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Posudok pre vymenúvacie konanie doc. Ing. Alžbety Kucharčíkovej, PhD.                         

v odbore 3.3.15 manažment 
 

 

 

 

Posudok vypracoval: prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. MBA                                                                                                                                             

Katedra manažérskych teórií  

Fakulta riadenia  a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline 
   

Oponentský posudok je spracovaný na základe poverenia dekana Fakulty riadenia 

a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline ako aj súhlasu vedeckej rady Fakulty riadenia 

a informatiky Žilinskej univerzity konanej 26. októbra 2017. 
 

Nasledovné posúdenie  a vychádza z predložených podkladov (inauguračný spis podaný 

v októbri 2017) na preukázanie splnenia podmienok vymenovania za profesora, ktoré 

stanovuje Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov docent a profesor. 
 

Pedagogická aktivita uchádzačky 

Pani doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. ukončila vysokoškolské štúdium 2. stupňa 

na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, Národohospodárskej fakulte (študijný odbor: 

Národohospodárske plánovanie v roku 1990). Po jeho absolvovaní pracovala do roku 1995 

v Kysuckom múzeu v Čadci ako samostatný ekonóm, potom až do súčasnosti na Fakulte 

riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline ako odborná asistentka, resp. docentka. 

Doktorandské štúdium v študijnom odbore odvetvové a prierezové ekonomiky ukončila na 

Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity roku 2003. V roku 

2005 sa habilitovala na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity 

v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky.  

Popri vysokoškolskom pôsobení absolvoval ešte ďalšie vzdelávacie štúdium Training 

Learning and Development v projekte The British Council The British Know How Fund 

v rokoch 1994-99, kde získala certifikáty trénera manažmentu. Taktiež absolvovala tri kratšie 

kvalifikačné štúdiá s osvedčením..  

Pedagogicky sa docentka Kucharčíková počas svojho pôsobenia na Fakulte riadenia 

a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline orientovala predovšetkým na predmety 

ekonomického zamerania (všeobecná ekonomická teória, základy ekonómie, makroekonómia 

a hospodárska politika...). V projektovej činnosti sa zameriava na otázky efektívnosti 

ľudského kapitálu. Počas doterajšieho pôsobenia na fakulte je evidovaná ako garant 5 

predmetov študijného programu. Do výučby zaviedla 3 nosné predmety (+ šesť projektových 

predmetov) a obsahovo prebudovala 3 predmety.  

Súčasťou pedagogickej činnosti docentky Kucharčíkovej je aj vedenie bakalárov, 

inžinierov a doktorandov v počte 28 ukončených bakalárskych prác, 57 diplomových prác 

a jedna doktorandka ukončila doktorandské štúdium (Slezská univerzita v Opave, 04/2017). 

V súčasnosti vedie jednu dizertačnú prácu po dizertačnej skúške.  
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Okrem pôsobenia na vlastnej fakulte pôsobila/pôsobí v rôznych funkciách v 

doktorandskom štúdiu (predovšetkým ako školiteľ) na OPF SU v Karvinej, na FPEDaS ŽU 

v Žiline.  

Ako výstupy pedagogickej činnosti docentka Kucharčíková v inauguračnom spise 

dokladuje autorstvo/spoluautorstvo na vydaní 5 vysokoškolských učebníc, 2 skrípt, ďalších 

učebných textov a pomôcok a učebných textov pre vzdelávacie kurzy. 

Na Fakulte riadenia a informatiky ŽU v Žiline plní funkciu spolugaranta pre 

doktoradský študijný program a pre habilitačné a vymenúvacie konanie, taktiež je 

spolugarantom pre bakalársky študijný program. 

Uchádzačka spĺňa základné formálne podmienky stanovené na pedagogickú aktivitu 

kvalifikáciou, pedagogickou praxou,  počtom vysokoškolských učebníc, skrípt 

a pomôcok, zavedením a prebudovaním predmetov, výchovou bakalárov, inžinierov a 

doktorandov.  
  

Vedecko-výskumná a publikačná aktivita uchádzačky 

Vedecko-výskumné zameranie docentky Alžbety Kucharčíkovej sa odvíja od jej 

pedagogickej činnosti. Preukazuje predovšetkým domáce projekty. Doteraz bola vedúcou 

troch projektov MŠ SR VEGA, jedného projektu KEGA a spoluriešiteľom jedného projektu 

APVV. Aktívne sa podieľala na riešení dvoch projektov ESF – ITMS. V jej výskumných 

témach je dominantná predovšetkým problematika efektívnosti ľudského kapitálu, 

efektívnosti využívania výrobných vstupov, makroekonomickej a regionálnej ekonomickej 

výkonnosti. 

Výsledky uvedenej výskumnej činnosti sú prezentované aj publikačnými výstupmi. 

V inauguračnom spise je dokladované vydanie 2 zahraničných a 1 domácej monografie 

(všetky ako v spoluautor), 12 výstupov kategórii A (z toho 11x ako spoluautorka) a 15 

výstupov kategórie B (dva v zahraničných časopisoch a 12 príspevkov v zahraničných 

recenzovaných vedeckých zborníkoch z konferencií.  

Okrem toho docentka Kucharčíková dokladuje 12 príspevkov v domácich časopisoch, 8 

príspevkov v zahraničných časopisoch a 21 príspevkov v zahraničných konferenčných 

zborníkoch. V zborníkoch z konferencií na Slovensku je evidovaných celkom 33 príspevkov 

a 3 príspevky v ostatných zborníkoch.  

K uvedeným publikáciám je evidovaných 45 citácií v databáze Scopus 53 citácií 

v databáze Web of Knowledge. 

Je členkou vedeckého výboru Journal of Economy, Business and Financing a členkou 

v programových výboroch vedeckých konferencií. 

Uchádzačka spĺňa požadované podmienky stanovené na vedeckovýskumnú 

a publikačnú aktivitu predovšetkým počtom a úrovňou publikácií a projektmi 

domáceho charakteru.  
............................................................. 

V nadväznosti na posúdenie vyššieuvedených aktivít je potrebné aby uchádzačka 

vysvetlila svoju predstavu, ktorá lepšie vyjadrí  jej doterajšie (i budúce predpokladané) 

pedagogické a vedecko-výskumné pôsobenie a dosiahnuté výsledky (viažuce sa jednak na 
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študijný odbor a jednak na charakter hlavných činností fakulty) a súčasne prejavia vyššiu 

garanciu kvality: 

- Ako konkrétne prispieva svojou výskumnou, pedagogickou a odborno-organizačnou 

činnosťou k rozvoju poznania v študijnom odbore 3.3.15 manažment (akú ´vedeckú´ 

školu vytvorila pri rozvoji študijného programu na fakulte) a k objasňovaniu vzťahov 

s ostatnými študijnými odbormi?  

- Ako formuluje koncepcie a  trendy, výsledky svojej výskumnej činnosti 

predovšetkým na vedeckých podujatiach medzinárodného významu, vedením 

výskumných tímov a organizovaním medzinárodných vedeckých podujatí? 

- Aká je predstava o ďalších riešených projektoch a výskumných aktivitách 

preukazujúcich uplatnenie teoretických a odborných znalostí študijného odboru 

3.3.15 v praktických aplikáciách? 

Z h r n u t i e   a   o d p o r ú č a n i e 

Na základe posúdenia pedagogickej a výskumno-publikačnej činnosti konštatovať, že 

docent Kucharčíková  pôsobí v odbornej/vedeckej komunite, ktorá sa orientuje na 

ekonomické otázky (efektívnosti ľudského kapitálu, efektívnosti využívania výrobných 

vstupov, makroekonomickej a regionálnej ekonomickej výkonnosti), kde je predovšetkým na 

domácej úrovni známou osobnosťou. Je známa aj v podnikateľskej sfére. 

Jej doterajšia pedagogická aktivita aj výsledky výskumnej činnosti zodpovedajú 

kritériám Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline na vymenovanie za 

profesora v odbore 3.3.15 manažment.  

Z uvedeného dôvodu v zmysle platnej Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

o d p o r ú č a m 

vedeckej rade Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline pokračovať v tomto 

menovacom konaní a po úspešnej obhajobe, vrátane dostatočného zodpovedania vyššie 

uvedených otázok, predložiť návrh na vymenovanie doc. Ing. Alžbety Kucharčíkovej, PhD.  

za profesora v odbore 3.3.15 manažment. 
 

 

 

V Žiline, 14. decembra 2017 

   

 

 

 

 

 

 

 


