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1   Všeobecná charakteristika 

 

 Doc. Ing. Alena Kusá, PhD. je pracovníčkou FMK UCM v Trnave od roku 2009. 

Pracuje na Katedre marketingovej komunikácie, Doktorát získala v roku 2000, habilitovala sa 

v roku 2004.  

Vedecko-výskumný záujem Aleny Kusej sa sústreďuje na tieto oblasti:  

marketing, marketingová komunikácia, marketingové analýzy, marketingové stratégie, výskum 

trhu, psychológia a sociológia trhu, CRM, CSR, environmentálny marketing, spotrebiteľské 

správanie, marketing služieb 

 Analyzované dokumenty poukazujú na mimoriadnu aktivitu vo vedecko-výskumnej oblasti, 

v oblasti publikačnej, pri realizácii výskumných projektov, účasti na vedeckých konferenciách 

a v neposlednom rade aktívnej pedagogickej činnosti v rokoch 1994-2011. Na základe týchto 

výsledkov ju vysoko hodnotím a môžem konštatovať, že kandidátka Alena Kusá je vedeckým 

a pedagogickým pracovníkom s obsiahlym dielom v svojej oblasti. 

 

 

2 Hodnotenie publikačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti žiadateľa   

o habilitačné konanie 

 

 

A) hodnotenie publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti 

 

Charakteristika, ktorá mi bola zaslaná (VPCH) obsahuje 5 vedeckých monografií 

(úplný zoznam v dokumentácii), 75 textov uverejnených v domácich vedeckých periodikách a 

až 35 textov v zahraničných vedeckých časopisoch a vedeckých publikáciách. Ide o 

mimoriadny výsledok. 

Doc. Alena Kusá bola redaktorkou 3 vedeckých diel (potrebných je 5), mala 72 citácií v 

domácich a zahraničných publikáciách: 45 SCI-Web of Science, 5 SCOPUS, 5 mimo  SCI35.  

Je potrebné vysoko oceniť počet projektov, na ktorých sa svojimi prácami navrhovateľka 

zúčastnila: sú potrebné 2, zúčastnila sa na 15. Sú to: PROJEKTY  VEGA-7, PROJEKTY 

KEGA-1, RÁMCOVÝ PROGRAM-1, EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND-4, ŠTÁTNY 

PROGRAM VÝSKUMU A VÝVOJA-1, APVV-1. 

Doc. Alena Kusá  spĺňa skoro všetky kritéria v oblasti vedeckých publikácií:  



V bodoch 2.4  Redakčné a zostavovateľské práce (FAI) – potrebných je 5, má 3 a v 2.5 

Expertízna a posudzovateľská činnosť  (EDI) - na potrebných 10 nemá žiadnu, napriek tomu 

je potrebné poznamenať, že to nemá vplyv na celkové hodnotenie, pretože z 8 kritérií v 

oblasti „Vedecká a publikačná činnosť” je potrebné splniť minimálne 4 kritéria a doc.Ing. 

Alena Kusá PhD. spĺňa 6. Bola taktiež  recenzentkou viacerých učebníc a učebných textov, 

monografií, zborníkov, príspevkov do časopisov a členkou vedeckých, programových a 

organizačných výborov konferencií doma a v zahraničí. 

Veľmi vysoko hodnotím jej vedecko-výskumné výsledky. Jej publikácie poukazujú na to, že 

ide o skúsenú vedecko-výskumnú pracovníčku, ktorá sa bez problémov pohybuje vo svete 

súčasnej vedy. Svojimi prácami preukázala, że disponuje veľmi dobrými vedecko-

výskumnými výsledkami a vie výborne aplikovať metodologické postupy. Jej publikácie sú 

dobre zdokumentované, a taktiež často citované.  

 

B) hodnotenie pedagogickej činnosti 

 

Ako vysokoškolský pedagóg  doc. Ing. Alena Kusá PhD.  pracuje 18 rokov 

(v rokoch 1994-1997-  odborný asistent, KPH DF TU Zvolen; w rokoch1997-2004 odborný 

asistent KMOSL DF TU Zvolen,; w rokoch 2004-2011docent KMOSL DF TU Zvolen; od 

roku 2009 – doposiaľ,  docent KMK FMK UCM Trnava). 

V tomto období viedla  129 diplomových  prác (potrebných je 10), absolvovalo u nej  5 

doktorantov (potrební sú 2), šiesty končí prácu. 

V rokoch 2003-2011 bola členkou štátnicových komisií na DF TU vo Zvolene, od r. 2007 až 

doposiaľ členkou/oponentkou štátnicových komisií pre DzP, bakalárske a inžinierske na 

Žilinskej univerzite v Žiline Fakulte PEDAS.  Od r. 2009 je členkou /recenzentkou 

štátnicových komisií a komisií pre obhajoby záverečných prác  pre bakalárske, magisterské, 

rigorózne a doktorandské štúdium na FMK UCM v Trnave. Je členkou odborových komisií 

pre doktorandské štúdium na FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline a FMK UCM v Trnave.  

Počas svojej pedagogickej pôsobnosti bola členkou habilitačných konaní, a  recenzentkou 

habilitačnej práce. 

Doc. Alena Kusá  bola garantkou  11 predmetov a 1 študijného programu, (spolu  12 a 

potrebné sú iba 2), zaviedla  10 nových študijných predmetov.  

Ako príklad si dovolím uviesť, že na FMK bola garantkou predmetov Marketingové stratégie 

I. a II. a  Psychológia a sociológia trhu I a II, ktoré aj v súčasnosti vyučuje. V rámci predmetu 

Marketingové stratégie I. a II. vytvorila v spoluautorstve pre študentov FMK študijnú 

literatúru - vysokoškolskú učebnicu „Marketingové analýzy a stratégie“, vydanú v r. 2011. 

Pri výuke predmetu Marketingové stratégie zavádza inovácie a pristupuje kreatívne pri 

prednáškach vychádzajúc zo štúdia náhodných faktov, ktoré majú študentovi poskytovať 

priestor pre manažovanie situácií fiktívnych, resp. reálnych firiem a byť spolutvorcami 

prípadových štúdií.  

Doc. Alena Kusá  pripravila jeden mediálny produkt, potrebné sú 2.  

 

Zúčastnil sa na 3 vedeckých stážach:  Univerzita Zagreb, Lesnícka fakulta, Chorvátsko – 

1999; ČZU, Provozně ekonomická fakulta Praha, Česká republika – 2012 a na VŠFS, Fakulta 

sociálních studií, Praha, Česká republika -2012. 

 

Pedagogickú prácu kandidátky hodnotím veľmi vysoko a som presvedčená, že k získanie 

titulu absolutne postačuje.. 

 Doc. Ing.  Alena Kusá   sa aktívne zúčastňuje na didaktickom procese, má veľké skúsenosti a 

výborné výsledky. Je autorkou /społautorkou mnohých textov vo vysokoškolských skriptách,  

jednotlivých kapitol v učebniciach  i monografiach, które  majú význam pri realizácií 



pedagogických činností. 

Je potrebné zdôrazniť, že doc. Alena Kusá   je vysokoškolským pedagógom, ktorý sa 

vyznačuje vysokou osobnou kultúrou, pri ktorej sa prelína profesionalizmus s náklonnosťou k 

študentom. Vedenie materskej univerzity si ju váži ako vysokoškolského pedagóga.  

 

C) hodnotenie celkového pôsobenia uchádzača v mediálnej a marketingovej praxi  

 

 

 Doc. Ing. Alena Kusá, PhD. vie výborne zosúladiť výskumno-vedeckú činnosť s 

marketingovou praxou. Aj túto jej oblasť činnosti vysoko hodnotím.  

Patrí nielen k vysokoškolským pedagógom, ktorí sa angažujú v každodennej akademickej 

praxi, ale tiež sa snaží o aplikáciu nových moderných metód na FMK, takých ako e-learning  

alebo nových spôsobov vyučovania. Pôsobí tiež ako expert v rôznych projektoch tohoto typu. 

Je tiež členom niekoľkých vedeckých grémií, členom vedeckých rád medzinárodných 

konferencií organizovaných domácou FMK v Smoleniciach, Fakulty PEDAS Žilinskej 

univerzity, Fakulty technológii dreva vo Zvolene a Katedry obchodu a ekonómie 

Prírodovedeckej fakulty v Prahe. Je členkou Českej marketingovej spoločnosti a Slovenskej 

marketingovej spoločnosti a medzinárodnej organizácie WOODEMA. 

Dôležitou súčasťou jej práce  je transfer výskumnej činnosti z akademickej oblasti do praxe, 

do prostredia biznisu, do konkrétnych podnikov a tiež realizácia školení týkajúcich sa 

problematiky marketingu. Činnosti, ktoré realizuje doc. PhDr. Kusá na tomto poli zdôrazňujú 

fakt, že ide o vysokokvalifikovaného experta v oblastiach, ktoré sú dôležité nielen pre výuku 

a výskumnú činnosť na FMK UCM, ale aj pre priamy kontakt s biznisom. 

 

 

3    Záverečné hodnotenie 

 

Záverom chceme zdôrazniť, že doc. Ing. Alena Kusá PhD. spĺňa kritéria pre kandidáta 

na titul profesora, v mnohých oblastiach tieto kritéria mnohonásobne prekračuje. 

Podobne je to v oblasti vedy, výskumu a pedagogickej činnosti. Potvrdením tohoto 

vysokého hodnotenia je aj uznanie vedeckého prostredia (množsvtvo citácii doma i za 

hranicami, účasť vo vedeckých grémiach a vedeckých radách konferencii a časopisov)a rôzne 

ocenenia. 

 

 

 

Záver 

 Na základe predstavených materiáłov, výkazu publikácii vedecko – pedagogických 

výsledkov a dosiahnutých výsledkov v oblasti  vedeckej, pedagogickej a organizačnej 

činnosti i ďalších činnostiach,  

 

odporúčam, aby po úspešnom inauguračnom konaní doc. Ing. Aleny Kusej PhD. bol podaný  

návrh,  na udelenie jej vedecko – pedagogického  titulu   

 

                                                   profesor  

 

                                 v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá 

 

 

 


