
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

 FILOZOFICKÁ FAKULTA 
 

 

 

 

 

 

Návrh stanoviska habilitačnej komisie v študijnom odbore:  

„mediálne a komunikačné štúdiá“ 

 
Meno uchádzača: Mgr. Mária Stanková, PhD.  

Pracovisko: Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 

 

Habilitačná komisia:  

predseda: Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., Filozofická fakulta UK, Bratislava 

členovia:   Doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD., Katedra žurnalistiky FF KU, Ružomberok 

    Doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mimoriadny profesor, KMK FMK UCM, Trnava 

 

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 Mgr. Márie Stankovej, 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 uchádzačky: 

 

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

 skutočný počet: požadovaný počet: 

vedecké monografie a  

 

vysokoškolské učebnice 

1 1 

vedecké práce: 45 15 

-z toho v zahraničí: 9 2 

pedagogické a odborné práce: 58 10 

-z toho učebný text alebo skriptum 2 1 

citácie a recenzie 72 20 

-z toho v zahraničí: 13 5 

Komisia oceňuje, že medzi publikačnými výstupmi habilitantky sú aj publikácie v cudzom jazyku (angličtina, ale 

i chorvátčina či poľština), články v indexovaných časopisoch a tiež citácie registrované vo WOS a SCOPUS. 

 

b) Vedecké a vzdelávacie granty (podľa prílohy g) k žiadosti): 6 

2 v pozícii  spoluriešiteľky,  4 v pozícii riešiteľky 

Z ostatného obdobia ide najmä o 2 VEGA granty zamerané na poetiku slovenskej prózy, ale tiež viaceré aktivity  
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spojené s projektami Erasmus+, napríklad vývoj metodiky vyučovania migrantov postavenej na vybraných 

„dobrých praxiach“, či storytellingu ako nástroji sociálnej inklúzie a aktívneho občianstva. Habilitantka bola 

koordinátorkou projektu v rámci schémy US Embassy small grant, ktorý sa zameriaval na prípravu študentov 

žurnalistiky v aktuálnej problematike hoaxov a fake news. Je členkou Erasmus+ projektu BELONG: Better 

Education through Long-term Investment into Inclusiveness and Student and Staff Wellbeing (2022 – 2025). 

 

c) Dĺžka pedagogickej praxe (podľa prílohy d) k žiadosti): 8 rokov 7 dní. 

 

Najvýznamnejší žiaci: 

Mgr. Gabriela Čepičanová (2020) – dr. Stanková bola školiteľkou jej diplomovej práce: 

„Používanie rodovo citlivého jazyka v slovenských printových médiách“. Gabriela Čepičanová pracovala ako 

komunikačná špecialistka pre Greenpeace Slovensko a stála aj za vzdelávacím programom pre stredoškolákov 

Životológia. Pracovala ako redaktorka a reportérka pre portál Ženy v meste  a v súčasnosti píše pre JADU – online 

magazín Goetheho inštitútu. Ako novinárka sa zameriava na postavenie žien v spoločnosti, ich reflexiu v médiách, 

zmenu klímy a spoločenskú zodpovednosť. Vedie aj kurzy kreatívneho písania. 

Mgr. Michaela Baboľová (2020) – dr. Stanková bola školiteľkou jej diplomovej práce s názvom „Jazyková stránka 

fake news“ za ktorú získala Cenu rektora UK. Pracovala ako redaktorka pre portál Startitup a aj v regionálnej 

televízii TV Rimava. Okrem žurnalistiky sa venovala aj literatúre, bola členkou literárneho klubu Karavana 

a spolupracovala i s divadelnými súbormi na rôznych inscenáciách. Aktuálne pracuje ako šéfredaktorka 

regionálneho média Rimava.sk, pod ktoré patria aj portály Novohradske.sk a Echoviny.sk. 

 

d) Prednášky na konferenciách (podľa prílohy h) k žiadosti) 29:  9 zahraničných, 14 domácich s medzinárodnou 

účasťou a 6 domácich.  

Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii ENLIGHT Teaching and Learning Conference (november 

2021, Gent), na medzinárodnej konferencii 50 let od vzniku exilových nakladatelství Sixty-Eight Publishers 

a Index (október 2021, Praha). Je členkou organizačného tímu konferencie Fenomén 2022: Médiá a kríza autorít, 

členkou organizačného tímu medzinárodnej konferencie 5th European Teaching and Learning Conference, ktorá 

bude v júni na FiF UK. 

 

Komisia po oboznámení sa s predloženými podkladmi konštatuje, že Mgr. Mária Stanková, PhD., spĺňa 

kritériá platné na FiF UK pre habilitáciu uchádzačky za docentku.  

 

Stanovisko k výsledku kontroly originality: 

Kontrola originality vykonaná v Centrálnom registri záverečných prác našla zhodu (3,54%) s prácami v CRZP. Ide 

o zhodu s inými autorkinými prácami, so záverečnými prácami študentov, ktorých viedla, citáciami 

a bibliografickými údajmi. Zistené podobnosti komisia nepovažuje za dôležité z hľadiska kvality predloženej 

habilitačnej práce. 

 

Habilitačná komisia:  

predseda:  Prof. PhDr. Jaroslav Šušol , PhD.,  FIF UK Bratislava   ................................................................. 

členovia: Doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD., FF KU, Ružomberok     ...................................................... 

                            Doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. mim. prof. FMK UCM, Trnava    ............................................ 

V Bratislave, dňa 


