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Oponentský posudok k vymenúvaciemu konaniu doc. Ing. Anny Zauškovej, PhD. na UCM 

FMK v Trnave.  

 

Úvod  

Po prezretí materiálu, ktorý predkladá uchádzačka v zmysle zákona č. 131/2002 Zb. 

a vyhlášky  MŠ SR č. 6/2005 Zb. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, chcem pripomenúť, že predložený 

materiál kandidátky vymenúvacieho konania doc. Ing. Anny Zauškovej, PhD. obsahuje 

potrebný prehľad doterajších vedeckých aktivít, vedecký životopis i prehľad doterajších 

zamestnaní.  

Od roku 1978, keď začína svoju pedagogickú prácu a vedeckú činnosť na pôde 

Drevárskej fakulty TU vo Zvolene, cez pokračujúce získavanie vedecko-pedagogických 

stupňov (roku 2004 docent), od roku 2008 svoju prácu na FMK UCM v Trnave   (celková  

dĺžka vedeckej práce 34 rokov a pedagogickej práce 12 rokov v odboroch marketingových 

a masmediálnych štúdií, to všetko sú roky poznačené intenzitou tak jej osobných štúdií 

problematiky sveta marketingu, obchodu a masmédií, ako aj prehlbovaniu sa v rôznych 

aspektoch nových možnosti tohto študijného programu. Rád poznamenávam, že v materiáloch  

predložených k inaugurácií nachádzam erudovanú odborníčku, ktorá sa podujala na hľadanie 

prienikov fenoménu marketingu a masmédií, usiluje sa vydedukovať a zanalyzovať prieniky, 

poukázať na  poslanie a službu ľudskej spoločnosti a to cez nové možnosti v marketingovom 

a masovokomunikačnom prostredí hlavne po roku 1989.   

Aj preto pokladám túto inauguráciu, na vrchole vedeckopedagogického života 

kandidátky na vymenúvacie konanie za profesora za inauguráciu   profesionálne pripravenej 

odborníčky v oblasti marketingu, ktorá svoje   vedecké i pedagogické pôsobenie v tomto 

priestore zužitkovala a ponúkla pedagogickému i vedeckému priestoru akademického sveta, 

teraz FMK UCM v Trnave.    

 

V nasledujúcom hodnotení sa v oponentskom posudku zameriam na celkové splnenie 

kritérií na vymenúvacie konanie, ako ich schválila VR UCM v Trnave a na prinesenie, vo 

vzájomnej oponentúre, komplexnej informácie z rôznych aspektov vedecko-pedagogického 

života inaugurantky.  

Pedagogické aktivity  

Pri posúdení pedagogickej aktivity kandidátky beriem do úvahu, že kandidátka sa 

kontinuálne 12 rokov venuje vysokoškolskej pedagogickej činnosti na pozícií odborný 

asistent (2000) a od roku 2004 ako docent. Prednáša, vedie semináre a cvičenia, vykonáva 

prácu konzultanta (12 doktorandov, všetci ukončení, 138 diplomantov) i oponenta prác na 

rôznych stupňoch štúdia.   
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V súčasnosti je garantkou predmetov  na bakalárskom, magisterskom a 

doktorandskom študijnom programe  na  FMK UCM a vypracovala pre tieto predmety aj 

študijný plán. Je autorkou piatich vysokoškolských učebných textov a v štyroch 

vysokoškolských učebniciach má svoje kapitoly. Je každoročne členkou v komisiách pre 

štátne skúšky vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. V súčasnosti je členkou 

VR FMK UCM v Trnave. Žiadosť inaugurantky uvádza členstvo v redakčných radách 

vedeckých a odborných časopisov (zborníkov), v zahraničných a domácich profesijných 

organizáciách, v programových výboroch medzinárodných vedecko-teoretických a zoznam 

pozvaných prednášok a iných pedagogických aktivít.  

 Je skúsenou organizátorkou viacerých podujatí vedecko-pedagogického charakteru. 

V predloženom zozname je niekoľko položiek aktívnej účasti na  Erazme  - pobytoch, rovnako 

zahraničných konferenciách a  záznamoch o spoluúčasti na vedeckých grantoch a projektoch.  

Vedecký výskum a publikačná aktivita  

Za svojho vyše 34 ročného pôsobenia vo vysokoškolskom priestore, cez prácu vo 

viacerých vedeckých radách univerzít a fakúlt, rovnako cez členstvo v Akreditačnej komisii 

vlády SR (PS AK 2 pre oblasť humanitných vied, kde patria aj masmediálne štúdia) 

nadobudol som poznanie o kvalite jednotlivých pracovísk vysokých škôl a rovnako aj 

o kvalite jednotlivcov na týchto pracoviskách. Z tohto poznania o doc. Ing. Anne Zauškovej, 

PhD. môžem vydať hodnoverné svedectvo tak o jej vedeckom bádaní a rovnako i o jej 

výstupoch, teda publikačnej aktivite. Táto aktivita je zachytená v tabuľke splnených kritérií 

v zmysle požiadaviek „Kritérií UCM v Trnave pre habilitačné konanie a vymenúvacie 

konanie za profesorov“ a bude podrobne predmetom skúmania a rezultátu ustanovenej 

vymenúvacej komisie. 

To, čo by som rád zdôraznil, je prepojenie výstupov z  vedeckého výskumu 

kandidátky (hlavne v  oblasti problematiky marketingovej komunikácie materiál deklaruje 

účasť na 7 projektoch VEGA, hlavne s problematikou modelovania, a tiež 6 rámcových 

projektoch, 8 projektoch ESF a pilotných projektoch regionálnej inovačnej stratégie), ktorý 

ponúka vo svojich  monografiách, vysokoškolských učebniciach, v mnohých vedeckých 

článkoch v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch, čo odzrkadľuje kandidátkinu 

snahu podeliť sa o získané poznanie s jej študentmi i akademickou a vedeckou obcou.   

Oceňujem u kandidátky vymenúvacieho konania hlavne práce, ktoré podľa môjho 

názoru posunuli úvahy, ale i praktické konanie v oblasti marketingu a marketingovej 

komunikácie.  

Uvádzam jej najvýznamnejšie publikované vedecké práce (v zátvorke ohlasy na ne):  

Inovačné stratégie a ich implementácia vo firme. Vedecká štúdia 3/2003/A. Zvolen: TU, 

2003, (19)  

Manažment inovačných aktivít na podporu podnikateľských služieb pre male a stredné 

podniky. Monografia. Zvolen : TU, 2004, (27) 

Application of Marketing Mix Optimising for a Wood Product. In Acta Facultatis 

Xylologiae. Zvolen: TU, 2000,  (10) Spoluautorstvo Kusá,A., 

The Chosen Results from Research of Innovation Potential of Small and Middle 

Enterprisers in Wood-processing Industry. In The Growth and Development in Forestry 

and Wood Industry. Scientific Book. Zagreb: University of Zagreb, Croatia, 2004  (5) 

Spoluautorstvo Horňáková, R., 

 Aplikácia modelu inovatívnosti na podmienky slovenských firiem DSP v rámci globálneho 

trhu. In Inovace : Jediná účinná cesta k úspechu v globálni ekonomice : Sborník z 

mezinárodní konference, Praha. Turnov : UNIPRESS, Česká republika, 2005. (4) 
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Klastre - nástroj pre zvyšovanie inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti regiónov. In 

Communication Today. (4) 

 Innovation process audit in small and medium enterprises.   In Intercatherda 25: Annual 

Bulletin of Plant - Economic department of the European Wood Technology University 

Studies, Poznan, 2009. (5) 

Internal barriers of the innovation potential and innovativeness of the Slovak small and 

middle wood-processing enterprises. In Bulletin of Pacific National University: Scientific 

Magazine. Khabarovsk : Pacific National University Russia, 2007. PI No. FS 15-0182.   Vol. 

2 (5), June 2007,   (0)  Spoluautorstvo: Horňáková, R., 

Hodnotenie výkonnosti inovačných a marketingových procesov v malých a stredných 

podnikoch. Vedecká monografia. Zvolen : Data Service, 2011. Spoluautorstvo. 

Networking a marketingová komunikácia v cestovnom ruchu. Vysokoškolská učebnica. 

Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011.   

Identifikácia a mapovanie klastra drevospracujúceho priemyslu. In Acta Facultatis 

Xylologiae : Zborník vedeckých prác Drevárskej fakulty, XL VIII 2/2006. Zvolen: TU 2006.  

(3) Spoluautorstvo Loučanová, E., 

Realizácia benchmarkingu v podmienkach MSP v DSP na Slovensku so zameraním na 

výsledky z oblasti inovácií. In Podmínky podnikatelské úspěšnosti inovace : Sborník z 

mezinárodní vědecké konference. Praha : Soukromá vysoká škola ekonomických studií v 

Praze 2006 ISBN 978-80-86744-57-5, s. 177-181. (3) Spoluautorstvo Kajan, T.,  

 

Aspoň krátkym konštatovaním sa chcem zmieniť o vedeckých prácach v domácich 

časopisoch a recenzovaných zborníkoch.  

Kandidátka vymenúvacieho konania ich predložila vo svojej žiadosti a aktivity sú 

rovnako zachytené v tabuľke splnenia kritérií. Preto len konštatovanie, že vedeckých prác  

kategórie „Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách“, má inaugurantka spolu 

6, a ďalšie  2 v spoluautorstve), 5 vysokoškolských učebníc a 4 vysokoškolské učebnice 

vydané v spoluautorstve v  domácich vydavateľstvách, 72 vedeckých a odborných prác 

v domácich vedeckých časopisoch a recenzovaných zborníkoch a 50 v spoluautorstve,  41 

vedeckých prác v zahraničných vedeckých časopisoch a recenzovaných zborníkoch,   

Tieto práce inaugurantky právom zaujali vedeckú marketingovú, ekonomickú obec 

Slovenska hlavne cez ich praktický prínos a potom vedeckú prezentáciu budovania 

marketingovej problematiky.   

Dôležitým a podstatným v práci inaugurantky je jej osobný vklad, ktorý vložila do 

celej pedagogickej a vedeckej práce a svoj úmysel prezentuje v úvodoch svojich prác, či 

príspevkoch, článkoch, prednáškach, a pod. Toto všetko vzniklo z potreby prezentovať 

problematiku marketingovej komunikácie tak do vnútra akademickej komunity, ako aj do 

externého prostredia.  Prínos vedeckej i pedagogickej práce kandidátky vymenúvacieho 

konania vidím aj v inšpirácii všetkých, čo sa touto problematikou zaoberajú. 

Tieto práce a mnohé ďalšie vzbudili zaslúžený ohlas, čo dokazuje citačný index tak 

v domácich médiách (knihy, zborníky, časopisy a pod.) ako aj v zahraničí a rovnako 

primeranú ozvenu v recenziách a zahraničných prekladoch. Všetky prezentované diela 

majú bohatý citačný index, ako je to dokladované v žiadosti kandidátky a rovnako v tabuľke 

kritérií. (38 zahraničných citácií, 3 v SCI Scopuse a 5 v SCI Web of Sciencie)  
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Vedecká výchova 

V prvej časti kritérií vedeckej výchovy poznamenávam aktivity inaugurantky 

z vedenia 12 doktorandov a  predloženými podkladmi pedagogickej aktivity počas rokov 

pôsobenia na akademickej pôde. 

V  materiáloch k vymenúvaciemu konaniu kandidátka predkladá, okrem uvedených 

monografií aj doklady  vedeckých  prednášok na domácich konferenciách, väčšinou boli 

publikované v  zborníkoch z konferencií, uvádza  svoje najvýznamnejšie vystúpenia na 

vedeckých a odborných konferenciách doma (podľa vlastného výberu).  

 

Inaugurantka je členkou viacerých komisií pre udeľovanie akademických, vedeckých 

a vedecko-pedagogických hodností, členkou 3 redakčných rád (jedna  Poľsko) a členom 1 

vedeckej rady.   

Záver  

V akademickom „nepísanom zákone“ sa hovorí, že kandidát na titul vysokoškolského 

profesora má byť verejne akceptovanou osobnosťou, akademickou obcou rešpektovaným 

pedagógom. Má to byť rozhľadená osobnosť vo svojom odbore s  rovnakou dávkou patričnej 

všeobecnej rozhľadenosti. Ľudsky i morálne vyspelá osobnosť, ktorá svojím životom priniesla 

a prináša obohatenie ľudského spoločenstva. Vedecky, teoreticky i prakticky fundovaný 

jedinec, ktorý prináša nové prvky do poznania právd vedného odboru a tým posúva myslenie 

i praktický rozmer života dopredu. 

Takou osobnosťou podľa môjho poznania a presvedčenia je kandidátka 

vymenúvacieho konania doc. Ing. Anna Zaušková, PhD. 

Keď hodnotím celý predložený materiál na vymenúvacie konanie: prednášateľskú 

činnosť, vedeckú prácu, odbornú a publikačnú aktivitu, ľudský profil kandidátky, 

konštatujem, že osobnosť doc. Ing. Anny Zauškovej, PhD. spĺňa kritériá na udelenie vedecko-

pedagogického titulu „profesor“. 

 

Ako oponent vymenúvacieho konania na základe vyššie uvedených skutočností 

vyjadrujem súhlas s vymenúvacím konaním doc. Ing. Anny Zauškovej, PhD. za 

profesora vo vednom odbore 3.2.3 „masmediálne štúdiá“. 

  

 

                  prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 

  

 

  

Spišské Podhradie, 15.10.2012 

 


