
1 

 

Oponentský posudok k inauguračnému konaniu 
 

 

 

Žiadateľka o inauguračné konanie: doc. Ing. Alena Kusá, PhD. 

 

Oponent :  prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., Katedra ekonomiky, F PEDAS,  

                 Žilinská Univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

 

 

 

1   Všeobecná charakteristika 

 

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko                       

– pedagogických titulov alebo umelecko – pedagogických titulov docent a profesor som 

bol menovaný na základe schválenia Vedeckej rady Fakulty masmediálnej komunikácie 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dekankou fakulty za oponenta publikačnej       

vedecko – výskumnej a pedagogickej činnosti žiadateľky o inauguračné konanie doc. Ing. 

Aleny Kusej, PhD., zamestnankyne Katedry marketingovej komunikácie, Fakulty 

masmediálnej komunikácie, UCM v Trnave.  

Na posúdenie mi boli predložené tieto dokumenty, charakterizujúce vedeckú, 

publikačnú a pedagogickú činnosť doc. Ing. Aleny Kusej, PhD. : 

 

- Vedecko – pedagogická charakteristika k inauguračnému konaniu v odbore 3.2.3     

masmediálne štúdia 

- Publikačná činnosť 

- Citácie a ohlasy v zahraničných publikáciách 

- Citácie a ohlasy v domácich publikáciách 

- Plnenie kritérií na získanie titulu profesor 

 

Doc. Ing. Alena Kusá, PhD. prešla počas svojej pracovnej kariéry niekoľkými 

funkčnými zariadeniami. Od roku 1994, keď sa stala odbornou asistentkou na Katedre 

podnikového hospodárstva Technickej univerzity Zvolen je jej profesionálna činnosť 

spojená s univerzitným prostredím. Po funkčnom zaradení odborný asistent získala titul 

PhD. v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky  a v roku 2004 sa habilitovala na 

docentku v tom istom odbore.  

 

 

2 Hodnotenie publikačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti žiadateľky 

o inauguračné konanie 

 

    

A) hodnotenie publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti 

 

Doc. Ing. Alena Kusá, PhD. je uznávanou vedeckou osobnosťou vo svojom odbore,    

jej vedecké práce sú uznávané vedeckou a univerzitnou komunitou doma, ale aj v zahraničí. 

Charakteristickou črtou jej vedeckého profilu okrem prezentácie vedeckých poznatkov, 
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získaných štúdiom, základným i aplikovaným výskumom je neustále úsilie o implementáciu 

týchto poznatkov do praxe. S jej vedeckou erudovanosťou mám aj osobnú skúsenosť, pretože 

sme sa niekoľkokrát stretli v komisiách pre obhajoby dizertačných prác a v rámci 

habilitačných konania a tiež som pravidelne sledoval časť jej publikačnej činnosti.   

Výrazne sa podieľala na organizovaní medzinárodných vedeckých a odborných 

konferencií.  

Doc. Kusá vytvorila vlastnú vedeckú školu, o čom svedčí počet piatich doktorandov, 

ktorým bola školiteľkou a ktorí  úspešne ukončili doktorandské štúdium. Na výchove 

mladých vedeckých odborníkov sa aktívne podieľa aj ako členka Odborovej komisie pre 

študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku na F-PEDAS, Žilinskej univerzity v 

Žiline.   

O vedeckej aktivite žiadateľky o inauguračné konanie svedčí aj rozsah a kvalita 

doteraz publikovaných vedeckých prác doma a v zahraničí, citácie a ohlasy v zahraničných     

a domácich publikáciách (sú uvedené v dokumentoch, ktorých zoznam sa nachádza v úvode 

tohto oponentského posudku).  

 Publikačná a vedecko – výskumná činnosť doc. Ing. Aleny Kusej, PhD. zodpovedá 

študijnému odboru, v ktorom sa uchádza o vymenovanie za profesorku. Prekračuje 

požadované kritéria v tejto oblasti a tieto kritéria sú v súlade s Vyhláškou MŠ č. 6/2005 Z.z. 

 

    

B) hodnotenie pedagogickej činnosti 

 

 

Doc. Ing. Alena Kusá, PhD. počas 18 – ročnej pedagogickej a vzdelávacej činnosti si 

získala povesť výbornej pedagogickej pracovníčky, ktorá svoje vedomosti vedela nielen 

iniciatívne, ale aj invenčne a inovačne poskytnúť  svojim študentom. Zabezpečila rad 

predmetov z oblasti marketingu a masmediálnej komunikácie. Podľa vyjadrenia jej bývalých 

študentov, patrila k excelentným  

V priebehu pedagogickej praxe realizovala vo vyučovacom procese všetky formy 

vyučovania. Prednášala, viedla cvičenia, semináre a individuálne semestrálne práce študentov. 

Konzultovala a viedla diplomové práce a prispela aj pri realizovaní výberových 

prednášok pre študentov doktorandského štúdia na F PEDAS, ŽU v Žiline. 

O kvalitách doc. Ing. Aleny Kusej, PhD. v oblasti pedagogickej činnosti svedčí aj 

veľké množstvo spracovaných a vydaných kvalitných učebných pomôcok (vysokoškolské 

učebnice, skriptá, učebné texty a pod.). 

Každoročne sa zúčastňovala na štátnych skúškach (ako predsedkyňa, resp. členka 

komisie pre štátne skúšky) na fakultách TU Zvolen, ŽU v Žiline a UCM Trnava. 

  

 

C) hodnotenie celkového pôsobenia uchádzača v mediálnej a marketingovej praxi  

 

 Dokumenty o pedagogickom, vedecko – výskumnom a publikačnom pôsobení             

a o výsledkoch doc. Ing. Aleny Kusej, PhD., ako aj predchádzajúce hodnotenie potvrdzujú 

komplexnosť, rozsah   a kvalitu jej práce v mediálnej a marketingovej praxi. V predkladanom 

súbore prác sa odzrkadľuje a potvrdzuje schopnosť tvorivej vedeckej a pedagogickej práce          

v danej oblasti.  
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3    Záverečné hodnotenie 

 

 Doc. Ing. Alena Kusá, PhD. ovláda metodológiu vedeckej práce, je uznávanou 

osobnosťou v odbornej vedeckej komunite. Svojou činnosťou a výsledkami práce, ktoré sú 

doložené požadovanými dokumentmi, spĺňa kritéria pre menovanie profesorkou.   

 

Záver 

 

Na základe  preštudovania predložených dokumentov a osobných poznatkoch              

o profesijnej činnosti doc. Ing. Aleny Kusej, PhD. odporúčam,  aby po úspešnom 

inauguračnom konaní bol podaný  návrh,  na udelenie vedecko–pedagogického  titulu 

 

                        

profesor 

 

v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá 

 

 

 

 

      

 

Žilina  6.2.2013                                                prof. Ing. Štefan Cisko, CSc.  

 


