
Zhodnotenie pedagogickej činnosti  

doc. PhDr. Hany Pravdovej, PhD. 

Doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM 

v Trnave od roku 2003.  

Na mieste odborného asistenta pracovala na FMK v rokoch 2003 – 2011. Funkčné 

miesto docenta masmediálnych štúdií zastávala v rokoch 2011 – 2013 a od roku 2013 je  

na funkčnom mieste profesora masmediálnych štúdií. V rokoch 2003 – 2010 pôsobila  

na katedre masmediálnej komunikácie a od decembra roku 2010 je vedúcou katedry jazykovej 

komunikácie FMK UCM v Trnave. 

V rámci vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje skúmaniu 

problematiky mediálnej kultúry a s ňou súvisiacich otázok, týkajúcich sa vzťahu 

sociokultúrnej a mediálnej reality, politickej a mediálnej praxe, globalizačných 

a glokalizačných tendencií v mediálnej produkcii, ako aj zmien mediálnej logiky v neskoro 

modernej spoločnosti. Zaoberá sa aj problematikou teórie a tvorby žurnalistických žánrov, 

systému a organizácie práce v periodickej tlači, kde reflektuje aktuálny stav teórie, ale aj 

trendy v tvorbe žurnalistických žánrov, manažmente a marketingu vo vydavateľstvách 

a redakciách periodickej tlače, v rámci procesov redigovania novinárskeho celku. Vo 

všetkých oblastiach zúročuje skúseností, ktoré získala pri práci v celoslovenských médiách 

(televízia, denník). 

Kandidátka iniciovala zavedenie niekoľkých predmetov do študijných plánov 

bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia v programoch masmediálna 

komunikácia, marketingová komunikácia, vzťahy s médiami, teória digitálnych hier, 

aplikované mediálne štúdiá. Sú nimi 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.  

V súčasnosti doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. vyučuje študijné predmety: 

žurnalistické žánre I., II., systém a organizácia práce v tlačovom médiu, hry v dejinách kultúr, 

masová kultúra, mediálna kultúra, masová a mediálna kultúra, teoreticko-metodologické 

východiská masmediálnej komunikácie. Okrem toho garantovala študijný program vzťahy 



s médiami, spolugarantovala a spolugarantuje študijný program masmediálna komunikácia na 

doktorandskom stupni štúdia.  

Doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. je členkou komisií pre štátne skúšky bakalárskeho, 

magisterského a doktorandského stupňa štúdia i rigorózneho konania. Je školiteľkou 

a oponentkou bakalárskych, diplomových a dizertačných prác – bakalárske práce: 7 

prebiehajúcich, 134 ukončených; diplomové práce:  3 prebiehajúce, 82 ukončených; 

dizertačné práce: 3 prebiehajúce, 5 ukončených. 

Kandidátka je členkou odborovej komisie FMK pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 

3.2.3 masmediálne štúdiá, členkou odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný 

odbor 3.2.3 masmediálne štúdiá doktorandského študijného programu marketingová 

komunikácia a reklama na FF UKF v Nitre a tiež členkou odborovej komisie doktorandského 

štúdia v odbore Teória a dejiny žurnalistiky na FF UK v Bratislave. 
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