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1   Všeobecná charakteristika 

 

PhDr. Dana Petranová, PhD. pôsobí v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá od 

ukončenia vysokoškolského štúdia (2003) nepretržite v pozícii vedecko-výskumný pracovník, odborný 

asistent a v súčasnosti na pozícii dekanky FMK UCM. Jej odborný záujem sa koncentruje v pojme 

mediálna výchova, čomu je venovaná jej pedagogická, výskumná, expertízna, publikačná, odborná i 

manažérska činnosť. Za obdobie desiatich rokov jednoznačne preukázala schopnosti, ktoré dovoľujú 

označiť jej prácu za významnú  a dôležitú pre vytvorenie teoretického rámca aj praktickej aplikácie 

mediálnej výchovy v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania pre diferencované skupiny 

populácie. V tomto smere najvýznamnejším počinom je založenie Centra mediálnej gramotnosti 

IMEC (International Media Education Center) pri FMK UCM a zriadenie webového portálu o 

mediálnej výchove. PhDr. Petranová sa dobre orientuje nielen v domácom, ale aj medzinárodnom 

prostredí, čo sa odrazilo pri riadení projektov Európskeho sociálneho fondu, aj pri príprave Koncepcie 

mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania na Slovensku. O jej odbornej erudícií svedčí 

aj bohatá publikačná činnosť. Na základe preštudovania predloženej vedecko-pedagogickej 

charakteristiky i publikačnej činnosti považujem doterajšiu prácu PhDr. Petranovej, PhD.  za 

hodnotné, koncepčne jasne premyslené dielo, zodpovedajúce náročným kritériám.  

 

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

o habilitačné konanie 

Na základe predloženej publikačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa dá 

konštatovať, že uchádzačka splnila, v mnohých položkách aj prekročila, stanovené kritériá  na získanie 

titulu docent na FMK UCM v Trnave. Dôležitejšia ako kvantita sa javí kvalita predložených výstupov, 

ktoré odrážajú systematické, cielené spracovávanie (teoreticky i výskumne) témy, spojenej s médiami 

a ich účinkami, prednostne s mediálnou výchovou. Fakt, že ide často o výstupy postavené na vlastných 

výskumoch slovenskej populácie sa napokon odrazil aj v citáciách a ohlasoch na jej prácu. 

Nezastupiteľný je jej podiel na postupnom mapovaní mediálneho správania sa publika s návrhmi 

a odporučeniami zameranými na kultiváciu a zvyšovanie jeho mediálnych kompetencií. V tejto 

súvislosti bola iniciátorkou aj mnohých praktických krokov (napr. koncepcia mediálnej výchovy pre 

základné a stredné školy). 

 

 

3 Celkové hodnotenie habilitačnej práce podľa ustanovení všeobecne záväzných predpisov 

a požiadaviek 

 

 

A)  Aktuálnosť zvolenej témy 

Aktuálnosť zvolenej témy habilitačnej práce „Mediálna gramotnosť seniorov“ je podčiarknutá 

už pohľadom do štatistík, ktoré potvrdzujú trend narastania tejto skupiny obyvateľstva. Súčasne 

prechod do seniorského veku je spojený s celým radom problémov, medzi nimi podstatným je úpadok 

aktivity, postupná strata kontaktu s okolím, oslabenie mnohých zručností, neschopnosť (resp. 

obmedzená schopnosť) zvládať nové techniky a technológie. To všetko vplýva na zníženie kvality 

života tejto skupiny obyvateľstva. Aj keď médiá v tomto veku plnia dôležitú funkciu, odhadovaná 
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úroveň mediálnej gramotnosti (zručnosti používať médiá, kritické myslenie, komunikačné 

kompetencie) je na nízkej úrovni. Napokon, výsledky medzinárodnej štúdie, ktorá hodnotila úroveň 

mediálnej gramotnosti populácie v mnohých krajinách potvrdili veľmi nízku úroveň mediálnej 

gramotnosti na Slovensku všeobecne, pokiaľ ide o populáciu seniorov doteraz  absentoval výskum, 

zameraný na túto cieľovú skupinu. To všetko podčiarkuje aktuálnosť aj význam témy habilitačnej 

práce PhDr. Petranovej, PhD. 

 

B)  Cieľ a štruktúra práce 

Stanoveniu cieľa predchádzala dobrá znalosť problematiky, orientácia v domácich aj 

zahraničných zdrojoch, znalosti o európskych aj slovenských aktivitách na podporu mediálnej 

gramotnosti,  pochopenie aktuálnych požiadaviek na celoživotné vzdelávanie aj skúsenosti 

s výskumnými projektmi, ktoré uchádzačka doteraz realizovala. To však nie je všetko. Pripraviť 

a zrealizovať výskum u skupiny seniorov predpokladá schopnosť empaticky túto skupinu vnímať, 

pochopiť psychológiu staršieho a starého veku, zvážiť ich možnosti aktívne sa zapojiť do výskumu 

s podmienkou získania realite zodpovedajúcim výsledkom. Z tohto hľadiska je tretia kapitola veľmi 

dobre spracovaná, najmä pokiaľ ide o kontext médiá a seniori a popis problémov seniorov s médiami. 

Tým si autorka vytvorila zodpovedajúci rámec pre výskumný projekt. Vyzdvihnúť treba aj 

operacionalizáciu dôležitých pojmov (mediálna gramotnosť, mediálne kompetencie, kritické myslenie 

a pod.) 

Ciele výskumu sú reálne – hlavný cieľ: definovanie úrovne a analýza mediálnej gramotnosti 

seniorov na Slovensku boli výskumom splnené. 

Práca má premyslenú, logickú štruktúru, postupuje od všeobecného ku konkrétnemu, aby 

v závere priniesla odporúčania a návrhy pre rôzne oblasti spoločenskej praxe (vzdelávanie, politiku, 

propagáciu i ďalší výskum). 

 

 

C)  Metódy spracovania  

Zmapovanie rozsiahlej výskumnej vzorky predpokladá voľbu metódy, ktorú možno 

administrovať v relatívne krátkom čase a súčasne uplatniť aj princíp možného opakovania výskumu 

v časovom odstupe. Z tohto pohľadu bola vhodne zvolená dotazníková metóda, administrovaná 

zaškolenými anketármi, pripravenými podať vysvetlenie v prípade neporozumenia otázky. Tým sa 

podarilo aj zabezpečiť vysokú návratnosť dotazníkov. Na druhej strane precíznejšia práca anketárov 

by mohla zaručiť primerané vyplnenie aj tých dotazníkov, ktoré museli byť pre neúplnosť vylúčené zo 

spracovania. Kontrola každého dotazníka anketárom by znamenala spresnenie aj v inom zmysle, napr. 

chýbajúce údaje v niektorých dotazníkoch týkajúce sa veku, vzdelania. V tomto duchu je prekvapujúce 

uvedenie vzdelania ako neviem a žiadne. 

Otázky dotazníka pokrývajú tri základné okruhy: používateľské zručnosti, kritické chápanie 

médií a mediálnych obsahov a komunikačné zručnosti. Použitie otázok je zdôvodnené. Pri otázkach 

týkajúcich sa mediálnej tvorby a názorov seniorov (A7 a ďalšie), prekvapil možný variant odpovede 

„nie“ a „neodpoviem“. Chýba zdôvodnenie týchto variant, keďže otázka je formulovaná spôsobom 

„Vytvorili ste... Vyjadrili ste“, čo evokuje prirodzenú odpoveď „áno“ alebo „nie“. Aj v ďalších 

otázkach, napr. U1 považujeme možnú odpoveď „neviem“ za zbytočnú. 

V interpretácií sa využívajú demografické znaky pohlavie, vek a vzdelanie. Obohatením by 

bolo zverejnenie regionálneho rozloženia respondentov a ich odpovedí podľa bydliska, pretože sa dá 

predpokladať, že v odpovediach seniorov regionálne rozdiely môžu byť (sú spomínané len v závere 

práce vo výslednej úrovni mediálnej gramotnosti). Zvážiť by bolo možné aj vybavenosť domácností 

seniorov v súvislosti s novými technológiami.Uvádzame to ako inšpiráciu pri opakovaných 

výskumoch s časovým odstupom. 

Odporúčame frekvenčné údaje ďalej spracovať, napr. zisťovaním miery významnosti 

rozdielov v odpovediach. Zozbieranie takého množstva údajov by bolo vhodným základom pre  

vytvorenie typológie slovenských seniorov na základe ich mediálneho správania, perspektíve 

v prepojení širšie na ich životný štýl. Užitočnosť ďalšieho spracovania by sa mohla preukázať pri 

príprave vzdelávacích programov, informačnej kampane, v  kurzoch, a pod. 
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D)  K výsledkom habilitačnej práce a prínosu pre ďalší rozvoj  

PhDr. Petranovej sa podarilo zozbierať od viac ako tisícky seniorov odpovede na otázky 

dotazníka a vytvoriť tak rozsiahlu databázu poznatkov v súvislosti s cieľmi práce a skúmanou 

problematikou. 

Zvolená metodika jej umožnila vyjadriť úroveň mediálnej gramotnosti v troch kritériách aj 

číselne a súčasne označiť dosiahnuté výsledky aj slovne. To dáva predpoklad porovnania v prípade  

opakovaného výskumu, ktorý  môže preukázať zmeny v úrovni mediálnej gramotnosti seniorov 

(dúfajme, že už len posun od základnej úrovne k vyššej). Úroveň interpretácie zodpovedá stanoveným 

cieľom a dáva odpovede na všetky postavené otázky. 

Znalosť problematiky, dobré teoretické zázemie aj skúsenosti z mediálne správania publika 

dovolili autorke spracovať reálne odporúčania na zvýšenie mediálnej gramotnosti seniorov vo 

viacerých smeroch – celoživotného vzdelania, politiky aktívneho občianstva, informačnej kampane 

pre seniorov a v neposlednom rade presne určiť smerovanie ďalšieho výskumu. Cenné je, že PhDr. 

Petranová, aj jej tím je pripravený prostredníctvom projektov aktívne sa podieľať na ďalšom výskume 

aj vzdelávacích programoch pre generáciu starších a starých ľudí.  

 

 

4    Záverečné hodnotenie 

Predložená habilitačná práca je originálnym príspevkom k téme mediálnej gramotnosti 

špecifickej skupiny seniorov. Autorka osvedčila schopnosti tvorivého, analyticko-syntetického 

myslenia, predmet riešenia presne a jasne charakterizuje a rozpracováva na posadí súčasného stavu 

poznania a výsledkov vlastného výskumu. Práca je prínosom pre teóriu mediálnej výchovy, je 

východiskom pre nastavenie koncepcie zvyšovania mediálnej gramotnosti a nadobúdania mediálnych 

kompetencií sociálnou skupinou seniorov. Súčasne habilitačná práca je integrálnou súčasťou vedecko-

výskumnej, publikačnej aj pedagogickej činnosti uchádzačky. 

 

Záver 

Publikačná, vedecko-výskumná práca aj pedagogická činnosť PhDr. Dany Petranovej, PhD. 

spĺňa vo všetkých bodoch kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“. 

 

Na základe  vyššie uvedených údajov  odporúčam - neodporúčam, 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 

 

 

 

 

 

Bratislava 21. októbra 2013 


