopedagogického titulu profesor v študijnom odbore  

3. 2. 3. masmediálne štúdiá doc. PhDr. Hane Pravdovej, PhD. 

 

                                                                                    

                                                                            Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. 
                                                             Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy 
                                                                                       v Bratislave 
 
V Bratislave, dňa 12. marca 2016 

   

 


