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PROFILY AUTOROV 

Mgr. Michal Bočák 
Je absolventom masmediálnych štúdií a fonetiky na Filozofickej fakulte Prešovskej uni-

verzity v Prešove, kde je v súčasnosti študentom 3. ročníka denného doktorandského štúdia 
v odbore všeobecná jazykoveda. Vo svojej dizertačnej práci analyzuje diskurz televízneho 
spravodajstva. Venuje sa najmä všeobecnej teórii a vývinu komunikačných a mediálnych 
štúdií, rodovým štúdiám, queer teórii a popkultúrnej reprezentácii identít. 

PhDr. Renáta Cenková 
Je externou doktorandkou Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity. Zaoberá sa ana-

lýzou marketingovej komunikácie komerčných rádií. Má desaťročnú prax v slovenských 
rádiách, kde pracovala na pozíciach moderátorka, redaktorka, textárka a režisérka reklam-
ných rozhlasových textov. 

Mgr. Eva Drugdová 
Je študentkou 1. ročníka doktorandského štúdia na Fakulte humanitných vied UMB 

v Banskej Bystrici, špecializácia slovenský jazyk a literatúra. 

Mgr. Martin Foret 
Přednáší filosofii a sémiotiku. Zaměřuje se především na teorii komunikace, problemati-

ku vizuální komunikace, sémiotiku obrazu, vztah obrazu a textu v sémioticky heterogen-
ních komunikátech a teorii komiksu. 

Mgr. Blažena Garberová 
Je odborná asistentka na na Katedre všeobecnej jazykovedy, fonetiky a masmediálnych 

štúdií Filozofickej fakulty PU v Prešove. Zameriava sa na žurnalistické žánre v printových 
a elektronických médiách. 

PhDr. Ľubomír Guzi, PhD.  
Prednáša jazykovedné a kulturologické disciplíny na katedre rusistiky a translatológie FF 

PU v Prešove (morfológia ruského jazyka, dejiny Ruska a jeho jazykových oblastí, reálie 
Ruska a ruského jazyka). 

Bc. Gabriela Hájková 
V červnu 2007 absolvovala bakalářský studijní obor sociální a kulturní antropologie na 

Západočeské univerzitě v Plzni. V současné době je studentkou navazujícího magisterského 
oboru mediální studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Mgr. Marek Chovanec 
Jeho profesionálnym zameraním je rusko-slovenská sociokultúrna komparácia skratiek. 

Doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD. 
Habilitoval sa v odbore teória a dejiny žurnalistiky. Prednáša rozhlasovú žurnalistiku, 

špecializuje sa na špecifiká rozhlasovej a televíznej reči. Má dlhoročnú rozhlasovú prax. 
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Mgr. Martina Kašiarová 
Pracuje ako regionálna redaktorka celoslovenského denníka Nový Čas. Náplňou jej práce 

je sledovať dianie v stredoslovenskom regióne a prinášať o ňom pohotové, zrozumiteľné 
a aktuálne informácie. Nesie zodpovednosť za selektovanie a pravdivosť publikovaných in-
formácií. 

Mgr. Jozef Kertés 
Je poslucháčom druhého ročníka externého doktorandského štúdia FF PU v odbore vše-

obecná jazykoveda. 

Mgr. Marek Lapčík, Ph.D. 
Zabývá se problematikou koncepcí diskursu a jejich využití v rámci mediálních studií 

a problematikou analýzy mediálních sdělení. 

PhDr. Gabriela Magalová, PhD. 
Pôsobí na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre. Venuje sa jazyku printových médií a tiež 

teórii literatúry pre deti a mládež. 

Mgr. Jan Miessler 
Působí jako doktorand na brněnské Katedře mediálních studií a žurnalistiky. Mezi oblas-

ti jeho zájmu patří kritická diskurzivní analýza, vztah médií a demokracie, metodologie me-
diálního výzkumu a politická ekonomie médií. O masových médiích publikuje zejména 
v masových médiích. 

Mgr. Barbora Mochňacká 
Doktorandka dennej formy v odbore všeobecná jazykoveda na KVJFaMŠ FF PU, syste-

maticky sa venujúca výskumu chatovej komunikácie a iných internetových situácií. 

Prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. 
Zaoberá sa synchrónnou lingvistikou, najmä lexikológiou, štylistikou, onomastikou, so-

ciolingvistikou, jazykovou kultúrou a komunikáciou. 

PhDr. Petr Orság 
Odborný asistent na Katedře žurnalistiky FF UP Olomouc. Specializuje se na dějiny čes-

kých a světových médií (publikuje texty vztahující se k dějinám československé exilové 
žurnalistiky), vyučuje rovněž kurzy praktické žurnalistiky a externě spolupracuje s Hospo-
dářskými novinami. 

Mgr. Ivana Ostřížková 
Je asistentkou na Katedře žurnalistiky Filozofické Fakulty Univerzity Palackého v Olo-

mouci, kde přednáší sociologii, kterou postgraduálně studuje na Katedře sociologie a andra-
gogiky Filozofické Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se problematikou 
sociologie rodiny a médií. Je členem Masarykovy české sociologické společnosti. 
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Doc. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. 
Vedoucí Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU v Brně. Věnuje se zejména li-

terární teorii a sémiotice. 

PhDr. Magdaléna Rázusová, PhD. 
Autorka článku učí anglickú štylistiku, preklad a tlmočene a akademické písanie na Ka-

tedre anglického jazyky a literatúry FHPV PU Prešov. Dlhšiu dobu sa venuje porovnávacej 
analýze mediálneho diskurzu, konkrétne televíznemu politickému interview v britskom 
a slovenskom mediálnom prostredí. 

Doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. 
Vysokoškolský učiteľ, vedúci Katedry všeobecnej jazykovedy, fonetiky a masmediálnych 

štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prednáša predmety zamerané 
na interpretáciu elektronicky šírených mediálnych textov a príbuzné disciplíny (teória ko-
munikácie, sociolingvistika). 

Mgr. Ján S. Sabol, PhD. 
Vyštudoval Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove a Filmovú a televíznu fakultu VŠMU 

v Bratislave, absolvoval študijný pobyt na filmovej škole v Paríži. Venuje sa réžii, scenáristi-
ke, dokumentaristike (je autorom viacerých dokumentárnych filmov s medzinárodnou kop-
rodukciou), píše beletriu. 

Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D. 
Vystudovala obory sociologie a mediální studia a žurnalistika na FSS MU v Brně. Pracuje 

jako odborná asistentka na Katedře žurnalistiky FF UP v Olomouci, kde přednáší kurzy 
z oblasti mediálních studií a metody a techniky sociologického výzkumu. Dále působí na 
Katedře společenských věd PF JCU, zde vede kurzy věnované úvodu do sociologie a sociolo-
gickým teoriím. Kromě toho externě spolupracuje se Sociologickým ústavem AV ČR. Věnu-
je se problematice médií, jejich vlivu a působení ve společnosti pozdní modernity. 

Prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD. 
V centre jeho filologického výskumu je lingvokulturológia, ktorá skúma jazyk ako naj-

dôležitejšiu súčasť kultúry. Jej metódy aplikuje pri analýze súčasnej ruskej a slovenskej tlače, 
v ktorej porovnáva jazykové kódy ruských a slovenských etnokultúrnych osobitostí, čím sa 
ponúka možnosť vytvárania konceptosféry každého jazyka. 

Prof. PhDr. Ladislav Sisák, CSc. 
Vedúci Inštitútu germanistiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. 

Zaoberá sa problematikou lexikálneho, slovotvorného, štylistického a textologického roz-
meru jazyka. Skúma nemeckú slovotvorbu z aspektu sémantickej a štruktúrnej analýzy, 
prednáša ťažiskové jazykovedné disciplíny. 

Mgr. Viera Smoláková 
Je internou doktorandkou FF PU v Prešove. Venuje sa výskumu mediálnych textov 

v rozhlasovom prostredí. 
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Doc. PhDr. Ľubov Stekauerová, PhD. 
Autorka sa venuje problematike aplikovaných etík. Doménou jej profesionálnej orientá-

cie je etika vedy a ekologická etika. 

PaedDr. Slavomíra Tomášiková, PhD. 
Autorka príspevku sa vo svojom profesionálnom zameraní orientuje na problematiku vý-

skumu nemeckých lokálnych predložiek v porovnaní s rakúskou nemčinou, ako aj slovenči-
nou v publicistickom aj beletristickom textovom type. Hlavným predmetom jej výskumné-
ho zamerania je problematika všeobecnej jazykovedy a jej aplikácia v prostredí pedagogickej 
praxe a mediálneho prostredia. 

Mgr. Alžbeta Virostková, PhD. 
Jej profesionálnym zameraním je lingvokulturológia. Skúma teda ruský jazyk cez kultúru 

ruského národa. Pracuje hlavne s dennou ruskou tlačou – publicistikou. Pridržiava sa názo-
rov ruských odborníkov J. N. Karaulovova, V. G. Kostomarova, N. D. Burvikovej a pod., 
pracuje s termínom „precedentný fenomén“ a spomedzi neho vyčleňuje najpočetnejšiu sku-
pinu v podobe „precedentných textov“. 

Doc. PhDr. Pavol Zubal, PhD. 
Vo svojom profesionálnom zameraní sa orientuje na problematiku literárnej vedy, ne-

meckej literatúry 18. a 19. storočia, otázky nemeckej národnostnej menšiny na Slovensku 
v intenciách jej kultúry a literárnej tvorby a na otázky didaktickej transformácie literárnych 
textov vo vyučovaní cudzieho jazyka. Hlavným predmetom jeho výskumného zamerania je 
problematika duchovnosti a vizuálnosti v nemeckej literatúre obdobia romantizmu. 

Prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. 
Pôsobí na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Venuje sa literárnej vede, medzili-

terárnosti a areálovým štúdiám. 

Prof. PhDr. Marta Žilková, PhD. 
Pracuje ako vedecko-pedagogická pracovníčka ÚLUK FF UKF v Nitre. Odborne reflektu-

je mediálne umenie (rozhlasové a televízne), umenie pre deti s dôrazom na mediálnu kultú-
ru a metodiku estetickej výchovy. Týchto tematických okruhov sa dotýkajú jej monografie, 
množstvo editovaných zborníkov a ostatné publikačné aktivity. 




