PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul:

Ľudovít Hajduk, doc., PhDr., PhD.

Dátum a miesto narodenia:

28. februára 1971 v Čadci

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast:
Vysokoškolské vzdelanie:

Fakulta humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela,
odbor:

učiteľstvo

všeobecnovzdelávacích

predmetov

–

aprobácia: dejepis – občianska náuka, Rok ukončenia: 1994
(akademický titul: Mgr., Cena dekana za najlepší diplomový
projekt, Prémia dekana za vynikajúci prospech).
Doktorská (kandidátska) dizertácia:
Pracovisko, kde bola práca obhájená:
Rok obhajoby práce:
Číslo vedného odboru:
Názov práce:
Habilitačná práca:
Pracovisko, kde bola práca obhájená:

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
v Bratislave
12. mája 2005
61-01-9 Systematická filozofia
Filozoficko-etické kontexty teórie spravodlivosti

Rok obhajoby práce:
Číslo vedného odboru:
Názov práce:

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre
2012
2.1.5 Etika
Etická reflexia spravodlivosti

Docentom od roku:
Odbor pôsobenia:

2012
3.2.3 Masmediálne štúdiá

Ďalšie vzdelanie:
2013-2016

British Council Bratislava (English language)

2011

Pushkin Institute of Russian language Moscow, Russia (Russian language)

2006

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia stratégie rozvoja
regiónov úradu VÚC Banská Bystrica - Posilnenie regionálnych a lokálnych
kapacít pre riadenie a realizáciu pomoci zo štrukturálnych fondov: číslo
potvrdenia o akreditácii Ministerstva školstva SR: 2250/14834/2006172/2:
Riadenie projektov

2000

Fachhochschule Aachen (Germany) – Deutsch als Fremdsprache

1

Priebeh zamestnaní:
Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
od r. 2013

Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy (prodekan pre vedu a výskum,
docent na funkčnom mieste profesora v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne
štúdiá, Cena dekana za vedu a výskum za rok 2015 – vedecká a výskumná
mobilita):
- spolugarant doktorandského študijného programu v študijnom odbore 3.2.3
Masmediálne štúdiá,
- spolugarant priznaných práv uskutočňovať habilitačné a inauguračné
konanie v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá,
- predseda odborovej komisie v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá,
- predseda komisie v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá pre
obhajoby dizertačných prác a pre dizertačné skúšky,
- člen Vedeckej rady Fakulty masmédií PEVŠ,
- člen Vedeckej rady Paneurópskej vysokej školy,
- člen Edičnej rady Paneurópskej vysokej školy.

-

-

-

-

Vypracovanie a akreditácia:
doktorandský študijný program v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne
štúdiá v dennej forme štúdiá na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej
školy v Bratislave,
doktorandský študijný program v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne
štúdiá v externej forme štúdia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej
školy v Bratislave,
vypracovanie a akreditácia žiadosti o priznanie práv habilitačných
a inauguračných konaní v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá na
Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej škole na Fakulte masmédií
Paneurópskej vysokej školy v Bratislave,
hodnotenie vedy a výskumu v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá
pre potreby komplexnej akreditácie.

Prednáša a vedie predmety v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá:
- Teória médií a masovej komunikácie (magisterské štúdium)
- Etika v reklame (magisterské štúdium)
- Teória reklamy (magisterské štúdium)
- Úvod do etiky (bakalárske štúdium)
- Etika médií (bakalárske štúdium)
- Event marketing (bakalárske štúdium)
- Etické aspekty mediálnej a marketingovej komunikácie (doktorandské
štúdium)
- Metodológia masmediálneho výskumu (doktorandské štúdium)
- Metodológia vedy (doktorandské štúdium)
- Súčasná filozofia (doktorandské štúdium)
- Obhajoba dizertačnej práce (doktorandské štúdium)
2017

Zhejiang University Ningbo (China) – Visiting Professor
Prednáša predmet:
Theory and Ethics of Advertising
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2015-2016

University of Education and Social Sciences Leiria (Portugal) – Visiting
Professor at Department of Social Communication
Prednáša predmet:
Media Theory and Media Research

2011-2013

Paneurópska vysoká škola (riaditeľ Ruského centra, Cena Ruského fondu
kultúry za rozvoj spolupráce – r. 2013)

2012-2013

Národný ústav celoživotného vzdelávania (zástupca riaditeľa)

2012-2016

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (docent, v r. 20132015 mimoriadny profesor v študijnom odbore Sociálna práca, zástupca
regionálneho pracoviska, vedenie dvoch doktorandov v študijnom odbore
sociálna práca: PhDr. Peter Csóri, PhDr. Roman Berka)
Prednášal predmety:
Metodológia výskumu (magisterské štúdium)
Aplikovaná etika v sociálnej práci (magisterské štúdium)
Vybrané kapitoly z metód sociálneho výskumu (bakalárske štúdium)
Základy etiky (bakalárske štúdium)
Úvod do sociálnej politiky (bakalárske štúdium)
- vedenie a oponovanie záverečných prác; člen a predseda skúšobnej komisie
pre štátne záverečné skúšky

2009-2012

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (odborný asistent,
zástupca riaditeľa ústavu)
Prednášal predmety:
Metodológia výskumu (magisterské štúdium)
Aplikovaná etika v sociálnej práci (magisterské štúdium)
Vybrané kapitoly z metód sociálneho výskumu (bakalárske štúdium)
Základy etiky (bakalárske štúdium)
Úvod do sociálnej politiky (bakalárske štúdium)

2006-2010

Štátny pedagogický ústav (zástupca riaditeľa, hlavný manažér národných
projektov, člen Kurikulárnej rady – poradného orgánu ministra školstva, hlavný
redaktor Pedagogickej revue)

2005

Universität Salzburg (Austria) – Visiting Docent
Prednášal predmety:
Gerechtigkeitsphilosophie und Gerechtikeitstheorie (magisterské štúdium)

2002

Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Germany) – Visiting Dozent
and Visiting Researcher
Prednášal predmety:
Gerechtigkeitsphilosophie und Gerechtikeitstheorie (magisterské štúdium)

1998-2006

Fakulta humanitných vied (terajšia Filozofická fakulta) Univerzity Mateja Bela
(odborný asistent, tajomník katedry, člen fakultnej komisie pre kreditový
systém, člen edičnej komisie fakulty, člen disciplinárnej komisie fakulty, Čestné
uznanie rektora UMB za účasť v súťaži o Cenu rektora UMB za roky 2004
a 2005)
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Prednášal predmety:
Dejiny filozofie a etiky (magisterské štúdium)
Súčasná filozofia a etika (magisterské štúdium)
Systematická filozofia (magisterské štúdium)
Etika spravodlivosti a zodpovednosti (bakalárske štúdium)
Metodológia praktických vied (bakalárske štúdium)
- vedenie a oponovanie záverečných prác, oponovanie rigoróznych prác
v študijnom odbore Filozofia v špecializácii etika
1995-1998

Gymnázium Mládežnícka Banská Bystrica (stredoškolský učiteľ, predseda
predmetovej komisie pre humanitné vedy)

1994-1995

Základná škola na Štúrovej ul. Detva (učiteľ)

Heslá v encyklopédiách významných osobností
-

Encyklopedie osobností české a slovenské republiky. Oxford Encyklopedia Ltd,
2015. s. 397-398. ISBN 978-0-9931249-3-8.
Who is Who v Slovenskej republike. Životopisná encyklopédia významných žien
a mužov Slovenska. Zug: Hübners Verlag, 2008. s. 306. ISBN 978-3-7290-0076-6.
Osobnosti Slovenska: http://www.osobnosti.sk/osobnost/ludovit-hajduk-2190

Odborné alebo umelecké zameranie:
3.2.3 Masmediálne štúdiá s dôrazom na
inštitucionalizmus médií, interdisciplinaritu
v mediálnych štúdiách, etiku a filozofiu médií, metodológiu mediálneho výskumu.
V študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá vedie predmety:
-

Teória médií a masovej komunikácie (magisterské štúdium)
Etika v reklame (magisterské štúdium)
Teória reklamy (magisterské štúdium)
Úvod do etiky (bakalárske štúdium)
Etika médií (bakalárske štúdium)
Event marketing (bakalárske štúdium)
Etické aspekty mediálnej a marketingovej komunikácie (doktorandské
štúdium)
Metodológia masmediálneho výskumu (doktorandské štúdium)
Metodológia vedy (doktorandské štúdium)
Súčasná filozofia (doktorandské štúdium)
Obhajoba dizertačnej práce (doktorandské štúdium)

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB,
podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)
1. Monografie:
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničnom vydavateľstve
1. HAJDUK, Ľ. 2016. Media Institucionalism. Plzeň: Aleš Čenek, 2016. 77 s. (4, 88 AH).
ISBN 9788073806040.
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AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
2. HAJDUK, Ľ. 2015. Princíp masmédií. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2015. 106 s. (5,64
AH). ISBN 9788081321382.
3. HAJDUK, Ľ. 2008. Liberalizmus a komunitarizmus. Hľadanie rovnováhy. Bratislava: ŠPÚ,
2008. 74 strán (3, 7 AH). ISBN 978-80-89225-47-7.
4. HAJDUK, Ľ. 2009. Filozofia spravodlivosti. Bratislava: ŠPÚ, 2009. 104 strán (5,2 AH).
ISBN 978-80-89225-49-1.
2. Skriptá a učebné texty (3)
BCI Skriptá a učebné texty
1. HAJDUK, Ľ. 2015. Filozofia pre študijný odbor masmediálne štúdiá. Bratislava: VŠZaSP
sv. Alžbety, 2015. ISBN 978-80-8132-148-1.
2. HAJDUK, Ľ. 2009. Vybrané učebné texty z dejín filozofie a etiky. Bratislava: ŠPÚ, 2009.
ISBN 978-80-89225-48-4.
3. HAJDUK, Ľ. 2000. Poznámky k stredovekej filozofii a etike. In: Kolektív autorov.
Aplikované etiky I. Banská Bystrica: FHV UMB, 2000. ISBN 80-8055-401-3.
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Štatistika citácií a ohlasov:
[1] Ohlasy v zahraničných publikáciách:
[2] Ohlasy v domácich publikáciách:

23
48

Počet doktorandov: školených – 7, ukončených – 3
Úspešne ukončení doktorandi v študijnom odbore 3. 2. 3 Masmediálne štúdiá
(3 absolventi)
1. Mgr. Ing. Zdeňka Šmídová, PhD. (2014): Analýza mediální výchovy na základních
a středních školách zlínského kraje
2. Dipl.-Wirt.-Ing. Uwe Balle, MBA, PhD. (r. 2014): Möglichkeiten und Grenzen des
Einsatzes von Massenmedien bei der Entwicklung und Vermarktung von spezifischen
Servicekonzepten
als
Wachstumsund
Differenzierungsstrategie
für
Maschinenhersteller und Anlagenbauer (Možnosti a limity použitia masmédií
v rozvoji a predaji konkrétnych konceptoch služieb ako stratégia rastu a stratégia
diferenciácie pre výrobcov strojov a systémov)
3. Mgr. Katarína Hlavandová, PhD. (2015): Špecifiká marketingovej komunikácie
v oblasti ďalšieho vzdelávania
Aktuálne vedení
doktorandi v študijnom odbore 3. 2. 3 Masmediálne štúdiá
(4 doktorandi):
1. Mgr. Babic Juraj: Referenčná propaganda v politike na Slovensku (predpokladaný rok
skončenia: 2017)
2. Mgr. Krajniaková Andrea: Meranie a vyhodnotenie efektivity pôsobenia PR
(predpokladaný rok skončenia: 2017)
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3. Mgr. Svetkovský Jozef: Tvorba marketingovej stratégie mobilnej videohry
(predpokladaný rok skončenia: 2017)
4. PhDr. Andelová Lucia: Význam mediálnej edukácie pre zvyšovanie mediálnych
kompetencií obyvateľstva (predpokladaný rok skončenia: 2018)
Kontaktná adresa:
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Fakulta masmédií
Paneurópska vysoká škola
Tematínska 10
851 05 Bratislava
E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com
Miesto, dátum a podpis:
Bratislava 30. apríla 2017
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