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 Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v  Trnave 

Stanovisko inauguračnej komisie v  odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá 

k vydaniu dokladu o úspešnej inaugurácii 

  

  

 

A Základné údaje o uchádzačovi: 

 

Meno a priezvisko:      Doc. Ing. Alena Kusá, PhD.  

Dátum narodenia:         22. 2. 1955 Zvolen 

Pracovisko:                     Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave,  

Pracovné zaradenie:      docentka, vysokoškolská pedagogička  

Odbor:                             3.2.3 Masmediálne štúdiá.  

 

Akademické  a vedecké hodnosti v odbore:  

 

 1978 – Ing. Odbor Ekonomika služieb a CR VŠE Bratislava, Fakulta ekonomiky služieb 

a CR v Banskej Bystrici 

 2000 - PhD. Odbor Odvetvové a prierezové ekonomiky Drevárska fakulta Zvolen 

 2004 – doc.  Odbor Odvetvové a prierezové ekonomiky Žilinská univerzita Fakulta 

PEDAS 

 

Priebeh kvalifikačných zaradení v zamestnaní:    

 1978 -1990 referentka pre obchod na MsNV Zvolen  

 1993 -1994 vedúca oddelenia obchodu VD Žiara Zvolen  

 1994 – 2011 Drevárska fakulta TU Zvolen   

 2009 -  FMK UCM docentka. 

 

Doc. Ing. Alena Kusá, PhD. si dňa 30. októbra 2012 podala žiadosť o začatie inauguračného 

konania na vymenovanie za profesorku. K žiadosti priložila: 

1. životopis, 

2. osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní Ing., 

3. osvedčenú kópiu dokladu o získaní vedeckej hodnosti PhD., 

4. osvedčenú kópiu dekrétu  o udelení titulu docent,  
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5. prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto 

činnosti, 

6. zoznam pôvodných publikovaných prác a citácií a ohlasov, 

7. najvýznamnejšie publikované vedecké a odborné práce, 

8. plnenie kritérií na získanie titulu profesor. 

 

B Inauguračná prednáška, inauguračné konanie,   

 

Inauguračná prednáška 

Názov inauguračnej prednášky: „Kľúčové východiská marketingovej komunikácie na tvorbu 

hodnotového systému zákazníka“ 

Dátum a miesto inauguračného konania: 6. 3. 2013, 9.30 hod. Fakulta masmediálnej 

komunikácie v Trnave, Nám. J. Herdu 2, zasadacia miestnosť rektora 

Inauguračné konanie 

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie, na základe rozhodnutia Vedeckej rady FMK UCM 

v Trnave zo dňa 18.12.2012  o začatí vymenúvacieho  konania, v súlade s § 6 Vyhlášky 

Ministerstva školstva SR č. 6/2004 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

docent a profesor, vymenovala komisiu. 

  

           C Inauguračná komisia a oponenti: 

Predsedkyňa:  

prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.   -    FMK UCM v Trnave  

Členovia: 

prof. Ing. Mária Uramová, PhD.    -  Ekonomická fakulta, UMB Banská Bystrica   

Mons. Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.  - Katolícka univerzita v Ružomberku 

prof. Ing. Kristína Viestová, CSc.  -  Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno, 

        Česká republika   

 

Oponenti: 

prof. Malgorzata Luszczak    - FMK UCM v Trnave 

prof. Ing. Štefan Cisko, CSc.   -  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy  

                             a spojov, ŽU v Žiline 

prof. Ing.Anna Križanová, CSc.   - Katedra ekonomiky, FPEDAS, ŽU  Žilina 
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D Stanovisko inauguračnej komisie k výsledkom pedagogickej, vedecko-výskumnej 

a odbornej činnosti: 

Docentka Alena Kusá sa narodila 22. 2. 1955 vo Zvolene. Vysokoškolské vzdelanie ukončila v 

roku 1978 na VŠE Bratislava, Fakulta ekonomiky služieb a CR v Banskej Bystrici v odbore 

Ekonomika služieb a CR. V praxi sa zaoberala problematikou obchodu, jednak v samosprávnom 

orgáne mesta Zvolen a jednak vo výrobnom družstve. Do vysokoškolského pedagogického 

procesu sa zapojila v roku 1994 na Drevárskej fakulte TU Zvolen. V roku 2000 získala titul PhD. 

v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky na Drevárskej fakulte vo Zvolene a v roku 2004 

habilitovala za docentku na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity rovnako v odbore Odvetvové a 

prierezové ekonomiky. Od roku 2009. pôsobí ako docentka na FMK UCM v Trnave. 

 

1 Zhodnotenie pedagogickej práce 

 

V rámci pedagogickej činnosti na Drevárskej fakulte TU Zvolen sa  inaugurantka orientovala na 

predmety Podnikový manažment, Drevárstvo, Dizajn interiéru a poradenstvo, Marketing, 

Výskum trhu, Metódy výskumu trhu, Marketingové analýzy, Marketingové stratégie. Na FMK 

UCM garantuje a prednáša predmety Marketingové stratégie a Psychológia a sociológia trhu. 

Garantovala 1 študijný program Marketingová komunikácia v roku 2010. Za obdobie svojej 18 

ročnej pedagogickej praxe vysokoškolskej učiteľky garantovala spolu 11 predmetov, z ktorých 

10 sama zaviedla. Je autorkou a spoluautorkou 4 vysokoškolských učebníc a 5 skrípt, v prepočte 

predstavuje jej podiel 3,6 a 3,5.  Vytvorila 1 mediálny produkt. 

Je školiteľkou doktorandského štúdia v troch študijných odboroch. Počas svojho pôsobenia 

v pedagogickom procese úspešne viedla 6 doktorandov. Viedla viac ako 50 bakalárskych prác 

a viac ako 130 diplomových prác na inžinierskom i na magisterskom stupni štúdia. Pravidelne 

vedie aj práce ŠVOK.   

Docentka Kusá vo svojej pedagogickej práci kladie dôraz na  spájanie teórie a praxe. Aktívne 

prispieva k transferu výsledkov vlastnej vedeckej školy a praxe do edukačného procesu. Celkovo 

možno doc. Kusú hodnotiť ako skúsenú a mimoriadne úspešnú vysokoškolskú pedagogičku.  

 

2 Zhodnotenie vedeckého profilu 

V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa doc. Kusá zapojila do riešenia 15 vedecko-výskumných 

úloh ako spoluriešiteľka, neskôr ako zodpovedná riešiteľka, z toho 7 predstavovalo projekty 

VEGA, 1 projekt KEGA, pôsobila ako expertka pre oblasť marketingu v rámcovom programe  
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G 517554 Regionálnej inovačnej stratégie BB kraja, je spoluriešiteľkou a expertkou v rámci 

riešenia 4 projektov Európskeho sociálneho fondu, rovnako pôsobila ako spoluriešiteľka 

projektov Štátneho programu výskumu a vývoja  a 1 projektu APVV. Menovaná je 

posudzovateľkou projektov VEGA a KEGA a je aktívna tiež ako posudzovateľka knižných 

publikácií, zborníkov a príspevkov do časopisov.  

Docentka Kusá je autorkou a spoluautorkou spolu 5 vedeckých monografií, pričom vlastný 

podiel predstavuje 3,25, publikovala viac ako 100 vedeckých a odborných prác vo vedeckých 

časopisoch a recenzovaných zborníkoch, z toho 35 prác v zahraničí s podielom 19,28. Na 

publikované práce je jej známych viac ako 100 citácií a ohlasov, z toho 45 predstavuje citácie a 

ohlasy v zahraničných publikáciách, pričom 5 citácií je registrovaných v SCI-Web of Science a 

5 v SCOPUS.  

Pozitívne treba hodnotiť účasť na mnohých zahraničných konferenciách. Absolvovala aj 3 

zahraničné prednáškové a študijné pobyty v nadväznosti na riešenie úloh vedeckého výskumu.  

    4 Charakteristika vlastnej vedeckej školy   

Doc. Kusá sa vo svojom doktorandskom štúdiu zamerala na výskum nákupného správania 

spotrebiteľov pri kúpe nábytku a na metódy skúmania dopytu po týchto produktoch. Dizertačnú 

prácu s názvom „Zisťovanie potrieb, želaní a nákupného rozhodovania sa pri kúpe nábytku 

prostredníctvom marketingového výskumu“ obhájila v odbore 62-03-9 Odvetvové a prierezové 

ekonomiky na DF vo Zvolene v r. 2000. Habilitačnú prácu  s názvom „Tvorba, analýza 

a riadenie nástrojov marketingového mixu vo sfére služieb a ich účinnosť na zákazníka“, v ktorej  

poukázala na tvorbu a riadenie nástrojov marketingového mixu a ich účinnosti na zákazníka, 

obhájila na Žilinskej univerzite, Fakulte PEDAS v r.2004. Na základe jej profilácie v týchto 

oblastiach, po vymenovaní za docentku v príslušnom odbore, vytvorila kontinuálne aj  vlastnú 

vedeckú školu, dôkazom ktorej je počet vedených doktorandov najskôr na DF TU vo Zvolene 

a neskôr na FMK UCM v Trnave. 

Charakteristika vedeckej školy vychádzala z tém riešených projektov VEGA a je profilovaná do 

týchto oblastí: 

 Výskum nástrojov marketingového mixu, vrátane marketingovej komunikácie 

v podnikoch DSP,  

  meranie a hodnotenie úrovne ukazovateľov výkonnosti podniku prostredníctvom CRM 

systémov,  

 integrovaní a interaktívna komunikácia v systémoch CRM pre tvorbu hodnoty zákazníka 

v bankovom sektore, 
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 vplyv spoločensky zodpovedného podnikania na nákupné správanie, 

 výskum spotrebiteľského správania  a faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie 

spotrebiteľov s dôrazom na marketingovú komunikáciu, 

 vplyv nových foriem marketingovej komunikácie v špecifických segmentoch – 

internetových používateľov. 

Výstupmi vedeckej školy boli metodiky na meranie úrovne ukazovateľov CRM, model 

marketingovej komunikácie pre systém CRM pre bankový sektor, modely  nákupných štýlov 

spotrebiteľov a návrhu typológie internetových používateľov podľa vnímania nových foriem 

marketingovej komunikácie.  

5 Ďalšie skutočnosti potvrdzujúce, že navrhovaná je vedeckou osobnosťou   

 

Docentka Kusá je členkou dvoch fakultných vedeckých rád UCM v Trnave, je členkou 2 

Odborových komisií, ako i školiteľkou v doktorandskom štúdiu. Je  evidovaná ako členka 14 

výborov - vedeckých a organizačných – tak konferencií, ako aj vedeckých a redakčných rád 

časopisov a zborníkov. Mnohonásobne je členkou  komisií pre bakalárske, magisterské, 

inžinierske, rigorózne a doktorandské štúdium a predsedníčkou prijímacích komisií na 2. stupeň 

VŠ štúdia. Je členskou a aktívne  pôsobí v profesijných organizáciách doma – Slovenská 

marketingová spoločnosť aj v zahraničí – členka Českej marketingovej spoločnosti  

a medzinárodnej organizácie WOODEMA.  

Za svoju  činnosť získala 3 ocenenia ako napr. udelenie certifikátu v programe „Podporujeme 

individuality“ Nadácie INTENDA, ďakovný list dekana Akademie Rolnicze v Poznani a dostala 

tiež pozvanie na prednášku ne vedecké konferencie. Je aktívna v rôznych hodnotiacich 

komisiách.  

 

         E Hodnotenie návrhu na vymenovanie za profesora oponentami 

 

Oponentka:  prof.  Małgorzata Łuszczak, FMK UCM Trnava 

 

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

spolu 11 predmetov a 1 študijného programu, (potrebné sú iba 2), zaviedla  10 nových študijných 

predmetov.  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 výučbe 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 
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spolutvorcami prípadových štúdií. Doc. Ing.  Alena Kusá   sa aktívne zúčastňuje na didaktickom 

procese, má veľké skúsenosti a výborné výsledky Pedagogickú prácu kandidátky hodnotím 

veľmi vysoko a som presvedčená, že k získanie titulu úplne postačuje.  

Analyzované dokumenty o doc. Kusej poukazujú aj 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.  

Charakteristika, ktorá mi bola zaslaná (VPCH) obsahuje 5 vedeckých monografií, 75 

textov uverejnených v domácich vedeckých periodikách a až 35 textov v zahraničných 

vedeckých časopisoch a vedeckých publikáciách. Ide o mimoriadny výsledok. 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. Je členkou odborových komisií pre doktorandské štúdium na FPEDAS 

Žilinskej univerzity v Žiline a FMK UCM v Trnave.  Zúčastnila 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.  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 tohto 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. 
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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.  

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 tohto vysokého hodnotenia je aj uznanie vedeckého prostredia (množstvo 

citácii doma i za hranicami, účasť vo vedeckých grémiách a vedeckých radách konferencii a 

časopisov)a rôzne ocenenia.  Na základe predstavených materiálov, 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. 

 

 

Oponent :  prof. Ing. Štefan Cisko, CSc. 

Katedra ekonomiky, FPEDAS, Žilinská Univerzita v Žiline 

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. 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. 

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, 

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.   
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Výrazne sa podieľala na organizovaní medzinárodných vedeckých a odborných 

konferencií. 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.  

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.   

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. 

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.   

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 

             

prof. Ing. Anna Križanová, CSc. 

Katedra ekonomiky FPEDAS, ŽU v Žiline 

 

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.   
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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 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.  

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. 
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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 DF TU Zvolen, 

ako aj jej činnosť ako členky expertnej skupiny pre oblasť marketingu  v projekte BaBy Ris  v r. 

2009.  

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. 

 

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.                                             

 

 

        F      Hodnotenie inauguračnej prednášky 

 

Uchádzačka v inauguračnej prednáške uviedla svoj vklad do rozvoja vednej disciplíny 

Masmediálne štúdiá a preukázala svoju vedeckú erudovanosť a odbornú a pedagogickú 

spôsobilosť.   
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G        Stanovisko inauguračnej komisie 

    

Podľa komparatívneho posúdenia vedecko-pedagogických aktivít Doc. Ing. Aleny Kusej, PhD., 

spĺňa kritériá FMK UCM v Trnave na vymenovanie za profesora  

ako v pedagogickej, vedecko-výskumnej, tak aj v odbornej činnosti.  

 

Inauguračná komisia v zmysle kritérií fakulty, Vyhlášky MŠ SR č. 6 z 8. decembra 2004 

o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor a Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe predložených dokladov, 

kladných oponentských posudkov, úrovne inauguračnej prednášky a vedeckej rozpravy 

konštatuje, že 

doc. Ing. Alena Kusá, PhD. 

spĺňa podmienky na vymenovanie za profesora a odporúča jej vymenovanie  

v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdia. 

 

Predsedkyňa inauguračnej komisie:  

prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.   ........................................................ 

Členovia komisie:  

prof. Ing. Mária Uramová, PhD.                               ........................................................ 

Mons. Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.                            ........................................................ 

prof. Ing. Kristína Viestová, CSc.                                 ........................................................              

    

 

 

V  Trnave, dňa 06.03.2013 


