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Habilitačná komisia:  

predseda: prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD.., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

členovia:   prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., Katedra mediálních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, 

  Praha 

     prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava 

 

Zoznam podkladov, na základe ktorých komisia vypracovala svoj návrh: 

1. životopis 

2. prehľad pedagogickej činnosti 

3. zoznam publikačnej činnosti 

4. zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých prác 

5. zoznam ďalších ohlasov  

6. stručná charakteristika 

 

Z uvedených podkladov habilitačná komisia získala dostatok poznatkov o odbornej, publikačnej a pedagogickej 

činnosti PhDr. Anny Sámelovej, PhD., a posúdila ich ako zodpovedajúce požadovaným kritériám. Všetky potrebné 

údaje o publikáciách, ohlasoch, prácach a ďalšej činnosti sú náležite doložené a komisia ich považuje za hodnoverné. 

Súpis publikačnej činnosti je vypracovaný podľa platných zásad a údaje, ktoré obsahuje, sú overiteľné.  

Analýza plnenia fakultných kritérií na základe výkonov uchádzača: 

a) Publikačná činnosť a ohlasy (podľa prílohy f) k žiadosti): 

 

 skutočný počet: požadovaný počet: 

vedecké monografie a  

vysokoškolské učebnice 
3 1 

vedecké práce: 26 15 

-z toho v zahraničí: 4 2 

pedagogické a odborné práce: 17 10 

-z toho učebný text alebo skriptum 1 1 

citácie a recenzie 37 20 

-z toho v zahraničí: 5 5 

 

b) Vedecké a vzdelávacie granty (podľa prílohy g) k žiadosti): 

1 zahraničný grant, 1 v pozícii expertky pre hodnotenie relevancie štúdií, 3  domáce granty: 3 v pozícii riešiteľa 
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c) Dĺžka pedagogickej praxe (podľa prílohy d) k žiadosti): 5 rokov 

 

Najvýznamnejší žiaci:,  

Nina Alžbetkinová, Bc.  – dr. Sámelová viedla jej bakalársku prácu „Komparácia žánrov v spravodajstve 

súkromného a verejnoprávneho vysielateľa „, v súčasnosti je študentkou žurnalistiky FIF UK na druhom stupni 

a zároveň redaktorka RTVS v Centre spravodajstva a operatívnej publicistiky STV a redakčne sa podieľa na príprave 

a vysielaní spravodajských programov STV1. 

 

Tomáš Kotlárik, Mgr. – pod vedením dr. Sámelovej úspešne obhájil diplomovú prácu „Informačná hodnota 

predvolebných diskusií pred parlamentnými voľbami 2016 na obrazovkách TRVS,TA3 a Markízy.“Svoje reportáže 

zo športových zápasov, stretnutí a iných podujatí postuje z pozície redaktora STV RTVS aj na viacerých webových 

portáloch športového charakteru.  

 

Mariana Palková, Bc. – dr. Sámelová viedla jej bakalársku prácu „TLIS verzus Fun: kompozičné postupy 

v študentskom  a profesionálnom rádiu). Momentálne  je študentkou žurnalistiky na II. Stupni VŠ a zároveň 

moderátorkou rádia TLIS. Po ukončení bakalárskeho štúdia absolvovala redakčnú stáž v Českom rozhlase.  

 

d) Prednášky na konferenciách (podľa prílohy h) k žiadosti): 30 (7 zahraničných, 15 domácich s medzinárodnou 

účasťou a 8 domácich ). 

 

Komisia po oboznámení sa s predloženými podkladmi konštatuje, že PhDr. Anna Sámelová, PhD., spĺňa       

kritériá platné na FiF UK pre habilitáciu uchádzača za docenta.                 

 

Stanovisko k výsledku kontroly originality: 

Kontrola originality vykonaná v Centrálnom registri záverečných prác našla zhodu (10,81%) s prácami v CRZP. Ide 

o zhodu s inými autorovými prácami, so záverečnými prácami študentov, ktoré viedla, citáciami a bibliografickými 

údajmi. Zistené podobnosti komisia nepovažuje za relevantné informácie o kvalite predloženej habilitačnej práce. 

 

Habilitačná komisia:  

predseda:  prof. PhDr. Danuša Serafínová., PhD., FiF UK                  ............................................................. 

členovia:              prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., KMS FSV, Univerzita Karlova, Praha ............................................               

prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.,, FM Paneurópska vysoká škola, Bratislava.................................. . 

V Bratislave, dňa 


