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Univerzitná 1 

010 26 Žilina 

 

Oponentský posudok  
 

pre konanie na vymenúvanie profesorov 

 

doc. Ing. Aleny Kusej, PhD.  v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá 

 

 

Na základe schválenia vedeckou radou Fakulty masmediálnych komunikácií UCM 

v Trnave zo dňa 18.12.2012, menovacieho dekrétu PhDr. Dany Petranovej, PhD., dekanky 

Fakulty masmediálnych komunikácií a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.6/2005 v znení 

neskorších predpisov, predkladám nasledujúci oponentský posudok. 

 

Pre vypracovanie oponentského posudku mi boli v súlade s príslušnou vyhláškou dodané 

nasledujúce dokumenty: 

1. Tabuľka plnenia kritérií na získanie titulu profesor 

2. Vedecko-pedagogická charakteristika uchádzačky 

3. Zoznam publikačnej činnosti uchádzačky 

4. Zoznam ohlasov na publikačnú činnosť uchádzačky. 

 

Konštatujem, že predložené dokumenty boli úplné a postačujúce pre vypracovanie 

oponentského posudku. 

 

 

Plnenie kritérií FMK UCM na získanie titulu profesor uchádzačkou. 

 

Na základe tabuľky plnenia kritérií konštatujem, že doc. Ing. Alena Kusá, PhD. splnila 

základnú požiadavku na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor, a to vykonávanie 

kontinuálnej pedagogickej činnosti počas doby najmenej piatich rokov od získania titulu 

docent v r.2004. Taktiež konštatujem, že plnenie všetkých kritérií, ktoré sú fakultou 

považované za bezpodmienečné, je nad požadovaný rámec. Uchádzačka teda podľa 

dokladovanej skutočnosti splnila interné kritériá pre konanie na vymenúvanie 

profesorov na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.   

 

Pedagogická činnosť uchádzačky 

  

Doc. Kusá má takmer 19 ročnú kontinuálnu vysokoškolskú pedagogickú prax. Od r. 

1994 pracovala na Katedre podnikového hospodárstva Drevárskej fakulty TU Zvolen ako 

odborný asistent, od r. 1997 na Katedre marketingu, obchodu a svetového lesníctva  uvedenej 

fakulty ako odborný asistent a neskôr ako docent a od r. 2009 doposiaľ na Katedre 

marketingovej komunikácie FMK UCM. 

Doc. Kusá za toto obdobie napísala ako autorka a taktiež ako spoluautorka celkom 4 

vysokoškolské učebnice a 5 skrípt, v ktorých je autorkou minimálne 3 autorských hárkov. 

Publikované učebnice a skriptá výstižne charakterizujú vedeckú a odbornú orientáciu 

uchádzačky. Doc. Kusá je pedagogicky činná vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského 
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štúdia, bola a je členkou komisií pre štátne skúšky v bakalárskom, magisterskom, 

inžinierskom a doktorandskom štúdiu, ako aj členkou odborových komisií v doktorandskom 

štúdiu. Je garantom študijného programu  marketingová komunikácia. Bola a je garantom 

relevantných predmetov Podnikový manažment, Marketing, Marketing služieb, Marketingové 

analýzy, Marketingové stratégie, Výskum trhu a ďalších. Je školiteľkou doktorandského 

štúdia v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá a 3.3.16 ekonomika a manažment 

podniku. Pod jej vedením ukončilo štúdium viac ako 54 bakalárov, viac ako 136 diplomantov 

a 5 študentov v doktorandskom štúdiu.  

Doc. Kusá sa za ostatné obdobie vypracovala na uznávanú odborníčku v oblasti 

výučby marketingového manažmentu a marketingovej komunikácie. O uznaní kvality jej 

pedagogickej činnosti vedeckou a pedagogickou komunitou svedčia i jej zahraničné 

prednáškové pobyty na Univerzite Zagreb, České zemědělské univerzitě Praha  a na Vysoké 

škole finanční a správní Praha. 

Činnosť uchádzačky v pedagogickej oblasti je rozsiahla a potvrdzuje pedagogickú 

a odbornú orientáciu uchádzačky na oblasť marketingového riadenia a marketingovej 

komunikácie. 

 

Vedeckovýskumná činnosť uchádzačky 

 

 Vo vedeckovýskumnej práci sa doc. Kusá zameriava na oblasť marketingového 

riadenia, marketingového výskumu a marketingovej komunikácie. O výsledkoch vedeckej 

práce v uvedených oblastiach svedčí 5 vedeckých monografií a kapitoly v 2 vedeckých 

monografiách s touto problematikou. Bohaté výsledky vedeckovýskumnej práce doc. Kusej 

prezentujú i vedecké práce v 1 karentovanom zahraničnom časopise, v 15 nekarentovaných 

zahraničných časopisoch, v 8 domácich nekarentovaných časopisoch, v 5 zahraničných 

recenzovaných zborníkoch a  v 14 domácich recenzovaných zborníkoch. Výsledky svojej 

vedeckovýskumnej práce uchádzačka prezentovala na 15 zahraničných vedeckých 

konferenciách a na 52 domácich vedeckých konferenciách. Uznanie vedeckovýskumných 

aktivít docentky Kusej vedeckou komunitou dokazujú i pozvané prednášky na domáce 

vedecké konferencie, taktiež výrazné prekročenie kritéria kvantifikujúceho citácie prác 

v domácich publikáciách (o 32) a citácie prác v zahraničných  publikáciách (o 35, z ktorých 

niektoré sú evidované v databázach ako WOS a Scopus) a posudzovanie knižných publikácií 

a príspevkov do časopisov a konferenčných i nekonferenčných zborníkov. Uznanie vedeckou 

komunitou je zrejmé aj z členstva vo výboroch vedeckých konferencií, v redakčných radách 

časopisov a zborníkov a v neposlednom rade aj vo vedeckých radách Fakulty masmediálnej 

komunikácie a Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave. 

 Deklarovaná vedeckovýskumná práca uchádzačky dokazuje taktiež jej výborné 

schopnosti pre aplikáciu a uplatňovanie výsledkov výskumu, čoho príkladom je riešenie 

vedeckovýskumných a odborných projektov či už v pozícií zodpovedného riešiteľa, zástupcu 

vedúceho projektu  alebo člena riešiteľského tímu, a to celkom pri  7 projektoch agentúry 

VEGA, 1 projektu agentúry KEGA, 4 projektoch európskeho sociálneho fondu, ako aj 1 

projektu 6RP, 1 projektu Štátneho programu výskumu a vývoja a 1 projektu APVV. V tejto 

oblasti sa doc. Kusá aktivizuje aj ako posudzovateľka projektov VEGA a KEGA. 

 

 

Odborná a organizačná  činnosť uchádzačky 

 

 O bohatej odbornej a organizačnej aktivite pani doc. Kusej svedčia jej členstvá 

v organizačných výboroch konferencií, členstvo v komisiách pre výberové konanie na 

obsadenie vysokoškolských funkčných miest, jej bývalé členstvo v akademickom senáte na 



 3 

DF TU Zvolen, ako aj jej činnosť ako členky expertnej skupiny pre oblasť marketingu  

v projekte BaBy Ris  v r. 2009. Doc. Kusá je taktiež spoluautorkou domácej odbornej 

monografie.   

 

Celkové hodnotenie  

 

  Celkové hodnotenie uchádzačky môžem vyjadriť na základe analýzy kvantitatívnych 

a kvalitatívnych ukazovateľov uvedených v predložených dokumentoch, z ktorej vyplýva: 

- výsledky pedagogickej i vedeckovýskumnej práce doc. Kusej sú na vysokej úrovni, 

o čom svedčí bohatá publikačná činnosť v oboch oblastiach, uznanie vedeckou, 

pedagogickou a odbornou komunitou doma i v zahraničí, ktoré je deklarované 

pozvanými prednáškami, ohlasmi na jej publikačnú činnosť i v publikáciách v 

indexových databázach a členstvami vo vedeckých a organizačných výboroch 

konferencií, a v redakčných radách časopisov, v hodnotiacich komisiách projektov, 

- vysokú úroveň pedagogickej činnosti uchádzačky deklaruje i počet vedení 

záverečných prác, vybudovanie a garancie vysokého počtu predmetov, počet 

doktorandov, ktorí ukončili štúdium pod jej vedením, 

- uchádzačka významne prispela k rozpracovaniu teórie marketingového riadenia, 

marketingového výskumu a marketingovej komunikácie, k vypracovaniu učebných 

osnov a ich implementácie do vysokoškolského vzdelávania. 

 

Záver 

 

 Na základe vyššie uvedených skutočností môžem konštatovať, že vedeckovýskumná, 

pedagogická a odborná činnosť doc. Ing. Aleny Kusej, PhD. jednoznačne garantuje erudované 

pôsobenie uchádzačky v postavení vysokoškolskej profesorky.   

 

 Konštatujem, že doc. Ing. Alena Kusá, PhD. splnila vo vymenúvacom procese všetky 

požadované kritériá. 

 

 

 

Odporúčam komisii pre vymenúvacie konanie, aby predložila vedeckej rade FMK UCM 

návrh s odporúčaním vymenovať 

doc. Ing. Alenu Kusú, PhD. 

za profesorku v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. 

 

 

 

V Žiline 6. 2. 2013        

 


