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1) PhDr. Dana P e t r a n o v á, PhD. roč. 1979, pôsobí od r. 2010 vo funkcii dekanky 

Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, nielen podľa oficiálnych 

hodnotení, ale aj z pozície dlhoročného člena vedeckej rady jej pôsobenie hodnotím 

vysoko nadpriemerne, predtým už aj ako asistentky a vedecko-výskumnej 

a pedagogickej pracovníčky, iniciátorky podujatí, komisií, redaktorky čas. 

Communication Today a i. Osobitne treba vyzdvihnúť, že sa zaslúžila o konštituovanie 

Centra mediálnej gramotnosti IMEC (International Media Education Center) pri  

FMK UCM v Trnave, čo už aj bezprostredne poukazuje na  fokusáciu jej 

organizačného a vedecko-výskumného zamerania na problematiku mediálnej 

výchovy. 

2) Rezultáty výskumnej, publikačnej, pedagogickej a manažérskej aktivity PhDr. 

Petranovej potvrdzujú toto konceptuálne zameranie na kľúčovú problematiku 

mediálnej výchovy, gramotnosti a kompetentnosti na báze skúmania pôsobnosti médií, 

ich funkcií v rámci spoločenskej socializácie jednotlivcov a verejného života. Popri 

bibliograficky prezentovaných parciálnych štúdiách sú to najmä monografické práce 

postupne syntetizujúce čiastkové výsledky, ktoré habilitantka vydala ako spoluautorka 

Mgr. Norberta Vrabca, PhD. (Nové vzory mládeže v kontexte mediálnej komunikácie, 

FMK Trnava, 2013; Persuázia a médiá, tamže 2013), už výber tém potvrdzuje vysokú 

mieru znalosti pálčivej problematiky, s ktorou sa musí vyrovnávať mediálna teória 

i didaktika. Samostatné monografie PhDr. Petranovej  (Násilie v médiách, FMK 

Trnava, 2013, Mediálna výchova a kritické myslenie, tamže, 2013, Mediálna 



gramotnosť seniorov, tamže 2013) svedčia o suverénnom zvládnutí matérie,  

o metodickej premyslenosti a cieľavedomej postupnosti  vyvažujúcej teóriu, empirický 

výskum a didaktické aplikácie. Nárok na habilitačné konanie je v plnej miere 

opodstatnený. 

3) Poznatky a skúsenosti nadobudnuté štúdiom primárnej a sekundárnej literatúry, vo 

vlastnom výskume a pedagogickej praxi habilitantka syntetizuje a zhodnocuje 

v objemnej, vyše tristostranovej monografii Mediálna gramotnosť seniorov, ktorú už 

vydala FMK UCM v Trnave a ktorú autorka predkladá ako habilitačnú prácu. 

Habilitačná práca predstavuje ucelený koncept opretý o výskum, aplikáciu mediálnej 

koncepcie na  dnes už exponovanú spoločenskú vrstvu seniorov, ktorá početne rastie 

aj na Slovensku a ktorej vzťahy s médiami nadobúdajú špecifickú aktuálnosť, 

vyznačuje sa negatívnymi i pozitívnymi stránkami, stali sa súčasťou celoživotného 

vzdelávania a mediálnej výchovy. 

                      Práca sa člení do štyroch kapitol: teoretická a aplikovaná časť definuje 

základné pojmy mediálnej gramotnosti, formuluje ciele a metódy mediálnej výchovy, 

ponúka deskripciu súčasného stavu mediálnej alfabetizácie v domácich a zahraničných 

súvislostiach, špecifikuje vekovú skupinu demografickej vrstvy seniorov, rekapituluje 

výskum tejto sociálne a psychosociálne špecifickej vrstvy, charakteristické potreby 

v súvislosti s mediálnou kultúrou a vzdelávaním, ktoré podmieňujú jej životnú úroveň, 

postavenia v spoločnosti, zmysluplnosť života a ľudskej dôstojnosti; v štvrtej, 

rozsahom najväčšej kapitole sa autorka zameriava na vlastný výskum mediálnej 

gramotnosti seniorov, početnými grafmi názorne demonštruje výsledky, prehľadne 

vyhodnocuje záverečné konklúzie, ktoré vyúsťujú do odporúčaní inštitúciám 

celospoločenského dosahu (teda nielen didakticko-pedagogického). 

      Ak je pre súčasné traktovanie mediálnej problematiky charakteristická polarita: 

buď konzervatívny kriticizmus, alebo  afirmatívny utopizmus veľkých prísľubov, pre 

úsilie PhDr. Dany Petranovej, PhD, je charakteristická vyrovnanosť aspektov, ako ju 

uplatňuje v svojej habilitačnej práci, ale už aj vo  všetkých doterajších vystúpeniach, 

koncepciách, návrhoch, ktorým nechýba kritická reflexia, ale ani hľadanie pozitívnych  

riešení. Taká syntéza je napokon aj hlavným predpokladom kompetentnosti vôbec 

a mediálnej osobitne. Je opodstatnená  historicky (počnúc kultúrnou technikou písma 

a tlače), ale aj produktívnymi stránkami nových médií (ich vzťah ku klasickým by 

azda mal byť komplementárny). Je to aj pedagogický cieľ didaktiky, ku ktorému 



smeruje koncept mediálnej  gramotnosti habilitantky Petranovej. Z týchto konklúzií 

vyplývajú aj moje oponentské závery. 

      Aktuálnosť habilitačnej monografie PhDr. Petranovej, PhD. potvrdzuje nielen 

vonkajšia súvislosť s nastoľovaním všeobecne  exponovanej problematiky seniorov 

v Európskej únii súvisiacej s demografickým vývinom a jeho celospoločenskými 

dôsledkami, s programom Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi 

generáciami, s programom a závermi medzinárodnej konferencie organizovanej 

Hospodárskou komisiou OSN pre Európu (UNECE), ktorá sa konala v novembri 

2012. 

4) Dôležitosť problematiky, ktorú nastoľuje a rozvíja habilitačná práca pre našu 

spoločnosť a štát, ale aj každého jednotlivca v rámci koncipovania Národného 

programu aktívneho starnutia s perspektívou do roku 2020, ako to vyplýva 

z konferencie UNECE, je nielen nesporná, ale najmä až anticipujúco podnetná. Má 

medzinárodný i ľudský rozmer nielen v rámci programu celoživotného vzdelávania. 

Navyše nastoľuje aj zložité nuansy tejto exponovanej problematiky, čo potvrdzuje 

komplexný prístup k téme. 

                 Monografia formuluje úlohy a funkcie mediálnej kompetencie a jej výchovy, 

učenia. Je to problematika, ktorá sa musí sama rozvíjať rozvíjaním bázy čiastkových 

kompetencií, ktoré sa stávajú predpokladmi syntetickej pedagogiky sledujúcej aj 

socio-emocionálne potreby a intelektuálne schopnosti seniorov, ktorými sa  odlišujú 

od ostatných spoločenských skupín  a vrstiev. Zdá sa mi, že sa takto rodí vedecká 

disciplína, ktorá sa bude ďalej špecifikovať a diferencovať. Nemecký vedec Ludger 

Veelken je nazýva “geragolik“, „sozialgeragolik“ (ako súčasť gerontologického 

vzdelávania). 

            Otázka habilitantke: (Do diskusie) Ako vidí ďalší vývin rozvoja odboru či 

pedagogicko-didaktickej disciplíny, ktorej základy už sama fokusuje? 

Záver: Na základe analyticko-syntetického hodnotenia habilitačnej práce PhDr. Dany             

P e t r a n o v e j, PhD. Mediálna gramotnosť seniorov a jej doterajšej vedecko-

výskumnej a pedagogickej práce 

o d p o r ú č a m, 

aby jej po úspešnom habilitačnom konaní akademické inštancie udelili vedecko-pedagogický   

d  o c e n t 

25. 10. 2013 

                                                                        Prof.PhDr. Vincent Šabík CSc.           oponent 

 


