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Studium 
Autorka práce Mgr. Denisa Zlatá zahájila doktorské studium v akademickém roce 2008/2009. 
Studijní povinnosti plnila v určených termínech s požadovanými výsledky. SZZK vykonala dne 
27. 9. 2010. Z důvodu mateřské dovolené přerušila studium v období akademického roku 
2014/2015 - 2017/2018. Ve studiu pokračovala od 1. 3. 2018. 
 
Publikační činnost 
V průběhu studia autorka publikovala dva texty: 
1. Kreatívne mesto a kreatívne klastre, Vlna, č. 45, 2011, EAN: 9771235337339  
2. Od ekonomických argumentov k networkovej podstate, Flash Art , No. 23-24, April - August 
2012 

 

Pedagogická činnost 
Mgr. Denisa Zlatá v průběhu svého studia též pedagogicky působila. Přednášela v letním 
semestru v rámci volitelného kurzu „Súšasné problémy v kulturnom rozvoji mesta“. Tento kurz 
je společným kurzem Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, Vysoké školy múzických 
umění, Slovenské technické univerzity a Institutu managementu. 
 
Disertační práce 
Práce zasazuje téma kulturní politiky a její praktické realizace na Slovensku do širších 
ekonomických souvislostí. Analyzuje alternativy kulturní politiky současné transformující se 
společnosti, ve které má vedle prostoru pro kreativitu význačný vliv na kulturní dění zejména 
ekonomický efekt.  
Autorka nejprve vymezuje pojem postindustriální společnost v souvislosti s pojmem 
kreativních průmyslů. Strukturuje práci od obecného ke konkrétnímu, všímá si současných 
společenských trendů a konkretizuje je na tvůrčí činnost jednotlivce nebo menších zájmových 
skupin v lokálním, především městském prostředí. Uvažuje o aspektech lidské osobnosti a 
možnostech jejího rozvoje a prozkoumává, jaké jsou žádoucí efekty rozvoje lidské kreativity 
zpětně na lokální prostředí a na směřování ke vzdělanostní společnosti. 

 



Z hlediska školitele konstatuji, že studentka splnila své studijní povinnosti a předložila práci, 
která odpovídá standardům disertačních prací. 

 

Práci PhDr. Denisy Zlaté doporučuji k obhajobě s výsledkem prospěla. 
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