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Zhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti kandidáta na habilitačné konanie 

PhDr. Jána Višňovského, PhD. 

 

 

    PhDr. Ján Višňovský, PhD. je vedecko-pedagogickým pracovníkom Katedry masmediálnej 

komunikácie FMK UCM v Trnave od apríla 2011. Zároveň pôsobí vo funkcii fakultného 

ECTS koordinátora pre študentské a pedagogické mobility. V rámci svojej vedecko-

výskumnej činnosti, realizovanej v podobe vlastného výskumu ako aj grantových projektov, 

sa orientuje na problematiku štrukturálno-kompozičných otázok novinárstva a teoretickú 

reflexiu novinárstva v ére nových médií, internetu a internetovej komunikácie. Ďalšiu líniu 

jeho vedecko-výskumného záujmu predstavuje história, vývoj a súčasný stav televízie 

v anglicky hovoriacich krajinách, predovšetkým v USA a vo Veľkej Británii. Dôkazom jeho 

vedeckého bádania sú monografie a vedecké príspevky o predmetnej problematike 

prezentované na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a seminároch 

a publikovaných v domácich i zahraničných vedeckých a odborných periodikách.  

    Aktívne sa podieľa na riešení vedecko-výskumných projektov a v rámci funkcie fakultného 

koordinátora pre zahraničné mobility aj na rozvoji medzinárodnej spolupráce fakulty, a to 

nielen v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj v spoločných medzinárodných 

výskumných projektov. Dôkazom jeho aktívnej činnosti je nielen zvyšujúci sa počet 

študentov FMK UCM v Trnave vysielaných na partnerské VŠ v programe Erasmus+                     

(v akademickom roku 2014/2015 spolu 35 poslucháčov), ale aj prijímaných študentov                  

(v akademickom roku 2014/2015 8 zahraničných študentov). Každoročne sa taktiež zvyšuje 

počet študentov absolvujúcich mobilitu v rámci iných grantových schém, napr. programu 

CEEPUS Slovenskej akademickej a informačnej agentúry. O zvyšujúcom sa kredite fakulty 

svedčí aj rastúci záujem pedagógov zo zahraničia o absolvovanie pedagogickej mobility práve 

na niektorej z jej katedier ako aj participácia na medzinárodných konferenciách pravidelne 

organizovaných fakultou. V súčasnosti má fakulta uzatvorených 32 partnerských univerzít 

a VŠ v krajinách Európskej únie i mimo nej, pričom ich počet sa každoročne zvyšuje. 
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Výsledkom spolupráce je nielen výmena pedagógov a študentov, ale aj tvorba spoločných 

publikácií a výskumných projektov, napr. v rámci Vyšehradského fondu. 

 

Prehľad vedecko-výskumných aktivít PhDr. Jána Višňovského, PhD. 

    Vedecko-výskumnú činnosť reprezentujú nielen knižné výstupy rôznych kategórií 

(monografie, vysokoškolské učebnice, skriptá), ale aj príspevky prezentované na domácich 

a zahraničných vedeckých konferenciách a vedecké štúdie uverejňované v slovenských 

a zahraničných vedeckých časopisoch. Na jeho práce je v súčasnosti evidovaných viac ako 80 

domácich a zahraničných ohlasov, z toho 12 registrovaných v citačných indexoch Web of 

Science a Scopus. 

 

Prehľad najvýznamnejších vedeckých výstupov: 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Život a dielo Dominika Tatarku / Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a 

Metoda v Trnave, 2009. - 200 s. - ISBN 978-80-8105-121-0. 

[Višňovský Ján (100%)] 

 

 AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Aktuálne trendy v mediálnej kultúre / Jana Radošinská, Ján Višňovský ; recenzenti: 

Hana Pravdová, Zuzana Slušná. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej 

komunikácie UCM v Trnave, 2013. - 154 s. - ISBN 978-80-8105-516-4. 

[Radošinská Jana (50%) - Višňovský Ján (50%)] 

 

 ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

Problematika štruktúry a kompozície v novinárstve / Ján Višňovský ; recenzenti: 

Juraj Vojtek, Štefan Veľas. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 268 s. - ISBN 978-80-8105-398-6. 

[Višňovský Ján (100%)] 
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 ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

Media as a tool for fostering values in the contemporary society / Martin Solík, Ján 

Višňovský, Juliána Laluhová, 2013. In: European Journal of Science and Theology. - 

ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 71-77. 

[Solík Martin (34%) - Višňovský Ján (33%) - Laluhová Juliána (33%)] 

 

 ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS 

Public television as a provider of human values / Ján Višňovský, Juliana Laluhová, 

2014. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, 

suppl. 1 (2014), pp. 175-184. 

[Višňovský Ján (50%) - Laluhová Juliána (50%)] 

 

 AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

Newspapers Today: Problems and Perspectives / Ján Višňovský, 2014. - Príspevok 

je registrovaný v databáze Web of Science. In: Media, Power and Empowerment: 

Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 

Prague 2012 : conference proceedings ... / edited by Tereza Pavlíčková, Irena Reifová. 

- Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2014. - ISBN 978-1-4438-6396-4, s. 

109-114. 

[Višňovský Ján (100%)] 

 

    PhDr. Ján Višňovský, PhD. participoval na riešení viacerých projektov výskumu a vývoja 

v rámci grantových schém realizovaných na Univerzite sv. Cyrila a Metoda, resp. finančné 

podporených MŠVVaŠ Slovenskej republiky a fondmi Európskej únie. Bol členom 

riešiteľského kolektívu projektu FAGA č. 2/2010 Dejiny svetových novinárstiev (anglického a 

amerického), ktorej hlavným výstupom bola vysokoškolská učebnica s rovnomenným 

názvom (Vojtek, Juraj a kol., FMK UCM v Trnave, 2010, 448 s., ISBN 978-80-8105-199-9). 

Taktiež sa podieľal na riešení fakultných projektov zameraných na zavádzanie elektronického 
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vzdelávania (projekt ESF 26110230003  Tvorba a aplikácia elearningových kurzov na 

Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave) a tvorbu 

modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality na pôde fakulty (projekt ESF 

26110230062 Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia 

kvality v podmienkach FMK UCM v Trnave. Výstupom ďalšieho projektu FPVV-23-2013 

Aktuálne trendy v mediálnej kultúre je monografia Aktuálne trendy v mediálnej kultúre 

(Radošinská, Jana – Višňovský, Ján; Aktuálne trendy v mediálnej kultúre, FMK UCM 

v Trnave, 2013, 154 s., ISBN 978-80-8105-516-4). Kandidát je v súčasnosti zástupcom 

vedúceho projektu KEGA 023UCM-4/2014 Štruktúra a kompozícia žánrov anglicky písaného 

novinárstva a členom riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0640/15 Koncepcia Phygital 

a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov 

a výskumnej úlohy 7. RP Európskej komisie MYWEB (measuring youth well-being): 

Longitudinálna metodológia pri meraní detského a mládežníckeho blahobytu. 

    PhDr. Ján Višňovský, PhD. je členom redakčnej rady vedeckého periodika Communication 

Today (ISSN 1338-130X). Zároveň posudzuje štúdie pre časopisy Otázky žurnalistiky, SR 

(ISSN 0322-7049) a Journalism and Mass Communication, USA (ISSN 2160-6579). Pôsobí 

aj ako pravidelný recenzent projektov Grantovej agentúry Univerzity Karlovej v Prahe. 

Taktiež je členom hodnotiacej komisie ocenenia Granátt, udeľovaného FMK UCM v Trnave 

inštitúciám zaoberajúcim sa spoločenskou zodpovednosťou. 

   

Zhrnutie ostatných aktivít kandidáta: 

 PhDr. Ján Višňovský, PhD. sa aktívne zúčastňuje domácich a zahraničných vedeckých 

konferencií a seminárov, 

 pôsobil a pôsobí ako člen organizačných a vedeckých výborov konferencií, 

 je členom Slovenského syndikátu novinárov a členom Medzinárodnej federácie 

novinárov, 

 fakultný ECTS koordinátor a predseda výberovej komisie zahraničných mobilít 

v rámci programu Erasmus+, 

 je spolueditorom a recenzentom viacerých zborníkov. 
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V Trnave dňa 8. apríla 2015 

doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. 

prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť 

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 
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