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N á v r h   

habilitačnej komisie na udelenie titulu docent 

Mgr. Norbertovi Vrabcovi,  PhD.  

v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá 

  

Mgr. Norbert Vrabec,  PhD., poţiadal 26. 8. 2013 dekanku PhDr. Danu Petranovú, 

PhD. – predsedníčku Vedeckej rady FMK UCM v Trnave - o otvorenie 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. Slavomír Gálik, PhD.–  Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzity sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave 

 

členovia:    

2. doc. PhDr. Krzysztof Gajdka, PhD., MBA - Ekonomická univerzita v Katoviciach 

3. prof. PhDr. Vincent Šabík, CSc. – Univerzita Konštatnína Filozofa v Nitre 

 

oponenti: 

1. prof. PhDr. Marta Ţilková, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

2. doc. PhDr. Eva Fándelová, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

3. doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD. – Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave 

 

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

stanoviska komisie konštatovala, ţe Mgr. Norbert Vrabec, PhD. spĺňa kritériá stanovené 

zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, vyhláškou MŠ SR a zásadami VR FMK 
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UCM a VR UCM v Trnave. Na základe troch kladných posudkov  nazvanej a schválenej témy 

habilitačnej prednášky  na tému „Digitálny optimizmus verzus digitálny pesimizmus: 

teoretické a praktické aspekty on-line komunikácie v kontexte spoločenských zmien“ 

29.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: 

 Mgr. Norbert Vrabec, PhD., narodený 3.decembra 1968 pôsobí od  roku 2010 na 

Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Do roku 2008  pôsobil ako pedagóg na Univerzite 

Konštantína Filozofa v Nitre.  

Vysokoškolské magisterské vzdelanie získal v roku 1991 na Pedagogickej fakulte, 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v roku 20010 ukončil doktorandské štúdium 

masmediálne štúdiá na Filozofickej fakulte , Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

Náš kandidát je aktívnym pedagógom a vedcom. Okrem vedeckej činnosti a zapojenia 

do projektov  a grantov, aktívne prednáša a vedie semináre, je členom vedeckého výboru 

konferencie "Megatrendy a médiá 2013“  garantom sekcie  „Dotyk zla - Mediálna výchova a 

výchova médií“. V roku 2012 bol na tejto konferencii garantom sekcie s názvom „Mediálna 

výchova a kultúrna identita“. Je členom redakčnej rady časopisu Media Literacy Student 

Magazine. 

 

O blízkosti k problematike mediálnej výchovy, interpersonálnej komunikácie, mediálnej 

gramotnosti, ktorými sa habilitant zaoberá aj vo svojej habilitačnej práci svedčí aj zoznam 

niektorých predmetov, ktoré prednáša na katedre mediálnej výchovy: Teória a prax 

mediálneho výskumu I., II.; Didaktika mediálnej výchovy I., II., Metódy hodnotenia a 

merania úrovne mediálnych kompetencií. 

 

V rámci výučby spracoval skriptá Mediálna výchova: teoretické východiská a trendy, 

Médiá a informácie v práci s mládežou  a vysokoškolskú učebnicu v spoluautorstve s Dr. 

Petranovou Persuázia a médiá. V súčasnosti dosiahol počet vedených diplomových prác číslo 

18 v študijných programoch masmediálna komunikácia a mediálna výchova. Je členom 

komisie pre bakalárske, magisterské štátne skúšky a  komisie pre rigorózne skúšky. 

 Nezanedbateľná je aj účasť kandidáta na vedecko-publikačnej činnosti Fakulty 

masmediálnej komunikácie, ktorá sa prejavuje na osobnej angaţovanosti vo viacerých 
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výskumných projektoch  ESF, národnom projekte koordinovanom Metodicko-pedagogickým 

centrom v Bratislave s názvom  „Aktivizujúce metódy vo výchove“. Od roku 2012 je členom 

národnej expertnej skupiny medzinárodného výskumného projektu EU Kids Online III. , ktorý 

je koordinovaný London School of Economics and Social Science. Ide o medzinárodný 

projekt zameraný na problematiku vzťahu detí a internetu, na ktorom participuje väčšina 

krajín EÚ. Pôsobí ako externý expert pre oblasť výskumu mediálnej a informačnej 

gramotnosti pri organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeţe v Bratislave. 

 

Závery oponentov: 

 

prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.  

Habilitačná práca Norberta Vrabca Paradigmatické prístupy a súčasné trendy vo 

výskume mediálnej gramotnosti je podľa prof. PhDr. Marty Ţilkovej, PhD. svojim spôsobom 

ojedinelá a potrebná kvôli prehľadu súčasnej situácie v oblasti mediálnej gramotnosti nielen 

na Slovensku, ale aj v Európe. Je to základný materiál pri vytyčovaní cieľov mediálnej 

výchovy a následne aj mediálnej gramotnosti. Publikačná, vedecko-výskumná, pedagogická 

činnosť, ako aj habilitačná práca N. Vrabca podľa nej presahujú beţnú úroveň prác v odbore 

masmediálnych štúdií a budú tvoriť základný materiál pre ďalší výskum a vývin danej 

problematiky. 

 

doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.  

Doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD. z komplexného hľadiska habilitačnú prácu posudzuje 

pozitívne, podľa nej je prínosom do mediálneho prostredia na Slovensku, lebo uceleným 

a systematickým spôsobom sleduje moţnosti empirického skúmania, podmienky a konkrétne 

metodologické nástroje realizácie výskumov uţitočné pre výskumnú prax u nás. Habilitačná 

práca podľa nej prináša dôleţitú a inšpiratívnu snahu o  integráciu  zahraničných konceptov 

s domácim výskumom, čo sa vlastne deje neustále a čo v posudzovanom diele je pomerne 

dobrým a uceleným spôsobom zachytené.  

 

doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.  

Podľa doc. PhDr. Evy Odlerovej, PhD. predloţená práca spĺňa habilitačné  kritéria, v 

rámci ktorých je identifikovaný originálny prínos pri riešení problematiky, kreatívne autorom 

prezentované výsledky ako aj organická súvislosť analyzovanej problematiky s poţiadavkami 

fakulty a širšie – odbornej verejnosti 
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Závery habilitačnej komisie: 

Členovia komisie pre habilitačné konanie Mgr. Norberta Vrabca, PhD. dôkladne 

preštudovali a posúdili  materiály predloţené uchádzačom 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 kandidát spĺňa poţiadavky na habilitačné konanie nasledovne:      

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

Pedagogicky pôsobí 20 rokov (poţadovaných je 5), viedol 18 diplomových prác 

(poţadovaných 5). Vysokoškolských učebníc a skrípt má 1 a 2 (poţadovaných je 1/2). Vydal 

1 monografiu. Uverejnil 20 (poţadovaných 20) vedeckých a odborných prác v domácich 

vedeckých časopisoch a recenzovaných zborníkoch. Citácií a ohlasov v zahraničných 

publikáciách uchádzač uviedol 7 (poţadovaných je 5). Je spoluriešiteľom 2 grantových úloh 

(poţadovaná 1).  Habilitant pôsobí v 2 redakčných radách  (poţadované 1). Aj povinný 

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

poloţky vrátane povinných kritérií; kandidát v prvej spĺňa 5, v druhej  6 a v tretej 4 poloţky.  

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, komisia menovaná dekankou Fakulty masmediálnej 

komunikácie UCM v Trnave  a predsedníčkou Vedeckej rady FMK UCM v Trnave  PhDr. 

Danou Petranovou, PhD., konštatuje, ţe Mgr. Norbert Vrabec, PhD. spĺňa všetky 

bezpodmienečné a povinné kritériá na získanie titulu docent (v skratke doc.). Zároveň 

odporúča, aby sa menovanému umoţnilo habilitačné konanie a po úspešnej habilitácii mu bol 

udelený titul docent v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá. 

 

Hodnotenie habilitačnej prednášky: 

Habilitačná prednáška Mgr. Norberta Vrabca, PhD., „Digitálny optimizmus verzus 

digitálny pesimizmus: teoretické a praktické aspekty on-line komunikácie v kontexte 

spoločenských zmien“ 

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

pedagogická a vedeckovýskumná prax, ale aj  znalca uvedenej  problematiky, 

- v úvode si autor presne stanovil cieľ problematiky, v jadre rozobral problémy 

mediálnej gramotnosti  a spôsobu ţivota a poukázal na potrebu mediálnej edukácie v širšom 

kontexte dnes aktuálneho fenoménu,  
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- preukázal, ţe ovláda príslušnú odbornú domácu i zahraničnú literatúru, vie k nej 

zaujať kritický postoj a dokáţe jasne formulovať svoj názor, 

- dokázal, ţe vie uplatniť svoju odbornú, vedeckú i pedagogickú zrelosť. 

 

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

nej nasledovala.  

 

Hodnotenie obhajoby habilitačnej práce: 

Všetky posudky habilitačnej práce Mgr. Norberta Vrabca, PhD., nazvanej 

Paradigmatické prístupy a súčasné trendy vo výskume mediálnej gramotnosti  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, kandidát 

preukázal 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 habilitantových odpovedí. 

 

Vychádzajúc z kladného hodnotenia habilitačnej prednášky, kladných posudkov 

habilitačnej práce i kladného hodnotenia jeho obhajoby a na základe tajného hlasovania 

habilitačnej komisie (prítomní všetci členovia komisie, za udelenie hodnosti hlasovali všetci 

traja), opakujem, na základe všetkého tohto habilitačná komisia odporúča Vedeckej rade 

FMK UCM v Trnave schváliť návrh na udelenie titulu docent Mgr. Norbertovi Vrabcovi, 

PhD.  v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá.         

 

Predseda habilitačnej komisie: 

 prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.   ...................................... 

 

Členovia habilitačnej komisie:    

doc. PhDr. Krzysztof Gajdka, PhD., MBA  ...................................... 

prof. PhDr. Vincent Šabík, CSc.   ...................................... 

 

V Trnave 29. novembra 2013 


