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OSOBNÉ ÚDAJE 

Meno a priezvisko:   PhDr. Dana Petranová, PhD. 
Dátum a miesto narodenia:  22. august 1979, Zvolen 

Národnosť:    slovenská 

Rodinný stav:    vydatá 

Bydlisko:    Námestie osloboditeľov 63/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Kontakt:     Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 

     Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava 

     Tel: 033 / 5565 429 

     E-mail: dana.petranova@ucm.sk 

 

VZDELANIE 

 Philosophiae doctor (PhD.) 2010 

 Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

 študijný odbor: masmediálna komunikácia  
 

 Doktor filozofie (PhDr.)  2005 

 Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

 vedný odbor: 3.2.3 masmediálne štúdiá 

 

 Magister (Mgr.)   2003 

 Fakulta sociálnych štúdii, Masarykova univerzita v Brne 

 študijný odbor: mediálne štúdiá a žurnalistika 

 

 Magister (Mgr.)   2002 

 Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

 študijný odbor: masmediálne štúdiá 

 

 Bakalár (Bc.)   2000 

 Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

 študijný odbor: masmediálne štúdiá 

 

 

DOTERAJŠIE ZAMESTNANIE 

 Júl 2010 – júl 2014  dekanka, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 

 September 2004 – júl 2010 odborný asistent, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 

 2003 – 2004   vedecko-výskumný pracovník, Fakulta masmediálnej komunikácie    
UCM v Trnave. 

 

 

ĎALŠIE AKTIVITY A KOMPETENCIE 

 predsedníčka Vedeckej rady FMK UCM v Trnave,  

 členka Vedeckej rady UCM v Trnave, 

 členka Medzinárodnej asociácie pre ekonómiu a manažment v drevospracujúcom a nábytkárskom 
priemysle WOODEMA pre roky 2012 a 2013, 

mailto:dana.petranova@ucm.sk


 zástupkyňa šéfredaktora vedeckého časopisu Communication Today, 
 zakladateľka Centra mediálnej gramotnosti IMEC (International Media Education Center) pri FMK UCM 

v Trnave, 

 zriaďovateľka webového portálu o mediálnej výchove www.medialnavychova.sk 

(www.mediaeducation.sk), 

 spoluriešiteľaka projektu Media relations v Operačnom programe Vzdelávanie, Štrukturálne fondy EÚ 
(2009-2012), 

 Európsky sociálny fond – spoluriešiteľka vedeckého projektu Návrh koncepcie výchovy k mediálnej 
gramotnosti na stredných školách v podmienkach SR (2006-2008), 

 spoluriešiteľka vedeckého projektu KEGA 3/4255/06 – Koncepcia výučby predmetu Mediálna výchova 
na stredných školách (2005-2008), 

 predsedníčka Odbornej komisie pre predmet mediálna výchova pri Štátnom pedagogickom ústave, 
členka komisie s účinnosťou od 17. marca 2009, 

 koordinátor pracovnej skupiny Východiská tvorby koncepcie mediálnej výchovy k  príprave Koncepcie 
mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania, Ministerstvo kultúry, s účinnosťou od 25. 
februára 2009 do novembra 2009, 

 tajomník Katedry právnych a humanitných vied na FMK UCM v Trnave (2004-2007), 

 

ODBORNÉ ZAMERANIE 

Orientácia na nasledovné oblasti: 
 mediálna výchova v oblasti formálneho i neformálneho vzdelávania,  

 kritické myslenie, mediálna gramotnosť, výskum mediálnej gramotnosti, 
 násilie v médiách, mediálne účinky a publikum, 

 rozvoj mediálnych kompetencií, 
 projekty, riadenie projektov. 

 

 

ZRUČNOSTI 
 tvorba a koordinácia projektov, 
 expertízna činnosť pre oblasť mediálnej výchovy, mediálnej gramotnosti a kritického myslenia, 
 tvorba metodík a učebných textov, 
 pedagogická činnosť. 

 

 

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE 

 organizačné a riadiace schopnosti, 

 dobré komunikačné schopnosti, 
 tímový duch. 

 

 

ORGANIZAĆNÉ ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE 

 zmysel pre organizáciu (organizovanie konferencií, seminárov, workshopov), 
 dobré skúsenosti z riadenia projektov (projekty Európskeho sociálneho fondu), 
 dobré skúsenosti s vedením skupín (predsedníčka Odbornej komisie pre predmet mediálna výchova pri 

Štátnom pedagogickom ústave, členka komisie s účinnosťou od 17. marca 2009), 

http://www.medialnavychova.sk/
http://www.mediaeducation.sk/


 dobré skúsenosti s koordinačnou činnosťou (koordinátor pracovnej skupiny Východiská tvorby 
koncepcie mediálnej výchovy k  príprave Koncepcie mediálnej výchovy v kontexte celoživotného 
vzdelávania, Ministerstvo kultúry,  s účinnosťou od 25. februára 2009 do novembra 2009). 

 

ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV 

 anglický jazyk C2 

 český jazyk  B1 

 

 

POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE 

 dobrá znalosť nástrojov Microsoft Office™ (Word, Excel a PowerPoint), 

 základné znalosti aplikácií grafického designu (Adobe Illustrator™, PhotoShop™, Picasa 3), 
 internet. 
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