
 

O p o n e n t s k ý  p o s u d o k 

pre vymenúvacie konanie doc. Ing. Alžbety Kucharčíkovej, PhD., pracovníčky Katedry makro a 

mikroekonomiky Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, v študijnom odbore 

3.3.15 manažment 

 

     Na základe menovania za oponentku dekanom Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity 

v Žiline zo dňa 3. novembra 2017 a doručeného inauguračného spisu predkladám oponentský posudok 

na doc. Ing. Alžbetu Kucharčíkovú, PhD. 

    Oponentský posudok som vypracovala po dôkladnom preštudovaní inauguračného spisu (rozsah 93 

strán), ktorý komplexne charakterizuje uchádzačku o inauguračné konanie. Inauguračný spis okrem 

profesijného životopisu (s. 3 – 9), najvýznamnejších vedeckých a odborných prác, osobnej odbornej 

charakteristiky a témy inauguračnej prednášky (s. 85 – 93) obsahuje v častiach A až F výsledky, 

dosiahnuté uchádzačkou o inauguračné konanie v týchto oblastiach: pedagogická, vedecká škola, 

vedecko-výskumná, uznania vedecko-pedagogickou komunitou, inžinierske a ostatné činnosti a ďalšie 

aktivity. Inauguračný spis je prehľadný a dôsledne spracovaný.  

    Doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. pôsobí od roku 2005 vo funkcii docent na Fakulte riadenia 

a informatiky. Z jej profesijného životopisu vyplýva, že si počnúc rokom 1994 permanentne dopĺňa 

a rozvíja nadobudnuté vzdelanie, poznatky a skúsenosti formou tréningových a iných školení či kurzov. 

Získané osvedčenia a certifikáty (celkom 7) jednoznačne dokumentujú osobnú snahu a ambíciu 

menovanej po sebazdokonaľovaní sa a následnom odovzdávaní poznatkov a skúseností študentom 

či širšej odbornej komunite.  Z prehľadu pedagogickej a publikačnej činnosti uvedenom v profesijnom 

životopise je zrejmý kvantitatívny a kvalitatívny progres, ale aj  relatívne široký záber okruhu činností 

doc. Kucharčíkovej a ich výsledkov, s prioritnou dominanciou teoretických a praktických problémov 

ľudského kapitálu, ekonómie a ekonomiky vzdelávania a manažmentu ľudských zdrojov. Uznaním 

dosiahnutých výsledkov a vedeckej práce uchádzačky je 350 ohlasov, z nich 53 vo WoS a 45 v SCOPUS.   

    Detailnejšie posúdenie pedagogickej činnosti doc. Kucharčíkovej ma vedie ku konštatovaniu, že 

menovaná patrí k uznávaným a rešpektovaným vysokoškolským pedagógom, flexibilne reagujúcim na 

náročné podmienky vzdelávacieho procesu univerzitného typu, aplikujúcim najnovšie poznatky vedy 

a predvídajúcim požiadavky praxe na absolventa príslušného študijného odboru/študijných odborov. 

Jej komparatívna výhoda spočíva v možnosti a schopnosti previazania a tvorivej aplikácie poznatkov 

ekonomickej teórie v ďalších vedných disciplínach a vyučovaných predmetoch, ktoré profilujú 

absolventa študijného odboru 3.3.15 manažment žiaducim smerom. Jej pedagogická činnosť je 

dokumentovaná pôsobením v predmetoch vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, vo 

forme prednášok, seminárov a cvičení, v zavedení 9 nových predmetov, v prebudovaní (vypracovaní 

učebných osnov) 3 predmetov, vo vedení 85 záverečných (z toho 57 diplomových) prác, ale aj prác 

študentskej vedeckej aktivity. Prirodzenou a permanentnou činnosťou doc. Kucharčíkovej sú početné 

členstvá v komisiách na štátnych záverečných skúškach, dizertačných skúškach a obhajobách 

dizertačných prác, ale aj realizácia pedagogických aktivít na iných pracoviskách (nielen na domovskej 

fakulte).  

     Pozitívne hodnotím skutočnosť, že vyučované predmety sú podporené aj tvorbou „vlastnej“ 

študijnej literatúry (5 vysokoškolských učebníc,  2 skrípt a ďalších učebných textov). Za mimoriadne 

prínosné a inovatívne považujem projekty 1 – 3, realizované už od roku 2008 v druhom stupni 



vysokoškolského štúdia najmä v študijných odboroch manažment a informačný manažment. Aj 

realizácia týchto inovatívnych projektov (projektovej výučby) odráža podstatu a vývoj odborného 

zamerania doc. Kucharčíkovej smerom k otázkam efektívnosti ľudského kapitálu. Skutočnosť, že je doc. 

Kucharčíková uznávanou odborníčkou potvrdzuje aj 5 pozvaných prednášok na domácich 

a zahraničných vysokoškolských inštitúciách (s. 13 inauguračného spisu).         

     Významným aspektom pedagogickej, ale aj vedeckej a publikačnej činnosti doc. Kucharčíkovej je 

budovanie vedeckej školy. Je školiteľkou 5 doktorandov (z nich 1 ukončený, 4 po dizertačnej skúške).  

Výchovu doktorandov zabezpečuje v študijnom odbore Podniková ekonomika a management (OPF SU 

v Karvinej) a Manažment (FRI ZU v Žiline). Smerovanie vedeckej školy podporuje i jej pozícia 

spolugarantky v doktorandskom študijnom programe Manažment 3.3.15 v rokoch 2009 – 2010 a od 

roku 2016. Projektovú činnosť doc. Kucharčíkovej charakterizujú 3 projekty VEGA a 6 fakultných 

grantových projektov, v ktorých zastávala pozíciu vedúcej riešiteľky, ako aj ďalších 9 projektov (z nich 

3 VEGA projekty, 1 KEGA projekt, 1 projekt APVV, 2 ESF projekty a 2 fakultné grantové projekty), 

v ktorých bola, resp. je spoluriešiteľkou. Absolútna väčšina týchto projektov sa viaže k výskumnej 

a ďalšej odbornej činnosti doc. Kucharčíkovej, ktorá je rozvíjaná v oblasti poznania efektívnosti 

ľudského kapitálu, nových prístupov a metód posudzovania efektívnosti využívania a kombinácie 

výrobných vstupov s orientáciou na ľudský kapitál, či problematiky investícií do ľudského kapitálu 

z pohľadu vzdelávania, ekonomického rastu a konkurencieschopnosti podnikov. Špecifické miesto 

v projektovej aktivite doc. Kucharčíkovej majú tiež dva ESF projekty (ITMS 26110230079 a ITMS 

6110230090), orientované na inováciu a internacionalizáciu vzdelávania, ako aj na tri prvky kvalitného 

vzdelávania – inovatívne formy, kvalitný výskum a medzinárodnú spoluprácu -  ako dôležité 

predpoklady úspešnosti absolventov pre potreby praxe.  

     Vedeckovýskumnú aktivitu doc. Kucharčíkovej dokumentujú početné výstupy, ktorých je autorkou 

alebo spoluautorkou. Najvýznamnejšie sú 3 vedecké monografie (2 vydané v zahraničí - ČR a 1 doma) 

v spoluautorstve, 12 výstupov v kategórii A podľa pravidiel hodnotenia výstupov v rámci komplexnej 

akreditácie v príslušnom odbore vedy (z nich 11 v spoluautorstve) s príslušným uvedením databázy (5 

výstupov vo WoS, 7 výstupov v SCOPUS) a hodnoty SJR, resp. renomovaného vydavateľstva (Elsevier). 

Dynamiku a zhodnotenie výsledkov dosiahnutých vo vedeckej oblasti dokumentuje i skutočnosť, že 

výstupy kategórie A sú z obdobia rokov 2014 – 2016. V oblasti kategórie B dokumentuje doc. 

Kucharčíková celkom 15 výstupov, z nich 2 výstupy v zahraničných časopisoch, 12 v zahraničných 

recenzovaných vedeckých zborníkoch a 1 výstup v zborníku z medzinárodnej konferencie 

organizovanej na Slovensku. Všetky výstupy sú indexované v databáze Wos alebo Scopus, 5 výstupov 

je indexovaných v oboch databázach. Publikačnú aktivitu doc. Kucharčíkovej reprezentuje aj 77 iných 

publikačných výstupov, z nich 12 v domácich časopisoch, 8 v zahraničných časopisoch, 21 

v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 32 v zborníkoch z medzinárodných konferencií 

organizovaných na Slovensku, 1 výstup v zborníku z domácej konferencie a 3 výstupy v zborníkoch 

vedeckých prác. Početnosť publikácií, ich indexovanie v databázach a obsahové zameranie svedčia 

o cielenom overovaní si doc. Kucharčíkovou výsledkov dosahovaných v projektovej a odbornej 

činnosti.  

     Za najvýznamnejšie uznania dosiahnutých výsledkov vedecko-pedagogickou komunitou sú 

považované citácie. Doc. Kucharčíková patrí z tohto pohľadu k významným vedeckým a pedagogickým 

osobnostiam, čo potvrdzuje 350 evidovaných citácií na jej publikované výstupy. Z hľadiska štruktúry 

citácií je dôležité zvýrazniť, že 45 citácií je evidovaných v databáze SCOPUS a 53 citácií v databáze WoS. 

Medzi najcitovanejšie výstupy patrí monografia v spoluautorstve pod názvom „Efektivní vzdělávaní 

zaměstnancu“, Grada Publishing, Praha 2011 – celkom 39 citácií, z toho 13 vo WoS/SCOPUS a odborná 

kniha v spoluautorstve „Efektivní výroba. Využívejte výrobní faktory a připravte se na změny na trzích“, 



Computer Press, Brno 2011 – celkom 21 citácií, z toho 9 vo WoS/SCOPUS.  Pozitívne možno posudzovať 

aj citovanosť výstupu autorky z roku 2014 „Investment in the human capital as the source of economic 

growth“ (s. 67 – 68 inauguračného spisu) najmä preto, že z 13 citácií na toto dielo je 11 citácií vo 

WoS/SCOPUS.     

    Za prezentovanie výsledkov výskumnej činnosti fakulty na vedeckých konferenciách v zahraničí 

a získané citačné ohlasy bola doc. Kucharčíkovej udelená Cena dekana FRI ŽU v Žiline (rok 2014).  

     Do ďalších ukazovateľov (časť D inauguračného spisu), ktoré reprezentujú činnosť a prínos doc. 

Kucharčíkovej pre vedeckú komunitu patria: 1 členstvo v redakčnej rade vedeckého časopisu, 3 

členstvá v programových výboroch vedeckých konferencií (2 doma a 1 v zahraničí), 5 vyžiadaných 

prednášok v zahraničí a 15 ohlasov na monografiu (vydanú v roku 2007) v nevydaných dielach (v 

podobe odporúčanej literatúry pre rôzne predmety).      

     V oblasti inžinierskych a ostatných činností doc. Kucharčíkovej je zjavné skĺbenie teoretických 

poznatkov s ich praktickým uplatnením. V rámci projektov ESF ITMS 26110230079 a 26110230090 sa 

osobne zaslúžila o implementáciu vedomostí a zručností z oblasti participatívnych metód vzdelávania 

do výučby, je spoluautorkou metodiky „Návrh modelu a metodiky vyhodnocovania procesu 

podnikového vzdelávania“ a v piatich prípadoch sa podieľala na projektovej a expertíznej činnosti pre 

prax (s The British Know-How Fundom, s Hotelovou akadémiou Otta Brucknera v Kežmarku, s Domom 

seniorov, Dolný Oháj, so spoločnosťou Hour, spol. s.r.o. a spoločnosťou SHP Harmanec).  

     Odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť doc. Kucharčíkovej charakterizujú aj ďalšie skutočnosti: 

autorstvo, resp. spoluautorstvo 4 interných učebných pomôcok, vedenie 2 študentov v rámci vedeckej 

a odbornej  činnosti, 15 členstiev v komisiách pre udeľovanie vedecko-akademických a vedecko-

pedagogických hodnotí na 3 vysokoškolských inštitúciách. Skutočnosť, že je doc. Kucharčíková 

uznávaná odborníčka potvrdzuje aj vypracovanie 8 posudkov, z toho 1 posudok na habilitačnú prácu 

a 7 posudkov na dizertačné práce, ako aj recenzovanie učebníc, monografií, skrípt, vedeckých článkov, 

ale aj posudzovanie projektov APVV, VEGA, KEGA.    

     Najvýznamnejšie vedecké publikácie za celé obdobie, ako aj za posledných 5 rokov a ohlasy na ne, 

rovnako ako najvýznamnejšie projekty za posledných 5 rokov (s. 85 – 87 inauguračného spisu) 

jednoznačne potvrdzujú, že doc. Kucharčíková dosahuje významné a nespochybniteľné výsledky 

v oblasti jej záujmu i potrieb vysokoškolského vzdelávania, vedy a hospodárskej praxe.  

    Záver 

     Posúdenie celého inauguračného spisu ma oprávňuje konštatovať, že doc. Ing. Alžbeta 

Kucharčíková, PhD. jednoznačne spĺňa kritériá (minimálne požiadavky), stanovené pre získanie 

vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na Fakulte riadenia a informatiky ŽU v Žiline v odbore 3.3.15 

Manažment. Doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. je uznávanou vedecko-pedagogickou osobnosťou 

a po úspešnom vymenúvacom konaní bude prínosom pre kvalitné napĺňanie pedagogických, 

vedeckovýskumných a odborných zámerov nielen ŽU v Žiline, ale aj ďalších vysokoškolských inštitúcií 

na Slovensku a v zahraničí.  

 

 

V Banskej Bystrici, 9. 12. 2017 

 


