
Rozhodnutie vedeckej rady FMK UCM v Trnave zo dňa 14.4.2016 
 

 

Na zasadnutí VR FMK UCM v Trnave, dňa 14.4.2016, sa konala inauguračná prednáška doc. 

PhDr. Hany Pravdovej, PhD.  

 

Vymenúvacia komisia a oponenti sa zhodli, že doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. je významná 

osobnosť v oblasti vedného odboru 3.2.3 masmediálne štúdiá. Uchádzačka v inauguračnej 

prednáške presvedčivo uviedla svoj vklad do rozvoja tejto vednej disciplíny. Preukázala svoju 

vedeckú erudovanosť a odbornú a pedagogickú spôsobilosť, ako aj prínos k rozvoju vedeckej 

školy. Načrtla víziu ďalšieho smerovania doktorandov vo výskumnej činnosti. Dôležitú časť 

prednášky tvorili perspektívy ďalšieho vývoja študijného odboru 3.2.3 masmediálne štúdiá.  

 

Podľa komparatívneho posúdenia vedecko-pedagogických aktivít inauguračná komisia 

skonštatovala, že doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD., spĺňa kritériá FMK UCM v Trnave na 

vymenovanie za profesora ako v pedagogickej, vedecko-výskumnej, tak aj v odbornej 

činnosti. Inauguračná komisia v zmysle kritérií fakulty, Vyhlášky MŠ SR č. 6 z 8. decembra 

2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických 

titulov docent a profesor a Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe predložených dokladov, 

kladných oponentských posudkov, úrovne inauguračnej prednášky a vedeckej rozpravy 

skonštatovala, že  

 

doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. 

 

spĺňa podmienky na vymenovanie za profesorku a odporúča jej vymenovanie v odbore 3.2.3 

masmediálne štúdiá.  

 

 

Následne sa uskutočnilo tajné hlasovanie VR vo veci vymenovania doc. PhDr. Hany 

Pravdovej, PhD. za profesora v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá.  

 

Výsledok tajného hlasovania členov VR FMK UCM v Trnave:  

 

počet členov VR: 30  

počet prítomných členov VR v čase hlasovania: 24  

počet členov VR, ktorí hlasovali kladne: 23  

počet členov VR, ktorí hlasovali záporne: 0  

počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania: 1  

počet neplatných hlasov: 0  



Výpis uznesenia VR FMK UCM v Trnave zo dňa 14.4.2016:  

 

Uznesenie VR FMK č. 2:  

 

 

Vedecká rada FMK UCM v Trnave na základe výsledkov tajného hlasovania, v súlade so 

Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z. z. z 8.12.2004 o postupe 

získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, 

schvaľuje predloženie návrhu na vymenovanie doc. PhDr. Hany Pravdovej, PhD. docentky 

na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, za 

profesorku v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá.  

 

Vedecká rada ukladá predsedníčke VR FMK UCM v Trnave predložiť návrh na vymenovanie 

za profesora spolu s dokladmi o priebehu vymenúvacieho konania Vedeckej rade UCM v 

Trnave. 


