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1   Všeobecná charakteristika 

 

Činnosť kandidátky je potrebné vysoko hodnotiť. Z analyzovaných dokumentov vyplýva, že 

menovaná je publikačne veľmi aktívna, svoju aktivitu prejavuje aj pri realizácii výskumných 

projektov, účasti na vedeckých konferenciách, pedagogickej činnosti a v mediálnej 

a marketingovej praxi.  

 

2   Hodnotenie publikačnej, vedecko–výskumnej a pedagogickej činnosti  

 

 

A) hodnotenie publikačnej a vedecko-výskumnej 

 

Pozornosť si zasluhuje vedecko-výskumná aktivita doc.  Ing. Anny Zauškovej, PhD.: 

monografie, kapitoly vo vedeckých monografiách, štúdie v slovenských a zahraničných 

vydavateľstvách,  vedecké práce v zahraničných i  domácich časopisoch, publikované 

príspevky na domácich vedeckých konferenciách, recenzie v časopisoch a zborníkoch i citácie 

a ohlasy v domácich i zahraničných publikáciách.  

Najvýznamnejšie doteraz publikované vedecké práce kandidátky:   Inovačné stratégie a 

ich implementácia vo firme : Vedecká štúdia 3/2003/A. Zvolen : TU, 2003. 110 s. ISBN 80-

228-1271-4; Manažment inovačných aktivít na podporu podnikateľských služieb pre malé a 

stredné podniky : Monografia. Zvolen : TU, 2004. 128. s. ISBN 80-228-1311-7; Application 

of Marketing Mix Optimising for a Wood Product. In Acta Facultatis Xylologiae. Zvolen: 

TU, 2000. s. 157-166. (v spoluatorstve); The Chosen Results from Research of Innovation 

Potential of Small and Middle Enterprisors in Wood-processing Industry. In The Growth and 

Developement in Forestry and Wood Industry : Scientific Book. Zagreb : University of 

Zagreb, Croatia, 2004. p. 21–25. ISBN 953-6307-73-1. ((v spoluatorstve); Aplikácia modelu 

inovatívnosti na podmienky slovenských firiem DSP v rámci globálneho trhu. In Inovace : 

Jediná účinná cesta k úspěchu v globální ekonomice : Sborník z mezinárodní konference, 



Praha. Turnov : UNIPRESS, Česká republika, 2005, ISBN 80-86744-26-4, s. 153-159; 

Klastre - nástroj pre zvyšovanie inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti regiónov. In 

Communication Today. - ISSN 1338-130X. - Roč. 1, č. 1 (2010), s. 43-64. Všetky publikácie 

poukazujú na fakt, že ide o vedecko-výskumnú pracovníčku na dobrej úrovni, s 

výborným vedeckým zázemím, ktorá s ohodnotením  výborný zvládla metodológiu 

výskumu. Jej publikácie sú novátorské a tiež často citované.  

 

B) hodnotenie pedagogickej činnosti 

 

Anna Zaušková bola odbornou asistentkou na Katedre marketingu, obchodu a svetového 

lesníctva (KMOSL) DF TU (2000-2004), v rokoch 2004-2011 bola docentku na KMOSL DF 

TU, a od roku 2008 – doteraz je docentkou na KMark FMK UCM Trnava. 

Je autorkou a spoluatorkou 5 vysokoškolských učebníc a 4 skrípt (Riadenie inovácií. I. 

vydanie. Zvolen : Bratia Sabovci, 2002. 220 s. ISBN 80-89029-34-5, EAN 9788089029341; 

Drevárske komodity : 1. časť – Komodity prvostupňového spracovania dreva. I. vydanie. 

Zvolen : Bratia Sabovci, 2002. 135 s. ISBN 80-89029-40-X, EAN 9788089029402, 

Drevárske komodity : 2. časť – Komodity druhostupňového spracovania dreva. I. vydanie. 

Zvolen : Bratia Sabovci, 2002. 175 s. ISBN 80-89029-41-8, EAN 9788089029419; 

Networking a marketingová komunikácia v cestovnom ruchu. I. vydanie. Trnava : UCM, 

2011. 174 s. ISBN 978-80-8105-278-1), 4 kapitol vo vysokoškolských učebniciach vydaných 

v domácich vydavateľstvách. Doposiaľ viedla 138 diplomových prác a 10  bakalárskych prác. 

Jej pedagogickú činnosť dopĺňa účasť v štátnicových a  prijímacích komisiách. Z iných 

oblastí jej aktivít je treba pripomenúť štúdijné pobyty v rámci programu Erazmus v Českej 

republike (Praha).  

Bola garantkou predmetov a študijných programov: Metódy a techniky tvorivosti; Inovačný 

manažment; Projektový manažment a manažment inovácií; Produktové inovácie; Inovačné 

analýzy a stratégie; Podnikateľské a inovačné stratégie; Obchodné podnikanie; Drevárske 

komodity (Technická univerzita Zvolen) a Ekonomika a manažment podniku (do ak. r. 

2009/10); Projektový manažment (od ak. r. 2008/2009); Manažment promotion (do ak. r. 

2009/10); Marketingová komunikácia a informačné systémy (od ak. r. 2008/2009); Inovačný 

manažment (od ak. r. 2010/2011). Zaviedla nové študijné predmety: Metódy a techniky 

tvorivosti; Inovačný manažment; Drevárske komodity; Podnikateľské a inovačné stratégie; 

Projektový manažment a manažment inovácií; Produktové inovácie; Inovačné analýzy 

a stratégie; Obchodné podnikanie.  



Vyškolenie doktoranda v odbore: Ing. Radomila Horňáková (2007), Ing. Tomáš Kajan (2007), 

Ing. Erika Loučanová (2007), Ing. Michaela Mistríková (2008), PhDr. Ľudmila Čábyová 

(2009), Ing. Ivana Šilerová (2010), Ing. Michaela Pajtíková Fraňová (2010), Ing. Ján Sivok 

(2010), Mgr. Jana Luptáková Bizubová (2012), Mgr. Martin Hromada (2012), Ing. Jana 

Domová (2012), Ing. Petra Stejskalová (2012). Z iných oblastí jej aktivít je treba pripomenúť  

expertných činností, účasť vo vedeckých radách a redakčných kolégiach – je členkou 

Vedeckej rady FMK UCM, členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Communication 

Today.   

 Pedagogickú činnosť kandidátky hodnotím veľmi vysoko. Doc. Ing. Anna 

Zaušková, PhD. sa aktívne zúčastňuje pedagogickej praxe, má veľké skúsenosti a výborné 

výsledky.  

 

 

C) hodnotenie celkového pôsobenia uchádzača v mediálnej a marketingovej praxi  

Doc. Ing. Anna Zaušková na veľmi dobre úrovni zlučuje vedecko-výskumnú činnosť s 

mediálnom a marketingovou praxou. Preto aj túto činnosť hodnotím veľmi vysoko. Bola 

o.i. členkou  rôznych expertných tímov a komisií pri BBSK a ŽSK so zameraním na inovačné 

stratégie, hodnotenie inovatívnosti, benchmarkingové porovnávanie, zriaďovanie inovačných 

centier a klastrov, expertnej skupiny Znalostná ekonomika pre stredné Slovensko (ŽSK 

a BBSK), hodnotiteľskej komisie súťaže „Krištáľový Merkúr“ – cena za najlepšiu inováciu 

roka (Slovenská obchodná priemyselná komora), prípravného výboru klastra krajín V4 – 

stredoeurópsky klaster, prípravného výboru a facilitátorka drevárskeho klastra,  prípravného 

výboru a facilitátorka strojárskeho klastra (1. Slovenský strojársky klaster), Slovenskej 

marketingovej spoločnosti, Českej marketingovej spoločnosti, European Communication 

Research and Education Association (ECREA), pracovnej skupiny „Stratégia podpory MSP“ 

v Meste Zvolen, pracovnej skupiny „Akčný plán Mesta Zvolen“, predsedníčka Dozornej rady 

1. Slovenského strojárskeho klastra, pracovných skupín „Výskum a vývoj“, „Vzdelávanie“ a 

„Marketing“ 1. SSK., regionálnej pracovnej skupiny Stredný Hron (Vidiecky parlament), 

odborný hodnotiteľ projektov OP Výskum a vývoj pre programové obdobie 2007-2013, 

odborný hodnotiteľ projektov VEGA a KEGA. Je tiež autorkou mnohých expertíz, o.i.: 

Inovácie v oblasti MSP ako predpoklad pre hospodársky rozvoj zaostalých regiónov, (RRA 

Lučenec); Analýza inovačného potenciálu Banskobystrického kraja, (BBSK Banská Bystrica) 

v spoluatorstve; Predpoklady pre Drevársky klaster v Žilinskom kraji, 2007, (ŽSK Žilina) 



v spoluatorstve; Predpoklady pre Drevársky klaster v Banskobystrickom kraji, (BBSK Banská 

Bystrica) v spoluatorstve.  

 
 

 

3    Záverečné hodnotenie 

 

Dosiahnuté  výsledky doc. Ing. Anny Zauškovej, PhD. je potrebné vysoko hodnotiť. Sú 

rôznorodé a ich počet je pomerne veľký. Zdôrazniť treba jej všestrannú vedecko-výskumnú 

a pedagogickú aktivitu, ako aj využívanie teoretických znalostí v praxi. Množstvo citácií ako 

i recenzie svedčia o dôležitej pozícii kandidátky vo vedeckom prostredí.  

 

Záver 

 

 Na základe predstavených materiálov, zoznamu publikácií, vedecko – 

pedagogických výsledkov a dosiahnutých výsledkov v oblasti  vedeckej, pedagogickej 

a organizačnej činnosti  a v ďalších činnostiach, 

odporúčam,  

aby po úspešnom inauguračnom konaní bol doc. Ing. Anne Zauškovej, PhD. 

podaný  návrh,  na udelenie vedecko – pedagogického  titulu 

 

                        

                                                   profesor  

 

                                 v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá 

 

 

 

 

 

5.11.2012      prof. dr. hab. Dariusz Rott 


