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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. Anna Zaušková, PhD. 

Dátum narodenia:          23. november 1956 

Pracovisko:                     Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave  

Pracovné zaradenie:      docentka, vysokoškolská pedagogička  

Odbor:                             3.2.3 Masmediálne štúdie 

  

Akademické  a vedecké hodnosti v odbore:  

 

1992 – Ing. Odbor Technológia dreva 

2000 - PhD. Odbor Technológia spracovania dreva 

2004 – doc.  Odbor Odvetvové a prierezové ekonomiky 

 

 Priebeh kvalifikačných zaradení v zamestnaní:    

 

1. 8. 1975-31. 1. 1978 hospodársko-správny pracovník, Detské inštrukčné jasle 

OÚNZ Zvolen 

6. 2. 1978 – 31. 12. 2011 Drevárska fakulta TU Zvolene: 

 1978-1981  referent, Dekanát Drevárskej fakulty (DDF) TU Zvolen, 

1981-1989 odborný referent, samostatný odborný referent, Katedra 

                                          architektúry nábytku a drevárskych výrobkov DF TU, 

1989-1993   vedecko-výskumný pracovník, Katedra drevárskych komodít  

                                                DF TU, 

 1993-1999   tajomník fakulty pre vedu a výskum, DDF TU, 

 1998-2000   vedecko-výskumný pracovník, Katedra marketingu, obchodu  

     a svetového lesníctva (KMOSL) DF TU, 

   2000-2004  odborný asistent, KMOSL DF TU 
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2004–2011  docent, Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva  

                                         (KMOSL) DF TU Zvolen 

2008 –   docent, Katedra marketingovej komunikácie (KMK)  

    FMK UCM Trnava 

 

VEDÚCE FUNKCIE: 

1993-1999   tajomník fakulty pre vedu a výskum, 

2001-2002   poverená vedením KMOSL DF TU Zvolen, 

2002-2005   vedúca KMOSL DF TU Zvolen, 

2004-2005   prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť DF TU Zvolen. 

 

Doc. Ing. Anna Zaušková, PhD. si dňa 30.8.2012 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,  

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: „Inovácie – nástroj na zvyšovanie inovačnej výkonnosti a ich 

marketingová podpora“ 

 

Dátum a miesto inauguračného konania: 18.12.2012, o10.00 hod. Fakulta masmediálnej 

komunikácie v Trnave, Nám. J. Herdu 2, miestnosť Kino OKO 
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Inauguračné konanie 

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

v Trnave zo dňa 18.9.2012  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: 

 

Predseda:  

prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.    -    FMK UCM v Trnave  

Členovia: 

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

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

                        a spojov, ŽU v Žiline  

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

   Česká republika   

 

Oponenti: 

prof. dr. hab. Dariusz Rott   -    FMK UCM v Trnave  

prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.   -  Vysoká škola finanční a správni v Prahe 

Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.  –  Katolícka univerzita v Ružomberku   

 

 

D Stanovisko inauguračnej komisie k výsledkom pedagogickej, vedecko-výskumnej 

a odbornej činnosti: 

 

Docentka Anna Zaušková sa narodila 23. novembra 1956 vo Zvolene.  

 

1 Zhodnotenie pedagogickej práce 

 

Docentka Anna Zaušková má 12-ročnú pedagogickú prax na vysokej škole. Od roku 2000 do 

2011 pracovala na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, najskôr ako odborná 

asistentka a od roku 2004 ako docentka. Od roku 2008 pôsobí na Fakulte masmediálnej 

komunikácie  UCM v Trnave ako docentka. 
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Od začiatku svojej pedagogickej kariéry bola poverená prednášaním predmetov „Riadenie 

inovácií“ a „Drevárske komodity“ v študijnom odbore Podnikový manažment zameranie 

Marketing a obchod a od ak. roku 2004/2005 obidva predmety aj garantovala.  

 

V roku 2003 a 2005 participovala na tvorbe bakalárskych a inžinierskych študijných programov 

na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene a univerzitných študijných programoch.  

 

Po zavedení trojstupňového štúdia na TU vo Zvolene od ak. roku 2005/2006 do konca zimného 

semestra roku 2011 garantovala a prednášala predmety: „Metódy a techniky tvorivosti“ (ŠP 

Interiérový dizajn),  „Inovačný manažment, Projektový manažment a manažment inovácií, 

Produktové inovácie, Inovačné analýzy a stratégie, Podnikateľské a inovačné stratégie, 

Obchodné podnikanie a Drevárske komodity“ v študijných programoch I. a II. stupňa Podnikový 

manažment v DSP, Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov, Manažment 

a financovanie lesných podnikov v dennej aj externej forme. 

 

Od ak. roku 2008/2009 pedagogicky pôsobí na FMK UCM, kde garantovala a prednášala 

predmety: „Ekonomika a manažment podniku“ v bakalárskom študijnom programe 

Marketingová komunikácia a predmety v magisterskom štúdiu v študijnom programe: 

„Projektový manažment“ a „Manažment promotion“. Od ak. roku 2010/2011 garantuje 

a prednáša predmety „Projektový manažment“ a „Inovačný manažment“ v druhom stupni štúdia 

v študijnom programe „Marketingová komunikácia v dennej aj externej forme štúdia. 

V doktorandskom ŠP Marketingová komunikácia garantuje a prednáša predmet „Marketingová 

komunikácia a informačné systémy“. 

Doteraz garantovala 13 predmetov, v súčasnom období garantuje 3 predmety. V ak. roku 

2005/2006 a v ak. roku 2008/2009 zaviedla 8 nových predmetov, v ak. roku 2010/2011 zaviedla 

1 predmet - Inovačný manažment v 2. stupni štúdia.  

Do výučbového procesu implementuje okrem najnovších teoretických poznatkov aj výsledky 

získané z riešenia domácich i medzinárodných projektov, niektoré z nich sú spracované aj v 6 

monografiách (2 autor, 4 spoluautor) a 2 odborných knižných publikáciách BAB (v 

spoluautorstve). Nosné predmety sú pokryté študijnou literatúrou, je autorkou 3 učebníc a 2 

v spoluautorstve, 4 učebných textov (2 autor, 2 spoluautor). V súčasnej dobe pripravuje učebnicu 

„Inovácie a inovatívnosť“ (autor) a dve monografie „Otvorené inovácie“ a „Inovačná výkonnosť 

a inovatívnosť podnikateľských subjektov“. 

Okrem priamej výučby vedie aj záverečné práce, od roku 1999 doposiaľ viedla 138 diplomových 

a 10 bakalárskych prác, konzultovala 35 prác a recenzovala 237 diplomových prác na TU vo 
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Zvolene, FMK UCM v Trnave, EF UMB v Banskej Bystrici a FPEDAS ŽU v Žiline, tiež 

oponovala 16 písomných prác k dizertačnej skúške a 24 dizertačných prác. Od ak. r. 2001/2002 

bola členkou, resp. predsedníčkou komisií pre bakalárske, inžinierske, magisterské a rigorózne 

štátne záverečné skúšky (zúčastnila sa na 127 štátnych záverečných skúškach) na TU vo 

Zvolene, FPEDAS ŽU a FMK UCM.  

Je členkou odborovej komisie a školiteľkou v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá na 

FMK UCM v Trnave, v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku na FPEDAS 

ŽU a do roku 2011 bola školiteľkou na DF TU vo Zvolene vo vednom odbore Odvetvové 

a prierezové ekonomiky. Doteraz viedla, resp. vedie 16 doktorandov, 12 doktorandov ukončilo 

doktorandské štúdium, 1 je po dizertačnej skúške, a 2 spracovávajú Projekt k dizertačnej skúške 

a 1 je novoprijatý. Bola aj členkou, resp. oponentkou 30 dizertačných skúšok na DF TU, 

FPEDAS ŽU, EF UMB a FMK UCM a komisií pre obhajoby 37 dizertačných prác na DF TU, 

FPEDAS ŽU, StF STU, FMK UCM a OF EU. 

Počas svojej pedagogickej pôsobnosti recenzovala aj 2 habilitačné práce, 6 učebníc 

(FPEDAS ŽU, DF TU Zvolen, SPU Nitra,) 5 učebných textov a 9 monografií. 

 

2 Zhodnotenie vedeckého profilu 

 

Doc. Ing. A. Zaušková, PhD. pôsobí od roku 1978 na akademickej pôde,  

v rôznych pracovných pozíciách, od roku 1989 pôsobila ako vedecko-výskumný pracovník, 

v rokoch 1993 – 1999 ako vedecko-výskumný tajomník Drevárskej fakulty TU vo Zvolene, 

vysokoškolskou učiteľkou je od roku 2000. 

Prevažnú časť jej vedecko-výskumnej činnosti tvoria projekty a publikovanie výsledkov 

dosiahnutých ich riešením. Táto činnosť je realizovaná prostredníctvom členstva v riešiteľských 

tímoch a vedenia tímov pri riešení rezortných výskumných úloh, grantových medzinárodných 

i domácich projektov v rámci VEGA (7 projektov, z toho v troch projektoch je vedúca projektu), 

so zameraním na inovatívnosť, audit inovačných a marketingových procesov a otvorené 

inovácie), ŠPVV (zameraný na využitie potenciálu mladých vo výskume), APVV (oblasť 

regionálneho inovačného governance a tvorbu partnerstiev v LH), Phare (hľadanie možností na 

zvýšenie inovatívnosti v zaostalých regiónoch), 6. RP (projekt zameraný na tvorbu regionálnej 

inovačnej stratégie), 7. RP (2 projekty - BIOCLUS zameraný na posilnenie rastu a regionálnej 

konkurencieschopnosti, spoluprácu, rozvoj inovácií a výskum v klastroch. 

Výsledkom jej projektovej a publikačnej činnosti je 6 monografií (AAB), kapitoly v dvoch 

vedeckých monografiách (ABD) 11 vedeckých prác v domácich nekarentovaných časopisoch 
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(ADF), 12 v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch a monografiách (AED), 2 

vyžiadané (AFB) a 47 publikovaných príspevkov na domácich vedeckých konferenciách (AFD). 

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti publikovala aj v zahraničí o čom svedčí – 17 vedeckých 

prác v zahraničných nekarentovaných časopisoch (ADE), 4 vedecké práce v zahraničných 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AEC), 20 publikovaných príspevkov na 

zahraničných vedeckých konferenciách (AFC) a 1 abstrakt príspevkov zo zahraničnej 

konferencie (AFG). Na jej vedeckú a publikačnú činnosť je 112 domácich a 46 zahraničných 

ohlasov, z toho 8 SCI (Scopus 3, Web of Science 5). 

Aktívne spolupracuje aj v medzinárodnom meradle, či už pri riešení jednotlivých projektov, 

alebo s inštitúciami, ktoré sa venujú oblastiam jej odborného zamerania. Intenzívne spolupracuje 

aj s domácim podnikateľským prostredím formou spoločných projektov, pri realizácii analýz 

zameraných na hodnotenie inovatívnosti, benchmarking, audit inovačných a marketingových 

procesov, transfer výsledkov vedecko-výskumnej práce z akademického do podnikateľského 

prostredia. 

 

 

         E Hodnotenie návrhu na vymenovanie za profesora oponentami 

 

prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. 

Ako je zrejmé zo štúdia výsledkov tabuľky kritérií na získanie titulu profesor, jej vedecko-

výskumná práca, pretavená do publikačných výstupov najrôznejších kategórií svedčí nielen 

o potrebnej kvantite jednotlivých vedeckých výstupov, expertíznej činnosti, tvorbe študijných 

pomôcok, garancii predmetov a programov, ale tiež o cieľavedomej pedagogickej práci, výchove 

doktorandov, vedenie diplomantov, prednášok a cvičení. Súhrnne povedané: vedecko-

pedagogická charakteristika uchádzačky o profesorský titul svedčí, že docentka Anna Zaušková 

je skúseným pedagogickým pracovníkom, s výraznou vedecko-výskumnou a organizačnou 

profiláciou, ktorý počas svojho pedagogického pôsobenia (TU Zvolen a FMK UCM v Trnave) 

v úlohe vysokoškolského učiteľa prednášala v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky 

a masmediálne štúdiá veľa dôležitých predmetov, ktoré pokrývajú niektoré významné oblasti 

pedagogického i vedeckého zamerania odboru marketingovej a masmediálnej komunikácie. 

Jednoznačne spĺňa požiadavky v kategóriách vedenia bakalárskych a diplomových prác, vo 

výchove vlastných doktorandov.  

O význame publikačných aktivít doc. Zauškovej svedčí fakt, že 109 tuzemských autorov 

považovalo za podstatné citovať vo svojich prácach jej diela, podobne ako 41 zahraničných 



 7 

autorov. Je riešiteľkou mnohých projektov VEGA alebo rámcových programov so zahraničnou 

účasťou, v úlohách ESF. Vedľa vlastného prínosu prostredníctvom vlastnej kvalifikovanej 

publikačnej činnosti sprostredkovávala nové poznatky širšiemu okruhu potenciálnych i reálnych 

užívateľov.  Oceňujem jej trvalú snahu prehlbovať si kvalifikáciu formou účasti v programe 

Erasmus, organizátorskou prácou v redakčných radách a vedeckých výboroch medzinárodných 

konferencií. Z hľadiska celkového profesného pedagogického profilu uchádzačky považujem za 

dôležité, že vysokoškolská komunita ju zvolila za člena dvoch vedeckých rád.  

Osobne poznám doc. Ing. Annu Zaušková, PhD. ako obetavého a skúseného vysokoškolského 

učiteľa, ktorého možno charakterizovať ako vysoko odborne pripraveného, výskumne zdatného, 

publikačne veľmi produktívneho.  

Na základe predloženej dokumentácie je možné globálne konštatovať, že uchádzačka spĺňa 

podmienky pre zahájenie konania a odporúčam doc. Ing. Anne Zauškovej, PhD. udeliť titul 

vysokoškolskej profesorky v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá.    

 

prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 

 

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.   

 Kandidátka pedagogicky pôsobí 12 rokov. 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. 

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

(hlavne v  oblasti problematiky marketingovej komunikácie materiál deklaruje účasť na 7 
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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.  

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.  dr. hab. Dariusz Rott  

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.  

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.  
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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, 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 a je garantkou veľkého počtu predmetov a študijných 

programov. Vyškolila 12 doktorandov a niekoľko doktorandov stále vedie. 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.   

Je spoluriešiteľkou  a vedúcou viacerých projektov KEGA, VEGA, ESF projektov, 

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.  

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“. 

 

       F      Hodnotenie inauguračnej prednášky 

 

Doc. Anna Zaušková  predniesla inauguračnú prednášku na tému „Inovácie – nástroj na 

zvyšovanie inovačnej výkonnosti a ich marketingová podpora“. 

V úvode prednášky vysvetlila základné charakteristiky inovácií, inovačných procesov, 

inovačného potenciálu a inovačnej výkonnosti. Rozobrala metriky používané na hodnotenie 

inovácií a inovačných procesov, bariérami pri tvorbe a realizácii inovácií, ktoré ovplyvňujú 

inovačnú výkonnosť. V ďalšej časti prednášky sa venovala úlohe marketingu a marketingovej 

komunikácie v inovačnom procese.  

Pri prednáške dodržala didaktické zásady primeranosti, postupnosti a vedeckosti. Paralelne 

s výkladom prestavila svoj prínos k rozvoju vednej disciplíny a svojej vedeckej školy. 

Prednesenou prednáškou preukázala svoju vedeckú erudíciu a pedagogickú spôsobilosť.   
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G        Stanovisko inauguračnej komisie 

    

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. Anna Zaušková, PhD. 

spĺňa podmienky na vymenovanie za profesora a odporúča jej vymenovanie  

v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdia. 

 

Predseda inauguračnej komisie:  

prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.    ........................................................ 

Členovia komisie:  

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

prof. Ing. Štefan Cisko, CSc.               ....................................................... 

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

 

 

V  Trnave, dňa 18.12.2012 


