
 

Univerzita Komenského v Bratislave  

Filozofická fakulta 

Gondova 2  

811 02  Bratislava 

Rada študijného programu 

Informačné štúdiá – 2. stupeň 

 

 

 

www.uniba.sk 

 

 

 

 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU K SCHVAĽOVANIU 
TÉM ZÁVEREČNÝCH PRÁC 

Informačné štúdiá (magisterský stupeň štúdia) 
12.12. 2022, 16:00 (prezenčne Múzejná 6, miestnosť č. 412, 811 02 Bratislava / 

prostredníctvom aplikácie MS Teams / kombinovane) 
 
Prítomní: prof. Steinerová, doc. Lichnerová, dr. Ondrišová, dr. Dušková, doc. Rankov, Mgr. Zábojník, 
prof. Šušol 
Neprítomní: - 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Diskusia k navrhovaným témam záverečných prác a kvalifikačným predpokladom 

navrhovaných vedúcich záverečných prác 
3. Záver zasadnutia 

 
 

ad 1) Programom zasadnutia bolo schvaľovanie tém záverečných prác na akademický rok 2023/24. 
Zasadnutie otvoril predseda RŠP Jaroslav Šušol, ktorý ho zvolal pre naplnenie znenia 5. časti, čl. 52, 
ods. 1 vnútorného predpisu UK č. 23/2021 (Vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave – ďalej ako „VSK“). Podľa VSK 
vedúceho záverečnej práce schvaľuje Rada študijného programu na základe predloženej 
vedecko/umelecko/pedagogickej charakteristiky, ktorou sa overujú kvalifikačné predpoklady na 
danú osobu v zmysle čl. 51 predpisu. Predseda konštatoval, že členovia RŠP dostali navrhované 
témy záverečných prác s menami navrhovaných vedúcich záverečných prác vopred spolu s ich 
vedecko/umelecko-pedagogickými charakteristikami a mali čas na ich preštudovanie. 
 
ad 2) V rámci diskusie neodzneli k predloženým materiálom žiadne pripomienky. Na základe návrhu 
doc. Rankova, prof. Steinerovej a dr. Duškovej boli do zoznamu doplnené 3 aktuálne témy. 
 
ad 3) Predseda RŠP skonštatoval, že boli schválené nasledovné témy záverečných prác (uvedené 
spolu s menami vedúcich záverečných prác): 
 
Dr. Hrdináková 
• Výskum základných čitateľských zručností s využitím eyetrackingovej metodológie 
• Relácie čitateľskej motivácie a rozvoja čitateľských kompetencií detí. 
• Wellness stratégie akademických knižníc na podporu vzdelávania a duševného zdravia 

vysokoškolských študentov. 
Doc. Lichnerová 
• Tvorba stratégií rozvoja knižníc v Európe a USA v súčasnosti. 
• Súčasný stav integrácie publikačnej (citačnej) etiky do vyučovacieho procesu na slovenských 

gymnáziách. 
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Dr. Ondrišová 
• Online podpora dátovej gramotnosti v univerzitnom prostredí 
• Podpora dátovej gramotnosti - nástroje na analýzu a vizualizáciu dát  
• Podpora vzdelávania v oblasti dátovej gramotnosti  
Dr. Pastierová 
• SEO webových sídel informačných inštitúcií na Slovensku  
• Branding audit v informačných inštitúciách  
Doc. Rankov 
• Dištančné vzdelávanie na Slovensku v kontexte pandémie 
• Práca z domu v kontexte nástupu, priebehu a ústupu pandémie covid-19 
• Kvantitatívne a kvalitatívne aspekty používania sociálnych médií v kontexte nástupu, priebehu a 

ústupu pandémie covid-19 
• Algoritmy personalizácie internetových služieb a informačné správanie používateľov 
Prof. Steinerová 
• Informačné správanie človeka v kontexte zdravotných informácií 
• Afektívne aspekty informačného správania človeka 
• Osobný informačný manažment ako súčasť informačného správania človeka 
Dr. Špániová 
• Evgenij Ivanovič Šamurin (1889-1962) – osobnosť dejín knihovníctva a bibliografickej klasifikácie  
• Tezaury v digitálnom prostredí 
 Prof. Šušol 
• Používatelia a súkromie v digitálnom prostredí na Slovensku 
• Sociálne médiá ako zdroj informácií v kontexte archivovania 
• Citovanie / odkazovanie na zdroje a jeho transformácie v prostredí digitálnej komunikácie 
• Centrálne registre evidencie publikačnej činnosti na Slovensku – vývoj a perspektívy 
 
Rada študijného programu následne schválila výber tém zo strany študentov: 
 
Lukáš Baník: SEO webových sídel informačných inštitúcií na Slovensku (Dr. Pastierová) 
Marek Junior Berta: Používatelia a súkromie v digitálnom prostredí na Slovensku (prof. Šušol) 
Lukáš Burín: Podpora dátovej gramotnosti - nástroje na analýzu a vizualizáciu dát (Ing. Ondrišová) 
Katarína Číková: Tezaury v digitálnom prostredí (Dr. Špániová) 
Adam Klacik: Dištančné vzdelávanie na Slovensku v kontexte pandémie (Doc. Rankov) 
Jakub Kováč: Afektívne aspekty informačného správania človeka (prof. Steinerová) 
Mikhail Malkin: Evgenij Ivanovič Šamurin (1889-1962) – osobnosť dejín knihovníctva a bibliografickej 
klasifikácie. (Dr. Špániová) 
Sylvia Ondračková: Výskum základných čitateľských zručností s využitím eyetrackingovej 
metodológie (Dr. Hrdináková) 
Ingrid Pupalová: Algoritmy personalizácie internetových služieb a informačné správanie 
používateľov (doc. Rankov) 
Sarah Nadide Zeyşan Riegelová: Systémy organizácie poznania v oblasti zdravotníckych informácií 
a ich význam v kontexte pandémie COVID-19 (Dr. Špániová) 
Monika Szalayová: Téma: Podpora vzdelávania v oblasti dátovej gramotnosti (Ing. Ondrišová) 
Ivana Štefániková: Branding audit v informačných inštitúciách (Dr. Pastierová) 
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Tamás Takács: Online podpora dátovej gramotnosti v univerzitnom prostredí (Ing. Ondrišová) 
Martin Urban: Kvantitatívne a kvalitatívne aspekty používania sociálnych médií v kontexte nástupu, 
priebehu a ústupu pandémie covid-19 (doc. Rankov) 
Kristína Vajdová: Relácie čitateľskej motivácie a rozvoja čitateľských kompetencií detí  (Dr. 
Hrdináková) 
Matej Vivoda: Sociálne siete ako zdroj informácií v kontexte archivovania (prof. Šušol) 
 
 
V Bratislave 12.12.2022 
Zapísal: Pavel Rankov  
 
 

................................................................... 
Jaroslav Šušol 
predseda RŠP 

informačné štúdiá – 2. stupeň 


