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Oponentský posudok k inauguračnému konaniu 

 
pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá 

 

 

 

 

Žiadateľ o inauguračné konanie: doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. 

 

Oponentka :  prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, FMK UCM Trnava, Námestie Jozefa Herdu 2, 

91701 Trnava 

 

 

 

 

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.6/2005 v znení neskorších predpisov o postupe získavania 

vedecko – pedagogických titulov alebo umelecko – pedagogických titulov docent a profesor, 

na základe schválenia Vedeckou radou Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave zo 

dňa 2.10.2019 a menovacieho dekrétu doc PhDr. Ľudmily Čábyovej, PhD., dekanky Fakulty 

masmediálnej komunikácie, som bola menovaná za oponentku publikačnej, vedecko – 

výskumnej a pedagogickej činnosti žiadateľa o inauguračné konanie doc. Ing. Jaroslava 

Bednárika, PhD., zamestnanca Rektorátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  

      Na posúdenie mi boli predložené dokumenty, ktoré charakterizujú vedeckú, publikačnú a 

pedagogickú činnosť doc. Ing. Jaroslava Bednárika, PhD. : 

 

- Vedecko – pedagogická charakteristika k inauguračnému konaniu v odbore 3.2.3     

Masmediálne štúdia; 

- Publikačná činnosť; 

- Citácie a ohlasy v zahraničných publikáciách; 

- Citácie a ohlasy v domácich publikáciách; 

- Plnenie kritérií na získanie titulu profesor.  

 

Konštatujem, že predložené dokumenty boli úplné a postačujúce pre vypracovanie 

oponentského posudku a predkladám nasledujúci oponentský posudok: 

 

1   Všeobecná charakteristika 

 

     Doc. Ing. Jaroslava Bednárika, PhD. poznám dlhšie ako 15 rokov jeho pôsobenia 

v prostredí vysokoškolského vzdelávania, počas ktorého prešiel niekoľkými funkčnými 

zaradeniami. Ešte predtým ako spojil svoju profesionálnu činnosť s univerzitným prostredím, 

pôsobil v rokoch 1981 – 1997 vo viacerých podnikoch v hospodárskej praxi. V roku 1996 

získal akademický titul Ing. na MTF STU v odbore Manažment priemyselných podnikov 

a následne od roku 1997 začal pracovať  na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

Spočiatku zastával riadiace administratívne pozície najprv na Filozofickej fakulte a neskôr na 

Fakulte masmediálnej komunikácie. V roku 2005 sa stal odborným asistentom na Katedre 

marketingovej komunikácie FMK UCM. Titul PhD získal v roku 2009 v odbore Podnikový 

manažment na MTF STU a v roku 2012 sa habilitoval na docenta v odbore Masmediálne 

štúdiá na FMK UCM.  
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Vedecko-výskumný záujem žiadateľa o sa sústreďuje na oblasti všeobecnej ekonomickej 

teórie,  krízový manažment, spoločensky zodpovedné podnikanie, ale aj personálny marketing 

a riadenie ľudských zdrojov.  

 

 

2 Hodnotenie publikačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti žiadateľa 

o inauguračné konanie 

 

    

Hodnotenie publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti 

 

Doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. sa vypracoval na vedeckú osobnosť vo svojom 

odbore, jeho vedecké práce sú uznávané vedeckou a univerzitnou komunitou doma, ale aj v 

zahraničí. Charakteristickou črtou jeho vedeckého profilu, okrem prezentácie vedeckých 

poznatkov, získaných štúdiom a vlastným výskumom, je neustále úsilie o implementáciu 

týchto poznatkov nielen v širokom spektre podnikateľského prostredia, ale aj v štátnej 

a verejnej správe a  neziskovom sektore. S jeho vedeckou erudovanosťou mám aj osobnú 

skúsenosť, pretože spolupracujeme na riešení výskumných projektov, kontinuálne sledujem 

jeho publikačnú činnosť a pravidelne sa stretávame jednak na medzinárodných vedeckých a 

odborných podujatiach a jednak pracujeme v komisiách pre obhajoby kvalifikačných prác. 

Doc. Bednárik vytvoril vlastnú vedeckú školu. Na výchove mladých vedeckých 

odborníkov sa aktívne podieľa ako školiteľ doktorandského štúdia v študijnom odbore 3.2.3 

masmediálne štúdiá (z piatich doktorandov úspešne ukončili štúdium štyria), aj ako člen 

Odborovej komisie pre študijný odbor 3.2.3 masmediálne štúdiá na FMK UCM v Trnave. 

O vedeckej aktivite žiadateľa o inauguračné konanie svedčí aj rozsah a kvalita doteraz 

publikovaných vedeckých prác doma a v zahraničí, citácie a ohlasy v zahraničných a 

domácich publikáciách. Vedecko-pedagogická charakteristika, ktorá mi bola zaslaná, 

obsahuje zoznam 3 vedeckých monografií,  73 vedeckých prác vo vedeckých časopisoch 

a recenzovaných zborníkoch, z toho 16 zahraničných. Bohatá vedecko - výskumná práca 

žiadateľa nachádza svoje uplatnenie v jeho výborných schopnostiach pre aplikáciu 

a uplatňovanie výsledkov výskumu, čoho príkladom je riešenie vedecko - výskumných 

a odborných projektov. Má zmysel pre tímovú riešiteľskú prácu, čoho dôkazom je   

participácia  na 2 projektoch VEGA, 1 projekte KEGA, 2 projektoch ESF a dvoch projektoch 

FAGA. Doc Bednárik je aktívny aj ako posudzovateľ  projektov (VEGA 4 a ďalších 6 

expertných posudkov).  

Žiadateľ o inauguračné konanie bol redaktorom piatich redakčných 

a zostavovateľských prác. Má uvedených 45 citácií v domácich a 20 v zahraničných 

publikáciách (z toho 8 citácií v publikáciách registrovaných v cit. Indexoch WoS a Scopus). 

Výstupy jeho publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti sú dobre zdokumentované a často 

citované.  

Pozitívne hodnotím jeho vedecko-výskumné výsledky, ktoré dokazujú, že ide o 

erudovaného vedecko-výskumného  pracovníka, ktorý sa vo svojom odbore bez problémov 

orientuje.   Na základe veľmi dobrých vedecko-výskumných výsledkov a správnej aplikácie  

metodologických postupov dokáže predvídať nové smerovanie ďalšieho vývoja. Doc. Ing. 

Jaroslav Bednárik, PhD.  je aktívnym členom dvoch vedeckých rád na UCM v Trnave. 

Publikačná a vedecko – výskumná činnosť doc. Ing. Jaroslava Bednárika, PhD. 

zodpovedá študijnému odboru, v ktorom sa uchádza o vymenovanie za profesora. Prekračuje 

takmer všetky bezpodmienečné požadované kritéria v tejto oblasti.    
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Hodnotenie pedagogickej činnosti 

 

Doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. má 15 ročnú kontinuálnu vysokoškolskú 

pedagogickú prax, počas ktorej si získal povesť uznávaného pedagogického pracovníka 

s ľudským prístupom, ktorý svoje vedomosti dokáže  invenčne a inovačne poskytovať  svojim 

študentom. Vyučoval predmety na bakalárskom stupni (Všeobecná ekonomická teória, 

Ekonomika a podnikanie, Základy marketing, Teória marketingovej komunikácie, 

Marketingové stratégie, Prípadové štúdie a Tréning marketingovej komunikácie). V  

magisterskom stupni zaviedol dva predmety do študijných programov v oblasti marketingu a 

masmediálnej komunikácie (Krízový manažment, Riadenie ľudských zdrojov a personálny 

marketing). V priebehu pedagogickej praxe realizoval vo vyučovacom procese všetky formy 

vyučovania. Prednášal, viedol semináre a individuálne semestrálne práce študentov. 

Konzultoval a viedol viac ako 110 bakalárskych práce, 113 diplomových a 5 doktorandských 

prác.  

O kvalitách doc. Ing. Jaroslava Bednárika, PhD. v oblasti pedagogickej činnosti svedčí 

aj dostatočný počet spracovaných a vydaných kvalitných učebných pomôcok (z toho 5 

vysokoškolských učebníc, 4 učebné texty skriptá). Publikované učebnice a skriptá výstižne 

charakterizujú vedeckú a odbornú orientáciu uchádzača. 

Doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. sa každoročne zúčastňuje na štátnych skúškach 

(ako predseda, resp. člen komisie pre štátne skúšky) v bakalárskom, magisterskom, 

inžinierskom a doktorandskom štúdiu na fakultách FMK UCM v Trnave a MTF STU 

v Trnave. Je spolugarantom študijného programu na FMK UCM v Trnave.  

Pedagogickú prácu žiadateľa hodnotím pozitívne vo všetkých požadovaných 

kritériách. 

 

 

Hodnotenie celkového pôsobenia uchádzača v mediálnej a marketingovej praxi  

 

         Predchádzajúce hodnotenie kvantitatívnych aj kvalitatívnych ukazovateľov uvedených 

v dokumentoch o pedagogickom, vedecko – výskumnom a publikačnom pôsobení žiadateľa 

o inauguračné konanie doc. Ing. Jaroslava Bednárika, PhD., ma oprávňuje potvrdiť 

komplexnosť, rozsah a vysokú úroveň jeho práce aj v marketingovej a mediálnej praxi. 

Úspešnú implementáciu jeho výsledkov do marketingovej a mediálnej praxe dokumentuje aj 

jeho aktívna účasť ako člena vedeckého výboru piatich ročníkov medzinárodnej vedeckej 

konferencie Marketing Identity a jeho práca v štyroch redakčných radách vedeckých 

a odborných časopisov so zameraním na ekonomiku a manažment, štát a právo a marketinovú 

a masmediálnu komunikáciu. Ako výraz ocenenia a uznania jeho práce mu boli udelené 

pamätné medaily za významný prínos pri 15. a 20. Výročí založenia Univerzity sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave. 

 

 

3    Záverečné hodnotenie 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností, a tiež na základe vlastných poznatkov 

o výsledkoch pracovnej aktivity doc. Ing. Jaroslava Bednárika, PhD. môžem konštatovať, že  

menovaný je uznávanou osobnosťou v odbornej vedeckej komunite, ktorá  svojimi 

výsledkami práce v rámci vedecko - výskumnej, pedagogickej a odbornej činnosti, ktoré sú 

doložené požadovanými dokumentmi, predstavuje záruku pre erudované pôsobenie 
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v postavení vysokoškolského profesora. Doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. splnil vo 

vymenúvacom procese požadované kritéria v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2029 

Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor a preto odporúčam,  aby po úspešnom inauguračnom konaní bol podaný  

návrh,  na udelenie vedecko – pedagogického  titulu 

 

  

 

 

 

                        

profesor 

 

pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá 

 

 

 

 

      

 

Trnava  13.11.2019                                               prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.  

 


