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1   Všeobecná charakteristika 

 

 

 Kandidátka na habilitáciu PhDr. Dana Petranová, PhD. je publikačne, vedecko – 

výskumne a pedagogicky mimoriadne aktívna, čo je možné doložiť množstvom publikačných 

výstupov, realizáciou výskumných projektov, účasťou na vedeckých konferenciách a 

pedagogickou činnosťou v oblasti masmediálnej komunikácie, osobitne mediálnej výchovy. 
 

 

2 Hodnotenie publikačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti žiadateľa/ky 

o habilitačné konanie 

 

 Habilitantka spĺňa, a v mnohých prípadoch dokonca prekračuje, kritériá kladené na 

publikačné výstupy. Okrem enumeratívneho výpočtu publikačných výstupov je dôležitá 

najmä ich kvalita, na ktorú chcem osobitne upozorniť. Dr. Petranová publikovala viacero  

významných monografií vrátane učebníc a učebných textov z oblasti mediálnej výchovy, na 

základe ktorých mohla založiť a vedecky profilovať nový študijný program „mediálna 

výchova“, ktorý v súčasnosti má názov „aplikované mediálne štúdiá“. Habilitantka 

publikovala jednu vedeckú prácu v zahraničnom karentovanom časopise a má viacero citácií 

vo WoS, čo tak isto v oblasti masmediálnej komunikácie nie je samozrejmé. Dr. Petranová 

bola riešiteľkou viacerých vedeckých projektov ako boli ESF, KEGA, Iuventa.  V súčasnosti 

je vedúcou projektu ESF s názvom Implementácia inovatívnych modelov poznania, 

monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK UCM v Trnave (doba riešenia: 2012 

– 2013). Habilitantka má 9-ročnú pedagogickú prax a základ jej pedagogického pôsobenia 

spočíva najmä v mediálnej výchove.  
 

 

3 Celkové hodnotenie habilitačnej práce podľa ustanovení všeobecne záväzných predpisov 

a požiadaviek 

 

 

A)  Aktuálnosť zvolenej témy 

 

 Tému habilitačnej práce „Mediálna gramotnosť seniorov“ môžeme považovať za 

veľmi aktuálnu, ako z hľadiska celkovej digitalizácie spoločnosti, tak, a to najmä, z hľadiska 

zaostávania Slovenska v oblasti mediálnej gramotnosti. Habilitantka vo svojej práci 

nadviazala na výskum Komisie európskych spoločenstiev, ktorá v štúdii z roku 2009 

monitorovala a skúmala mediálnu gramotnosť v jednotlivých členských štátoch a 

zároveň navrhovala opatrenia na jej zlepšenie. Slovensko v tomto výskume dopadlo veľmi 

nelichotivo a ako hovorí autorka: „Slovensko sa v celkovom hodnotení krajín umiestnilo ako 



jedna z krajín s veľmi nízkou úrovňou mediálnej gramotnosti“ (s. 42). Za Slovenskom sa 

umiestnilo už len Rumunsko a Bulharsko.  
 

 

B)  Cieľ a štruktúra práce 

 

Hlavný cieľ práce, ktorý je zároveň aj výskumným cieľom, je podľa habilitantky 

definovanie a analyzovanie mediálnej gramotnosti slovenských seniorov.  K hlavnému cieľu 

autorka pripája čiastkové ciele ako napríklad zistenie miery času trávenia seniorov s médiami, 

zistenie ich postoja k médiám, rozlišovanie skutočnej reality od mediálnej, internetové 

a počítačové zručnosti seniorov a pod. Môžem konštatovať, že hlavný a čiastkové ciele práce 

sú dobre postavené a ich adekvátnym naplnením sa dosiahli nové vedecké poznatky.  

Štruktúra práce je dobre vystavaná, logická, myšlienky navzájom na seba nadväzujú. 

V prvej časti práce autorka teoreticky skúma problém mediálnej gramotnosti seniorov na 

Slovensku v širších súvislostiach. V druhej časti realizuje výskum, výsledky ktorého sú 

znázornené grafmi, tabuľkami a sprievodnými vysvetleniami, čo všetko v závere vyhodnocuje 

s ďalšími závermi a odporúčaniami.  
 

 

C)  Metódy spracovania  

 

 Vo výskumnej časti habilitantka aplikuje metódu písomného dotazovania 

v kombinácii s PAPI – osobným dotazovaním výskumníka a respondenta (s. 86). Písomné 

dotazníky možno považovať v tomto type výskumu za vhodnú metódu, lebo seniori na ich 

vyplnenie potrebujú dostatok času a pokoja, aby odpovedali správne a v súlade s ich vlastnou 

počítačovou gramotnosťou. Habilitantka v práci otvorene hovorila aj o problémoch výskumu, 

ktoré spočívali napríklad na definovaní veku seniora, ktorý nakoniec stanovila na vek 55 

rokov a viac. Potom to bol terénny výskum medzi seniormi a ich ochota vyplniť dotazník, 

počúvať výskumníkov. Z rôznych príčin zo vzorky 1115 respondentov sa musela časť vylúčiť 

a zostalo 1022 dotazníkov, ktoré sa ďalej analyzovali a vyhodnocovali. V teoretickej a v 

záverečnej časti, v ktorej sa vyhodnotili výskumy a navrhli opatrenia. V týchto častiach práce 

autorka uplatňovala kriticko – hermenutickú metódu, ktorá je adekvátna práve na vytváranie 

syntéz z parciálnych poznatkov.  
 

 

D)  K výsledkom habilitačnej práce a prínosu pre ďalší rozvoj  

 

 Dr. Petranová na základe výskumu mediálnej gramotnosti seniorov na Slovensku 

dospela k novým poznatkom (s. 276 – 286), z ktorých vyberiem len niektoré. Podľa 

habilitantky tradičné médiá sú stále silnou a stabilnou súčasťou seniorov, televízia je 

dominantným médiom seniorov, viac ako dve tretiny seniorov nepoužívajú internet a 

z novších technológií používajú predovšetkým mobil. Slovenskí seniori považujú informácie 

v médiách za spoľahlivé, menšia je ich miera rozlišovania medzi realitou a mediálnou 

realitou. Seniori majú priemerné vedomosti o spôsoboch regulácie mediálnych obsahov a dve 

tretiny seniorov nedisponuje ani základnými internetovými a počítačovými kompetenciami. 

Tieto zistenia ako výsledky výskumu považujem za významné, lebo vypovedajú o nízkej 

mediálnej gramotnosti seniorov na Slovensku. Habilitantka na základe týchto zistení odporúča 

celý rad opatrení na zlepšenie mediálnej gramotnosti ako je napríklad mediálna výchova pre 

tretí vek a ďalšie projekty, aby sa tak následne mohla zlepšiť aj životná úroveň seniorov na 

Slovensku. Jednoznačne môžem konštatovať, že práca predstavuje prínos do vedeckého 

poznania a aj pre ďalšie zameranie vedeckého a pedagogického pôsobenia v tejto oblasti.  



 

 

 

4    Záverečné hodnotenie 

 

 

 PhDr. Dana Petranová, PhD. jednoznačne spĺňa kritériá v publikačnej, vedecko-

výskumnej aj pedagogickej činnosti a jej habilitačná práca predstavuje významný vedecký 

príspevok do poznania mediálnej gramotnosti seniorov na Slovensku. Dr. Petranová svojou 

publikačnou, vedecko-výskumnou, pedagogickou, ale aj akademickou činnosťou výrazným 

spôsobom prispela do rozvoja masmediálnych štúdií a osobitne mediálnej výchovy. 
 

 

Záver 

 

Na základe  vyššie uvedených údajov  odporúčam, aby po úspešnom habilitačnom 

konaní bol podaný  návrh  na udelenie vedecko – pedagogického  titulu 

 

                        

                                                               d o c e n t 

 

  

                                           v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá 
 

 

 

 

 

 


