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Zhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti  

doc. PhDr. Hany Pravdovej, PhD. 

Doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. pôsobí na FMK UCM v Trnave od roku 2003. Vo 

vedecko-výskumnej i 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 

a distribúcii, ako aj zmien mediálnej logiky v neskoro moderných spoločnostiach. Zaoberá sa 

tiež 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, online 

médiách, vrátane procesov redigovania novinárskeho celku či onlinových vydaní. Pri svojej 

činnosti zúročuje skúseností, ktoré získala počas pôsobenia v celoslovenských médiách 

(televízia, denník). Výsledkom jej vedecko-výskumnej činnosti sú monografie z oblasti 

mediálnej kultúry – Determinanty kreovania mediálnej kultúry /2009/ (za publikáciu získala 

cenu Literárneho fondu – Prémiu za výnimočný vedecký ohlas na uvedené dielo v kategórii 

spoločenské vedy), či z oblasti masovej komunikácie – Sociokultúrny kontext masovej 

komunikácie /2009/. Kandidátka je autorkou viacerých vysokoškolských učebníc – 

Manažment, marketing a redigovanie v redakčnej praxi, Problematika periodickej tlače, 

Systém a organizácia práce v tlačovom médiu, Manažment & marketing v kultúrnych 

inštitúciách,  Manažment, marketing, redigovanie vo vydavateľskej a redakčnej praxi : 

periodická tlač, online médiá, kapitol v monografiách – Sociokultúrny kontext globálnej 

expanzie mediálnych korporácií (2009), Sociokultúrne dimenzie hier v kybernetickom 

priestore (2014), Mediomorfóza homo sapiens v sieťach karnevalizácie mediálnej reality 

(2015), Aktuálne otázky enkulturácie a akulturácie v podmienkach digitálnej 

komunikácie (2015) a kapitol v učebniciach – Creation of Journalistic Messages I. /2011/, 

Production of Journalistic Messages II. /2011/. Významné sú aj jej vedecké práce, ktoré boli 

publikované v karentovanom časopise alebo v časopisoch indexovaných vo významných 

databázach Web of Science či Scopus.  

Bohatú vedecko-výskumnú činnosť potvrdzuje aj účasť na viacerých projektoch 

výskumu a vývoja VEGA – Reflexia globalizácie v lokálnom spoločenstve (1/1210/04), 

Masmédiá v neskoro modernej spoločnosti (1/4704/07), Systematizácia kategoriálneho 

aparátu kulturológie (1/4659/07) a Modely interkultúrnej kompetencie v stredoeurópskom 
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priestore (1/0754/08). V súčasnosti je zodpovednou riešiteľkou VEGA projektu 

Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom 

prostredí na Slovensku (1/0611/16). V rámci riešenia projektov KEGA bola kandidátka 

zodpovedným riešiteľom projektu, ktorý bol zameraný na problematiku mediálnych 

kompetencií – Mediálne kompetencie I, II, III, IV (3/4243/06).  

Doc. Hana Pravdová sa podieľala aj na riešení projektu KEGA/115UK-4/2013 s názvom 

Zručnosti pre sféru kultúry, kde jedným z výstupov je učebnica Manažment & marketing 

v kultúrnych inštitúciách, ktorej je autorkou. Ďalšie projekty, ktoré riešila, boli z kategórie 

ESF – Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia monitoringu a zabezpečenia kvality v 

podmienkach FMK UCM v Trnave (OPV – ESF 26110230062), Implementácia inovatívnych 

foriem vzdelávania na FMK UCM v Trnave (ITMS 26110230001), Tvorba a aplikácia e-

learningových kurzov na FMK UCM v Trnave (ITMS 26110230003). V súčasnosti 

spolupracuje na riešení projektu cezhraničnej spolupráce Komunikáciou k prosperite 

Slovensko – Ukrajinského prihraničného regiónu (CBC01021). 

Kandidátka pôsobila a pôsobí ako členka vedeckých rád viacerých vedeckých 

časopisov Civitas, Communication Today a European Journal of Transformation Studies, a 

tiež ako editorka zborníkov z medzinárodných vedeckých a doktorandských konferencií. 

Časopis Communication Today bol v roku 2015 zaregistrovaný v medzinárodnej databáze 

Web of Science.  

Široký vedecký záber dokazuje aj recenzovanie mnohých monografií (9), učebníc (7), 

domácich zborníkov z vedeckých konferencií, ako aj počty citačných ohlasov na jej 

publikačnú činnosť (206). Od roku 2012 je členkou grantovej agentúry KEGA pri 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kde pôsobí ako členka 

komisie pre posudzovanie projektov. Menovaná je aj členkou Rady pre mediálnu výchovu pri 

ŠPÚ v Bratislave, Kulturologického združenia pri Katedre kulturológie Filozofickej fakulty 

Univerzity J. A. Komenského v Bratislave a členkou občianskeho združenia Spoločnosť 

kultúra pre každého. Realizovala aj viacero pozvaných prednášok na školách, konferenciách 

či v rámci výmenných pobytov – ako napríklad prednášky Reklama v oblasti kultúry (4. 7. 

2007), Význam komunikácie pri vytváraní vzťahov (18. 3. 2008), Médiá, demokracia, 

postdemokracia (25. 11. 2008), Vzťah spoločnosti a masových médií v globalizačných 

procesoch (24. 3. 2009), Mediálne stereotypy a proces infotainmentizácie televízneho 

spravodajstva (6. 12. 2011), Indikátory kultúrnych imperatívov – mediálny hedonizmus 
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a eskapizmus (25. 11. 2011), čo dokazuje jej erudovanosť, široký vedecko-výskumný záber 

a akceptovanosť i rešpekt vo vedeckom a vysokoškolskom prostredí.  

Doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. bola i je členkou Vedeckej rady Univerzity sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave, Vedeckej rady Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, ďalej 

členkou vedeckých výborov medzinárodných vedeckých konferencií organizovaných 

Fakultou masmediálnej komunikácie UCM „Problémy interdisciplinárneho výskumu 

masmediálnej komunikácie“ (2006), „Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti“ 

(2007), „Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia“ (2008), „Megatrendy a médiá“ (2011 – 2015), 

„Nové trendy v marketingu“ (2012) a „Marketing Identity“ (2013 – 2015). Zborníky z 

naposledy menovanej konferencie boli indexované v medzinárodnej databáze Web of Science 

v rokoch 2013 a 2014. 

Vedecko-výskumná orientácia doc. PhDr. Hany Pravdovej, PhD. sa odráža aj pri 

vedení diplomových (82 ukončených) a dizertačných prác (5 ukončených). Počas pôsobenia 

na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM vyškolila štyroch doktorandov – PhDr. Janu 

Radošinskú, PhD. s témou dizertačnej práce Fenomén zábavy v produkcii a recepcii 

mediálnej kultúry, Mgr. Petru Pitlovú, PhD. s témou Špecifické problémy marketingu 

vydavateľstiev periodickej tlače, Mgr. art. Božidaru Turzonovovú, PhD. s témou Integrácia 

cyrilo-metodských univerzít a jej marketingová a mediálna prezentácia, Ing. Ivana 

Kopčániho, PhD. s témou Špecifické problémy marketingu vydavateľstiev periodickej tlače 

a jednu doktorandku na Katedre kulturológie FF UK v Bratislave – Mgr. Markétu Plichtovú, 

PhD. s témou dizertačnej práce Aktuálne otázky public relations v kultúre na Slovensku.  

Vedecko-výskumný prínos doc. PhDr. Hany Pravdovej, PhD. je zreteľný a je 

uznávaný v odbornej oblasti doma aj v zahraničí. O tomto fakte okrem kvantitatívneho 

výpočtu publikačných jednotiek, citačných ohlasov na jej publikačnú činnosť, účasti na 

riešení mnohých vedeckých projektov svedčí jej aktivita pri tvorbe nových študijných 

predmetov – masová a mediálna kultúra, hry v dejinách kultúr, propedeutika mediálnych 

štúdií, sociokultúrna analýza trhového prostredia, teória a tvorba žurnalistických žánrov.  

Garantovala študijný program vzťahy s médiami, spolugarantovala a spolugarantuje 

študijný program masmediálna komunikácia na doktorandskom stupni štúdia. 

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

3.2.3 masmediálne štúdiá a členkou odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný 
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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. 

Absolvovala viacero zahraničných prednáškových pobytov, napr. v rámci Teaching Staff 

Mobility 2010/2011 na Univerzite J. A. Komenského v Prahe a v rámci Programu Erazmus na 

Pedagogickej univerzite v Krakove v Poľsku. 

Uvedené dokumentuje rozsiahlu, systematickú a erudovanú vedecko-výskumnú prácu 

kandidátky, ktorá sa premieta do vytvorenia a vymedzenia osobitnej novej vedeckej školy, 

akceptovanej v oblasti masmediálnych štúdií. Svedčia o tom nielen práce jej skončených i 

súčasných doktorandov, ale aj penzum študijných predmetov a publikačných jednotiek, ktoré 

vyšli doma i v zahraničí, ako aj získané ocenenia a pozvané prednášky na domácich a 

zahraničných univerzitách. Mnohé skúsenosti a poznatky nadobudnuté dlhoročnou činnosťou 

a praxou vo vedecko-výskumnej oblasti uplatňuje aj na pozícii prodekanky pre vedecko-

výskumnú činnosť na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Na základe 

prehľadu pedagogickej a súvisiacej výchovno-vzdelávacej činnosti si dovolíme konštatovať, 

že kandidátka významnou mierou prispieva k rozvoju študijného odboru 3.2.3 masmediálne 

štúdiá. 

 

 

        doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. 

           dekanka FMK UCM v Trnave 


