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Zápisnica z elektronického hlasovania  

o návrhu schválenia témy a anotácie dizertačnej práce 

pre akademický rok 2021/2022 
 

 

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave doc. PhDr. 

Ľudmila Čábyová, PhD., predložila členom OK FMK UCM v Trnave dodatočný návrh témy 

a anotácie dizertačnej práce pre akademický rok 2021/2022, v študijnom odbore mediálne 

a komunikačné štúdiá, zo študijného programu teória digitálnych hier. 

Požiadala členov OK FMK UCM v Trnave o schválenie predkladaného návrhu korešpondenčnou 

formou. Hlasovanie sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej správy členom OK FMK UCM 

v Trnave a ich následných odpovedí v priebehu 6. 4. 2021.  

 

Návrh predkladanej témy a anotácie pre študijný program teória digitálnych hier 

 

Využitie nástrojov virtuálnej reality pri tvorbe edukačných mediálnych obsahov 
Cieľom dizertačnej práce je  vymedziť a komplexne objasniť súčasný stav, postavenie, potenciál 

a význam virtuálnej, rozšírenej a zmiešanej reality v kontexte tvorby edukačne zameraných 

mediálnych obsahov a s nimi spojených technologických platforiem. Predmetom dizertačnej práce je 

teoretická reflexia a empirické preskúmanie nových technologických trendov, ktoré postupne 

prenikajú do oblasti tréningových procesov a simulácií rôzne zameraných vzdelávacích postupov a 

prostredí, v rámci ktorých je možné integrovať celú škálu interaktívnych procesov a postupov. 

Empirická časť práce sa zameriava na výskum najnovších trendov a možností aplikácie nástrojov 

virtuálnej reality pri tvorbe mediálneho a herného obsahu, analýzu procesov, modelov, príležitostí a 

rizík súvisiacich  s využívaním virtuálnych komunikačných stratégií pri simulácií využiteľnej 

v procese vzdelávania, tréningu a učenia sa.  

 

Výsledky elektronického hlasovania k predloženému návrhu: 

Počet všetkých členov OK FMK UCM v Trnave:    24 

Počet členov OK FMK UCM v Trnave, ktorí sa k návrhu vyjadrili: 21 

Počet členov OK FMK UCM v Trnave, ktorí boli za:    21 

Počet členov OK FMK UCM v Trnave, ktorí boli proti:      0 

 

Uznesenie OK FMK UCM v Trnave č. 1: 

OK FMK UCM v Trnave nadpolovičnou väčšinou schvaľuje elektronickým hlasovaním predkladanú 

tému a anotáciu dizertačnej práce pre akademický rok 2021/2022. 

 

 

 

V Trnave 7. 4. 2021 

 

Zapísala: Mgr. Andrea Tománková, PhD. 

 

 

    
Schválila: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. 

predsedníčka OK FMK UCM v Trnave 


