
Zápisnica z riadneho zasadnutia 

Odborovej komisie na FMK UCM v Trnave 
 

 

Dátum konania: 19.9.2018 

Miesto konania:  zasadacia miestnosť rektora č. 611 (UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava) 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Správa o organizácii doktorandského štúdia na FMK UCM v Trnave 

3. Dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác 

4. Schvaľovanie zmien školiteľov a tém dizertačných prác 

5. Plán aktivít doktorandského štúdia na akademický rok 2018/2019 

6. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Rokovanie otvorila predsedníčka Odborovej komisie FMK UCM v Trnave prof. Ing. 

Anna Zaušková, PhD. V úvode privítala všetkých prítomných členov. Zároveň oznámila, že 

Odborová komisia sa rozšírila o nových členov, menovite o doc. Ing. Andreja Trnku, PhD., 

doc. PhDr. Jána Višňovského, PhD., doc. PhDr. Denisu Jánošovú, PhD., doc. PhDr. Zoru 

Hudíkovú, PhD. a prof. PhDr. Nataliyu Panasenko, DrSc. 

 

2. Správa o organizácii doktorandského štúdia na FMK UCM v Trnave 

 

Prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. odovzdala slovo prodekanke pre doktorandské 

štúdium a akreditáciu doc. PhDr. Ľudmile Čábyovej, PhD., mim. prof. Tá prítomných členov 

informovala o štatistickom prehľade doktorandského štúdia nasledovne: 

• počet študijných programov: 3 (marketingová komunikácia, masmediálna 

komunikácia a po prvýkrát otvorený študijný program teória digitálnych hier), 

• počet doktorandov na jednotlivých študijných odboroch: marketingová komunikácia 9 

denných a 4 externí študenti, masmediálna komunikácia 19 denných a 5 externí 

a v programe teória digitálnych hier 2 denní doktorandi), 

• v rámci výberového konania pre akademický rok 2018/2019 sme prijali celkovo 13 

doktorandov, z toho jedného externého. 

 

3. Dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác 

 

Doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., mim. prof. informovala o konaní dizertačnej 

skúšky a obhajobách dizertačných prác na FMK. Obhajobou dizertačnej práce ukončilo 

štúdium 12 denných doktorandov a 1 externý. Dizertačnej skúšky sa zúčastnil jeden 

doktorand, ktorý však neprospel a skúšku bude opakovať. 

 Zároveň upozornila na pretrvávajúce organizačné problémy v rámci obhajob a tými sú 

zostavenie jednotlivých komisií najmä z externých členov a oponentov. Problém by mohlo 

vyriešiť rozdelenie obhajob do niekoľkých dní. 

 Ďalším problémom je vydanie dizertačnej práce doktoranda, napr. ako monografiu. Na 

FMK sa kvalitné dizertačné práce prepracovávajú a vydávajú v spoluautorstve so školiteľom. 

Avšak miera prepracovania nie je vždy dostatočná a publikácie nám často v Centrálnom 

registri publikačnej činnosti pripomienkujú, prípadne neuznajú. Je preto dôležité, aby školiteľ, 



ako spoluautor publikácie, dohliadol na prepracovanie prác čo sa týka teoretickej časti a tiež 

aj dosiahnutých vedeckých výsledkov. 

 

4. Schvaľovanie zmien školiteľov a tém dizertačných prác 

 

Doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., mim. prof. predložila návrhy zmien školiteľov 

a tém doktorandského štúdia v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Odborová 

komisia prerokovala všetky návrhy s nasledovným výsledkom: 

 

• Zmena školiteľov z dôvodu personálnych zmien na FMK 

 

Meno 

doktoranda 

Pôvodný školiteľ Názov témy Nový školiteľ 

Mgr. Rigo doc. Petranová Kritické myslenie v 

masmediálnej komunikácii 

doc. Vrabec 

Mgr. Mikuš doc. Petranová Premeny trávenia voľného času 

detí a mládeže pod vplyvom 

médií 

doc. Odlerová 

Mgr. 

Zárubová 

doc. Petranová Jazyková kultúra elektronických 

médií - odborné kompetencie 

profesionálnych používateľov 

jazyka v médiách. 

prof. Pravdová 

Mgr. 

Kruľová 

doc. Magál Marketingová komunikácia ako 

spôsob spoločensky 

zodpovedného výkonu verejnej 

správy 

doc. Jánošová 

Mgr. Minár doc. Magál Paradigmatické zmeny v 

reklamnej tvorbe v kontexte 

sociokultúrnych vplyvov. 

doc. Hudíková 

Mgr. 

Gažicová 

Prof. Turzonovová Mediálna analýza duálneho 

vysielacieho prostredia na 

Slovensku (vo vzťahu k 

spravodajsko-publicistickým 

žánrom). 

doc. Hudíková 

 

Výsledok verejného hlasovania: 

počet oprávnených prítomných členov hlasovať: 16 

počet členov, ktorí hlasovali kladne:   16 

počet členov, ktorí hlasovali záporne:  0 

počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania:  0 

 

Uznesenie č. 1: Členovia OK aklamačným hlasovaním schválili zmenu školiteľov podľa 

predloženého návrhu. 

 



• Zmena školiteľa a zároveň aj témy dizertačnej práce, taktiež z dôvodu 

personálnych zmien na fakulte 

 

Meno 

doktoranda 

Pôvodný názov témy Nový názov témy 

Mgr. 

Alföldiová 

Hry ako naratívne, 

kognitívne a komunikačné 

štruktúry 

Pôvodný školiteľ: doc. 

Magál 

Význam digitálnych hier v procese zvyšovania 

povedomia verejnosti o ekoinováciách 

a možnostiach ochrany životného prostredia 

Nový školiteľ: prof. Zaušková 

 

Výsledok verejného hlasovania: 

počet oprávnených prítomných členov hlasovať: 16 

počet členov, ktorí hlasovali kladne:   15 

počet členov, ktorí hlasovali záporne:  0 

počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania:  1 

 

Uznesenie č. 2: Členovia OK aklamačným hlasovaním schválili zmenu školiteľa a tému podľa 

predloženého návrhu. 

 

• Zmena školiteľa (pri doc. Višňovskom z kapacitých dôvodov, pri doc. 

Rybanskom z dôvodu rovnakej témy, na ktorú má už prideleného doktoranda) 

 

Meno 

doktoranda 

Názov témy Téma vypísaná od: Nový školiteľ 

Mgr. 

Ruttkayová 

Synergia nástrojov 

marketingového 

komunikačného mixu 

v procesoch kruhovej 

ekonomiky 

doc. Rybanský prof. Šalgovičová 

Mgr. 

Moravčíková 

Investigatívna žurnalistika 

v slovenskom mediálnom 

prostredí 

Filmy o mafii a korupcii. 

doc. Višňovský prof. Mistrík 

 

Výsledok verejného hlasovania: 

počet oprávnených prítomných členov hlasovať: 16 

počet členov, ktorí hlasovali kladne:   13 

počet členov, ktorí hlasovali záporne:  1 

počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania:  2 

 

Uznesenie č. 3: Členovia OK aklamačným hlasovaním schválili zmenu školiteľov podľa 

predloženého návrhu. 



 

• Zmena témy (nová téma riadne vypísaná a schválená VR FMK) 

 

Meno 

doktoranda 

Pôvodný názov témy Navrhovaná téma 

Ing. Alena 

Hrušková 

Komerčné využitie 

reklamného priestoru vo 

vysokoškolských médiách 

Význam marketingovej komunikácii pri 

zvyšovaní povedomia o environmentálnom 

správaní a zdravom životnom štýle 

 

Výsledok verejného hlasovania: 

počet oprávnených prítomných členov hlasovať: 16 

počet členov, ktorí hlasovali kladne:   16 

počet členov, ktorí hlasovali záporne:  0 

počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania:  0 

 

Uznesenie č. 4: Členovia OK aklamačným hlasovaním schválili zmenu témy podľa 

predloženého návrhu. 

 

5. Plán aktivít doktorandského štúdia na akademický rok 2018/2019 

   

  Prodekanka Čábyová prezentovala členom Odborovej komisie plán aktivít pre 

akademický rok 2018/2019: 

• Opravné dizertačné skúšky – zimný semester 2018/19, 

• Dizertačné skúšky – marec 2019, 

• Obhajoby – august 2019, 

• Konferencia doktorandov Quo vadis media, quo vadis marketing, 

• FPVV projekty – ukončenie riešenia v decembri 2018, 

• Projekty KEGA, VEGA – potreba zapojenia doktorandov. 

 

6. Záver 

 

Na záver prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. poďakovala členom Odborovej komisie 

FMK UCM v Trnave za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Andrea Tománková, PhD. 

 

 

 

Schválila: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.  

predsedníčka Odborovej komisie FMK UCM v Trnave  


