
Príloha usmernenia 

 
Meno a priezvisko, tituly 
 

 Ján Višňovský, PhDr., PhD. 

Dátum a miesto narodenia 
 

 14. júna 1983, Piešťany 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 
 
 
 
 

 2008 – 2011 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta 
masmediálnej komunikácie, 
denné doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.2.3. 
masmediálne štúdiá, program masmediálna 
komunikácie 
 

 2005 – 2007 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta 
masmediálnej komunikácie, 
magisterské štúdium v študijnom odbore 3.2.3. 
masmediálne štúdiá, program masmediálna 
komunikácie 
 

 2002 – 2005 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta 
masmediálnej komunikácie, 
bakalárske štúdium v študijnom odbore 3.2.3. 
masmediálne štúdiá, program masmediálna 
komunikácie 
 

 1997 – 2002 
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, 
stredoškolské štúdium v odbore hotelový 
a gastronomický manažment 

Ďalšie vzdelávanie 
 
 
 

 2002 
Certifikát Certifikát International Education Society 
(nemecký a anglický jazyk 
 

 2008 
rigorózne konanie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 
rigorózne konanie v študijnom odbore 3.2.3. 
masmediálne štúdiá 
 

 2009 
absolvovanie odbornej prípravy mediátora                        
a získanie osvedčenia o získanom vzdelaní                       
s celoštátnou platnosťou, 03. 03. 2009 – 23. 3. 2009. 
Realizátor vzdelávania: Staker, s. r. o.  
PhDr. Ján Višňovský, PhD. je zapísaný v Registri 
mediátorov Slovenskej republiky vedenom 
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod 
číslom 293. Informácie dostupné na: 
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-
vedene-MS-SR/MediatorZoznam.aspx   

Priebeh zamestnaní 
 
 
 
 

 04/2011 – do súčasnosti 
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 
Katedra masmediálnej komunikácie, 
Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava 
odborný asistent, vedenie prednášok a seminárov, 
vedecko-výskumná a publikačná činnosť 
 

 10/2009 – 11/2013 
Univerzita J. A. Komenského 
Roháčova 1148/63 130 00 Praha 3, Česká republika 
vysokoškolský pedagóg   

 06/2007 – 05/2008 
Bodet-Horst Mattress Ticking, k. s., Zigmundíkova 
1489, 922 03 Vrbové 
referent, obchodné oddelenie 
 
 

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-vedene-MS-SR/MediatorZoznam.aspx
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-vedene-MS-SR/MediatorZoznam.aspx


Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 
 

 Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 
Vyučované predmety: 
psychológia a sociológia masovej komunikácie 
psychológia a sociológia médií 
mediácia a probácia I., 
mediácia a probácia II., 
printové médiá. 
 

 Katedra sociální a masové komunikace, Univerzita            
J. A. Komenského v Prahe 
Vyučované predmety: 
história masovej komunikácie, 
jazyková komunikácia v dejinách ľudstva, 
komunikácia v informačnej spoločnosti, 
mediálna výchova, 
nové médiá a multimédiá, 
teória masovej komunikácie, 
úvod do praktické žurnalistiky I., II., III. 
 

Odborné alebo umelecké zameranie 
 

Teória a dejiny novinárstva. Žurnalistika v kontexte 
nových médií a informačno-komunikačných technológií. 
História televízneho vysielania. 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a začlenenia 
podľa smernice č. 13/2005-R o bibliografickej registrácii 
a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov (AAB ap.) 

1. monografia 
2. učebnica (1 ks) 
3. skriptá (2 ks) 

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%)] 
Rozsah: 200 s. / 10 AH 
 
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%)] 
Rozsah: 154 s. / 7,7 AH (autorský podiel 3,85 AH) 
 
 
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%)] 
Rozsah: 268 s. / 13,4 AH 
 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách 
Dejiny svetových novinárstiev : (anglického a amerického) 
/ Juraj Vojtek ... [et al.]. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej 
komunikácie, 2010. - 448 s. - ISBN 978-80-8105-199-9. 
[Vojtek Juraj (50%) - Jenča Imrich (20%) - Holeštiak Pavol 
- Višňovský Ján (20%)] 
Rozsah: 448 s. / 22,4 AH 
 
BCI Skriptá a učebné texty 
Televízia vo Veľkej Británii : história, fakty, súvislosti / Ján 
Višňovský ; recenzenti: Juraj Vojtek, Peter Kravčák. - 1. 
vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 120 s. - 
ISBN 978-80-8105-508-9. 
[Višňovský Ján (100%)] 
Rozsah: 120 s. / 6 AH 
 



BCI Skriptá a učebné texty 
Televízia v Spojených štátoch amerických : história, fakty, 
súvislosti / Ján Višňovský ; recenzenti: Hana Pravdová, 
Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a 
Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 
2014. - 140 s. - ISBN 978-80-8105-608-6. 
Rozsah: 140 s. / 7 AH 

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu 
 
 

Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. 
indexoch (WoS, Scopus) – 12 
Citácie, resp. recenzie v domácich publ., registrované v 
cit. indexoch (WoS, Scopus) – 1 
Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. 
Indexoch – 24 
Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. Indexoch – 
34 
Recenzie v zahraničných publikáciách – 2 
Recenzie v domácich publikáciách - 10 

Počet doktorandov: školených 
                                ukončených 
 

- 

Téma habilitačnej prednášky 
 

Teoreticko-empirické východiská recepcie žurnalistických 
celkov v tlači a na internete z pohľadu čitateľov  

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, ktoré rozhodovali 
o návrhu na docenta 

VR FMK UCM  

Návrh na vymenovanie za docenta na odbor 
 

3.2.3 masmediálne štúdia 

 
V Trnave dňa 9. 4. 2015 

 
          Podpis uchádzača 


