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N á v r h   

habilitačnej komisie na menovanie  

PhDr. Dany Petranovej, PhD.  

za docenta  

v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá 

  

PhDr. Dana Petranová, PhD., poţiadala 28.8.2013 predsedníčku Vedeckej 

rady FMK UCM v Trnave - o začatie habilitačného konania v študijnom odbore 3.2.3 

Masmediálne štúdiá. Na základe preverenia všetkých údajov, predloţených 

ţiadateľom, podľa Vyhlášky MŠ SR 6/2005 z 8. decembra 2004 Z. z. o postupe pri 

získavaní vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor a v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhla Vedecká rada 

FMK UCM na svojom zasadnutí 18.9.2013 v súlade s citovanou vyhláškou 

a zákonom MŠ SR zloţenie komisie a oponentov, ktorých VR FMK schválila 

v zloţení 

 
habilitačná komisia: 

predseda: 

1. prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. – FMK UCM v Trnave 

 

členovia:    

2. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. – PU v Prešove 

3. prof. PhDr. Anna Remišová, PhD. – UK v Bratislave  

 

oponenti: 

1. prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. -  FMK UCM v Trnave 

2. prof. PhDr. Vincent Šabík, PhD. – UKF v Nitre  

3. doc. PhDr. Elena Hradiská, PhD. – PEVŠ v Bratislave  

 

 Habilitačná komisia v zmysle citovanej vyhlášky a zákona MŠ SR a na 

základe stanoviska komisie konštatovala, ţe PhDr. Dana Petranová, PhD. spĺňa 

kritériá stanovené zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, vyhláškou MŠ SR 

a zásadami VR FMK UCM a VR UCM v Trnave. Na základe troch kladných 
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posudkov habilitačnej práce nazvanej Mediálna gramotnosť seniorov a schválenej 

témy habilitačnej prednášky Anticipácia úrovne mediálnej gramotnosti seniorov     

28. novembra 2013 prebehlo habilitačné konanie na Fakulte masmediálnej 

komunikácie UCM v Trnave. 

Oznam o habilitačnej prednáške a habilitácii uverejnil denník SME 

12.11.2013. 

 

Základná pedagogická a vedecká charakteristika uchádzača: 

 PhDr. Dana Petranová, PhD., narodená 22. augusta 1979 pôsobí od  roku 

2003 na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

Od roku 2003 do roku 2004 ako vedecko-výskumný pracovník, od septembra 2004 

ako odborná asistentka. Od júla 2010 pôsobí ako dekanka na Fakulte masmediálnej 

komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

Vysokoškolské magisterské vzdelanie  získala v roku 2002 na Fakulte 

masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v študijnom 

odbore masmediálne štúdiá a v roku 2003 na Fakulte sociálnych štúdii, Masarykovej 

univerzity v Brne, v študijnom odbore mediálne štúdiá a ţurnalistika. V roku 2005 

absolvovala rigoróznu skúšku v odbore masmediálne štúdiá (v skratke PhDr.) 

Doktorandské štúdium v odbore Masmediálna komunikácia v roku 2010 na 

Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (v skratke  PhD.).   

 

 Naša kandidátka je aktívnym pedagógom a vedcom. Okrem činnosti dekanky 

na FMK UCM v Trnave, aktívne prednáša a vedie semináre, je členkou Vedeckej 

rady FMK UCM  v Trnave,  členkou Redakčnej rady časopisu Communication 

Today, členkou Medzinárodnej asociácie pre ekonómiu a manaţment 

v drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle WOODEMA, zakladateľka Centra 

mediálnej gramotnosti IMEC (International Media Education Center) pri FMK UCM 

v Trnave, zriaďovateľka webového portálu o mediálnej výchove 

www.medialnavychova.sk a iných. Je jednou z prvých absolventiek Fakulty 

masmediálnej komunikácie UCM v Trnave . Vo svojej vedeckej i výskumnej činnosti 

sa venuje najmä problematike mediálnej výchovy, mediálnej gramotnosti. Okrem 

skúmania problematiky mediálnej výchovy a mediálnej gramotnosti, svoju pozornosť 

smeruje aj na oblasť násilia v médiách, mediálnym účinkom a publiku. Tieto témy 

spracováva aj vo svojej monografii Nové vzory mládeţe v kontexte mediálnej 

http://www.medialnavychova.sk/
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komunikácie, či vo vysokoškolskej učebnici Perzsuázia a médiá alebo vo svojich 

skriptách.  

Za takmer desať rokov pedagogického pôsobenia vyučovala niekoľko 

predmetov ako napr. Mediálne účinky a publikum, Násilie na televíznej obrazovke, 

Mediálna výchova I., II., Seminár k záverečnej práci I., Teória masmédií I., II. 

Orientáciu v problematike mediálnej výchovy a skúsenosti z predchádzajúcej 

vedeckej činnosti zuţitkovala pri koncipovaní akreditačných spisov a študijných 

plánov študijného programu Aplikované mediálne štúdiá, ktorého bakalársky 

a magisterský stupeň prešli v roku 2012 úspešným procesom akreditácie.  

Prostredníctvom cieľa a filozofie predmetov deklaruje odbornú spôsobilosť v oblasti 

mediálnej výchovy. V zmysle príprav podkladov k zodpovednému garantovaniu 

a vyučovaniu uvedených predmetov publikovala  skriptá Násilie v médiách 

a Mediálna výchova a kritické myslenie. PhDr. Dana Petranová, PhD. sa vo svojej 

vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti aktívne venuje aj študentom, zapája ich 

do rôznych projektov a výskumov, aby si uţ počas štúdia osvojili vedecké myslenie 

a naučili sa prepájať teóriu s praxou.  

Silnou stránkou pani kandidátky je jej účasť v grantových úlohách. Ak 

v plnení kritérií na titul docent sa poţaduje jedna, PhDr. Dana Petranová, PhD. ich 

uvádza päť a to ako v projektoch ESF, KEGA, a iných. Zväčša v nich vystupovala 

ako spoluriešiteľka, KEGA 3/4255/06, ktorý bol zameraný na výučbu mediálnej 

výchovy na stredných školách. Spolupracuje na projekte IUVENTA – Slovenský 

inštitút mládeţe, cez ktorý sa realizoval výskum Vplyv mediálnej komunikácie na 

nové vzory mládeţe. Bola spoluautorkou učebných textov a spolupracovala na 

experimentálnom projekte Štátneho pedagogického ústavu „Mediálna výchova ako 

nepovinný a voliteľný predmet na základných a osemročných gymnáziách“.  

 

 Dr. Petranová predsedníčka Odbornej komisie pre predmet mediálna výchova 

pri Štátnom pedagogickom ústave, členka komisie, koordinátorka pracovnej skupiny 

Východiská tvorby koncepcie mediálnej výchovy k  príprave Koncepcie mediálnej 

výchovy v kontexte celoţivotného vzdelávania, Ministerstva kultúry.  

Je autorkou jednej monografie, jednej učebnice, 2 skrípt, 3 stredoškolských 

učebníc a mnohých ďalších štúdií a príspevkov najmä v oblasti mediálnej výchovy.  

Je autorkou 25 vedeckých a odborných prác publikovaných doma i v zahraničí, 50 

zostavovateľských prác, recenzovala 3 publikácie. Význam jej vedeckej i výskumnej 
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činnosti sa odzrkadlil i v pomerne rozsiahlom počte evidovaných citácií, ktorých je 

v súčasnosti viac ako 40.  

 

Závery oponentov: 

Ţiadateľka o habilitačné konanie predloţila prehľad titulov publikačnej, 

vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti. Celkové posúdenie kandidátky  

potvrdzuje, ţe v jej osobe vidíme vyzretú osobnosť vysokoškolského pedagóga 

s výrazným vedecko-výskumným potenciálom. Habilitačná práca uchádzačky je 

uceleným a komplexným stanoviskom k danej problematike, opretá o štúdium  

odbornej literatúry, obsahovo vyváţená a argumentačne presná, čím okrem iného plní 

aj pedagogický účel pre poslucháčov, ktorí sa chcú zorientovať v danej problematike.  

Na základe celkového posúdenia a so zreteľom na ustanovenia všeobecne 

záväzných predpisov a poţiadaviek, odporúčam komisii pripustiť PhDr. Danu 

Petranovú, PhD. k obhajobe habilitačnej práce a po jej úspešnom priebehu odporúčam 

udeliť vedecko-pedagogický titul docent (v skratke „doc.“). 

 

prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. 

Pripomenul, ţe dr. Petranová publikovala viacero  významných monografií 

vrátane učebníc a učebných textov z oblasti mediálnej výchovy, na základe ktorých 

mohla zaloţiť a vedecky profilovať nový študijný program „mediálna výchova“, ktorý 

v súčasnosti má názov „aplikované mediálne štúdiá“. Pritom jednoznačne konštatuje, 

ţe predloţená habilitačná  práca predstavuje prínos do vedeckého poznania a aj pre 

ďalšie zameranie vedeckého a pedagogického pôsobenia v tejto oblasti. 

 

prof. PhDr. Vincent Šabík, PhD.  

Zdôraznil, ţe habilitačná práca predstavuje ucelený koncept opretý o výskum, 

aplikáciu mediálnej koncepcie na exponovanú spoločenskú vrstvu seniorov, ktorá 

početne rastie a ktorej vzťahy s médiami nadobúdajú špecifickú aktuálnosť. Tá sa 

vyznačuje sa negatívnymi i pozitívnymi stránkami. Podľa jeho názoru dr. Petranová 

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. Ukazuje sa mu, ţe sa takto rodí vedecká 

disciplína, ktorá sa bude ďalej špecifikovať a diferencovať. 
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doc. PhDr. Elena Hradiská, PhD. 

Podčiarkla aj ľudský rozmer danej tematiky. Ako zdôraznila vo svojom 

posudku, pripraviť a realizovať výskum v skupine seniorov, predpokladá schopnosť 

empaticky túto skupinu vnímať, pochopiť psychológiu staršieho a starého veku, 

zváţiť moţnosti starších aktívne sa zapojiť do výskumu s podmienkou získania realite 

zodpovedajúcich výsledkov. Z tohto hľadiska je podľa doc. Hradiskej hlavne tretia 

kapitola veľmi dobre spracovaná, najmä pokiaľ ide o kontext médiá a seniori a o 

popis problémov seniorov s médiami. Znalosť problematiky, dobré teoretické zázemie 

aj skúsenosti z mediálneho správania publika dovolili autorke spracovať reálne 

odporúčania na zvýšenie mediálnej gramotnosti seniorov vo viacerých smeroch – 

celoţivotného vzdelania, politiky aktívneho občianstva, informačnej kampane pre 

seniorov a v neposlednom rade určenie smerovania ďalšieho výskumu. 

 

Závery habilitačnej komisie: 

Členovia komisie pre habilitačné konanie PhDr. Dany Petranovej, PhD. 

detailne preštudovali materiály predloţené uchádzačkou a konštatujú: 

z komplexného posúdenia pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti 

menovanej v zmysle ustanovenia § 1 ods. 15 Vyhlášky MŠ SR č. 6 z 8. 12. 2004 

o postupe získavania titulov docent a profesor, Zákona 4. 131/2002 o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a v zmysle Kritérií na habilitačné konanie na FMK UCM v Trnave kandidátka spĺňa 

poţiadavky na habilitačné konanie nasledovne:      

V kaţdej z troch skupín spĺňa, ba prekračuje  bezpodmienečné a povinné 

poţiadavky. Pedagogicky pôsobí viac ako 9 rokov (poţadovaných je 5), viedla 25 

diplomových prác (poţadovaných 5). Vysokoškolských učebníc a skrípt má 1 a 2 

(poţadovaných je 1 a 2). Vydala 1 monografiu. Uverejnila viac ako 21 vedeckých 

a odborných prác v domácich vedeckých časopisoch a recenzovaných zborníkoch. 

Citácií a ohlasov v zahraničných publikáciách uchádzač uviedla 15 (poţadovaných je 

5). Je spoluriešiteľkou 5 grantových úloh (poţadovaná 1).  Habilitantka pôsobí v 2 

vedeckých radách (v kritériách na docentúru sa táto poloţka neuvádza). Aj povinný 

počet poloţiek v jednotlivých skupinách ako celkoch spĺňa. V kaţdej sa poţadujú 4; 

kandidátka v prvej spĺňa 7, v druhej 6 a v tretej 5 poloţiek.  

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, komisia menovaná dekankou 

a predsedníčkou VR FMK UCM v Trnave konštatuje, ţe PhDr. Dana Petranová, PhD. 
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spĺňa všetky bezpodmienečné a povinné kritériá na získanie titulu docent (v 

skratke doc.). Zároveň odporúča, aby sa menovanej umoţnilo habilitačné konanie 

a po úspešnej habilitácii jej bol udelený titul docent v odbore 3.2.3 Masmediálne 

štúdiá. 

 

Hodnotenie habilitačnej prednášky: 

Habilitačná prednáška PhDr. Dany Petranovej, PhD Anticipácia úrovne 

mediálnej gramotnosti seniorov 

- mala pevnú a jasnú štruktúru – v čom sa prejavila kandidátkina prax nielen 

pedagogická a vedeckovýskumná prax, ale aj znalca masmediálnej problematiky 

- v úvode si autorka presne stanovila cieľ problematiky, v jadre rozobrala 

problémy globalizovanej spoločnosti a spôsobu ţivota a poukázal na potrebu 

mediálnej edukácie v širšom kontexte dnes aktuálneho fenoménu.  

- preukázala, ţe ovláda príslušnú odbornú domácu i zahraničnú literatúru, vie 

k nej zaujať kritický postoj a dokáţe jasne formulovať svoj názor 

- dokázala, ţe vie uplatniť svoju odbornú, vedeckú i pedagogickú zrelosť 

Skutočnosť,  ţe prednáška habilitantky zaujala, dokumentuje aj ţivá diskusia, ktorá po 

nej nasledovala.  

 

Hodnotenie obhajoby habilitačnej práce: 

Všetky posudky habilitačnej práce PhDr. Dany Petranovej, PhD, nazvanej 

Mediálna gramotnosť seniorov boli pozitívne. Poukazovali najmä na vysokú 

aktuálnosť témy, vzhľadom na to, ţe ide o celospoločenský problém 

s interdisciplinárnym charakterom. V diskusii k pripomienkam i otázkam oponentov, 

ale aj v odpovediach na otázky členov Vedeckej rady, kandidátka preukázala 

schopnosť odborne komunikovať, presne a precízne sa v problematike orientovať 

a prezentovať tieţ vlastný odborný názor na riešenie danej problematiky.   Členovia 

komisie ocenili vecnosť, logickosť a odbornosť habilitantkiných odpovedí. 

 

Vychádzajúc z kladného hodnotenia habilitačnej prednášky, kladných 

posudkov habilitačnej práce i kladného hodnotenia jeho obhajoby a na základe 

tajného hlasovania habilitačnej komisie, opakujem, na základe všetkého tohto 

habilitačná komisia    odporúča Vedeckej rade FMK UCM v Trnave schváliť návrh 
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na menovanie PhDr. Dany Petranovej, PhD. za docenta v študijnom odbore 3.2.3 

Masmediálne štúdiá.         

 

 

Predseda habilitačnej komisie: 

 

prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.   ...................................... 

 

Členovia habilitačnej komisie:    

 

prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.   ...................................... 

 

prof. PhDr. Anna Remišová, PhD.   ...................................... 

 

 

 

Trnava, 28. novembra 2013 


