
Z á p i s 
z rokovania habilitačnej komisie 

vymenovanej na vypracovanie návrhu na udelenie titulu docentka 

Ing. Emese  T O K A R Č Í K O V E J ,  PhD. 

v študijnom odbore 3.3.15 manažment 

na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 Podľa  záverov  rokovania   Vedeckej   rady  Fakulty  riadenia  a  informatiky  UNIZA 

zo dňa  25. mája 2017 vymenoval dekan doc. Ing. Emil Kršák, PhD. v súlade s Vyhláškou 

MŠVVŠ SR č. 6/2005 Z. z. habilitačnú komisiu a oponentov v zložení: 

Habilitačná komisia: 

prof. Ing. Josef Vodák, PhD. – KMNT, FRI, UNIZA – predseda 

prof. Ing. Viera Marková, PhD. – EF, UMB Banská Bystrica 

doc. Ing. Iveta Paulová, Ph.D. – KM, Vysoká škola manažmentu Trenčín 

Oponenti: 

prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. – KERLH, LF, TU Zvolen 

prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD. – FM, Prešovská univerzita Prešov 

doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D. – ÚEV, FES, Univerzita Pardubice,  Pardubice. 

Oponentské posudky na habilitačnú prácu „Význam spoločensky zodpovedného 
podnikania pre manažment podniku“  Ing. Emese Tokarčíkovej, PhD.  boli vyžiadané 
v súvislosti s návrhom na udelenie titulu docent a boli vypracované nasledovne: 

prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. – 11. 8. 2017 
prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD. – 11. 8. 2017 
doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D. – 20. 7. 2017. 
  

Všetky posudky boli kladné a oponenti odporúčali udeliť Ing. Emese Tokarčíkovej, 
PhD. titul docentka.  

Habilitačná práca bola vložená do Centrálneho registra záverečných prác. 
Percentuálny  podiel  textu,  ktorý  má prekryv s indexom prác korpusu CRZP je 12,40 %. 

 
Členovia komisie sa na svojom zasadaní oboznámili so všetkými podkladmi 

a materiálmi k habilitačnému konaniu. Konštatovali, že neboli doručené iné informácie alebo 
stanoviská k predmetnému konaniu. 

Ing. Emese Tokarčíková, PhD. ukončila v roku 1999 vysokoškolské štúdium 2. stupňa 
na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej FRI UNIZA), študijný 
odbor informačné a riadiace systémy, zameranie manažment. V roku 2009 ukončila 
doktorandské štúdium vo vednom odbore 37-01-9 dopravná a spojová technológia 
vykonaním dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce s názvom „Difúzia mobilných 
služieb“ na FRI UNIZA. Od roku 1999 až doteraz pracuje na Katedre makro a 



mikroekonomiky FRI UNIZA. Súčasná pracovná pozícia: odborná asistentka. Počas svojej 
praxe habilitantka viedla a vedie prednášky z predmetov: Základy ekonomickej teórie, 
Mikroekonómia a cvičenia a semináre z predmetov: Mikroekonómia, Základy ekonómie, 
Všeobecná ekonomická teória, Základy ekonomickej teórie.  Zároveň vedie projektovú 
výučbu. 

Habilitantka  predložila zoznam prác, aktivít a ohlasov. Zoznam obsahuje: 4 
vysokoškolské učebnice, 1 skriptá, 3 zavedené nové predmety, 2 prebudované predmety, 
vedenie 13 bakalárskych prác, vedenie 14 diplomových prác, 74 publikovaných vedeckých 
výstupov na národnej a medzinárodnej úrovni, z toho 10 publikovaných vedeckých článkov 
zaradených do kategórie A (tri z nich v časopise s IF≥ 0,25), 11 publikovaných vedeckých 
článkov zaradených do kategórie B, 159 citácií, z toho 46 citácií v databázach Scopus a 
Web of Knowledge. Najvýznamnejšie vedecké publikácie: 

- ACB Kucharčíková, A., TOKARČÍKOVÁ, E., Základy ekonomickej teórie, - 3. 
aktual. a dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - 236 s., AH 13,26, VH 13,71 
: obr., tab.p - ISBN 978-80-554-0179-9, podiel 50% 

 

- ADM TOKARČÍKOVÁ, E., Kucharčíková, A., Ďurišová, M., Education of students 
of study program Informatics in the field of corporate social responsibility. In: 
Periodica Polytechnica: social and management sciences. ISSN 1416-3837. Vol. 
23, no. 2 (2015), s. 106-112. podiel 40% ,  SCOPUS, SJR2015 = 0,323 

 

-  ADM TOKARČÍKOVÁ, E., Kucharčíková, A., Diffusion of innovation: the case of 
the Slovak mobile communication market.In: International journal of innovation 
and learning. ISSN 1471-8197, 17 (3), 2015, s. 359-370.  podiel 50% ,  SCOPUS,  
SJR2015 = 0,252 

 

- AFC TOKARČÍKOVÁ, E., Ďurišová, M., Kucharčíková, A., Ecologically 
sustainable development in the EU In: Turkish online journal of educational 
technology [elektronický zdroj]. - ISSN 1303-6521. - Sp. iss. September (2015), 
online, s. 215-222. -, podiel 40% , SCOPUS,  SJR2015=0,377  
 

- AFC TOKARČÍKOVÁ, E., Ďurišová, M., Malichová, E. Identification of indicators 
of sustainability for reporting in automotive company. In: Transport means 2015: 
proceedings of the 19th international scientific conference. Kaunas: Kaunas 
University of Technology, ISSN 1822-296X, s. 703-707. podiel 40 % , WoS, 
SCOPUS. 

 
Habilitantka pracovala ako hlavná riešiteľka v 1 projekte VEGA, ako riešiteľka v 1 

projekte KEGA, 4 projektoch VEGA, 2 projektoch ESF, 5 projektoch FVG. Vo vedecko-
výskumnej oblasti sa venuje novým trendom a postupom v manažmente, predovšetkým 
oblasti spoločensky zodpovedného podnikania a jej implementácie v riadení podniku, ako i 
jej prínosov pre zainteresované subjekty podniku. Ďalej skúma multilaterálne vzťahy 
hospodárskych subjektov s dôrazom prispieť k rozvoju manažmentu podniku založeného 
na princípoch trvale udržateľného rozvoja. Najvýznamnejšie projekty za posledných 5 rokov: 

- VEGA 1/5026/13 Modelovanie multilaterálnych vzťahov ekonomických subjektov 
a zvyšovanie kvality ich rozhodovacích procesov s podporou IKT, 2013-2016 
Hlavný riešiteľ 

- VEGA 1/0421/13 Atribút efektívnosti ľudského kapitálu 



- ESF ITMS 26110230079 Inovácia a internacionalizácia vzdelávania – nástroj 
zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore 
 

- ESF ITMS 26110230090 Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem , 
kvalitného výskumu a medzinárodnej spolupráce – úspešný absolvent pre 
potreby praxe  

 
- VEGA  1/0870/16 Uplatnenie facility manažmentu v riadení dopravných podnikov, 

SR , 2016 -2018. 
 
Vyžiadané prednášky: 

- Aktuálne trendy spoločensky zodpovedného podnikania - Univerzita Pardubice, 
Fakulta ekonomicko-správní,  vyžiadané pri príležitosti usporiadania akcie 
„Týždeň teórie a praxe v ekonomike“ 2016 Pardubice Česká republika 

 

- Problematika nákladových funkcií v dlouhem období - Univerzita Pardubice, 
Fakulta ekonomicko-správní,  vyžiadané pri príležitosti usporiadania akcie 
„Týždeň teórie a praxe v ekonomike“ 2012 Pardubice Česká republika 

 

- Macroeconomic Indicators, Labor Market and Unemployment, 2012, Wyższa 
Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, 2012, Poľsko. 

 
Habilitačná komisia konštatovala, že habilitantka svojimi aktivitami spĺňa kritériá 

schválené Vedeckou radou FRI UNIZA, ktoré boli platné v čase odovzdania materiálov. 
Zároveň konštatovala, že boli splnené podmienky, aby habilitačné konanie pokračovalo 
habilitačnou prednáškou pred vedeckou radou fakulty.  

Habilitačná prednáška sa konala 26. októbra 2017 v zasadacej sieni Vedeckej rady 
Žilinskej univerzity v Žiline, Veľký diel – Nová menza. Konanie habilitačnej prednášky   bolo  
v  predpísanom   termíne   publikované  v tlači  (denník  SME    dňa 7. októbra 2017). Názov 
habilitačnej prednášky: „Význam a hodnotenie spoločensky zodpovedného podnikania pre 
manažment podniku“. Habilitantka po prečítaní posudkov zodpovedala na všetky otázky 
oponentov. Po prednáške nasledovala vedecká rozprava. V nej vystúpilo viacero 
diskutujúcich. Komisia konštatovala, že prezentovaná téma z hľadiska odborného obsahu 
spadala do študijného odboru 3.3.15 manažment. Habilitantka v dostatočnej miere 
i vhodnou formou prezentovala a vysvetlila problematiku potreby etablovania spoločensky 
zodpovedného podnikania v strategickom manažmente podniku a dôležitosť jeho 
hodnotenia pre manažment podniku. V diskusii habilitantka dostatočne zodpovedala na 
otázky prítomných. Na základe vecnej diskusie, ako aj prednesenej prednášky komisia 
konštatuje, že habilitantka je pedagogickou osobnosťou a výsledky výskumu v oblasti 
manažmentu dokáže vhodnou formou prezentovať. Po zhodnotení obhajoby habilitačnej 
práce a habilitačnej prednášky komisia pristúpila k celkovému zhodnoteniu. Konštatovala, 
že podklady k spracovaniu návrhu na udelenie titulu docentka vyhovujú podmienkam 
stanovených Vyhláškou MŠVVŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

 
 
 



Z á v e r :  

Na základe celkového hodnotenia predložených materiálov habilitantky, oponentských 
posudkov,  obhajoby   habilitačnej    práce   a    habilitačnej   prednášky   habilitačná    komisia 

n e o d p o r ú č a 

Vedeckej rade FRI UNIZA udeliť titul docentka Ing. Emese Tokarčíkovej, PhD. v študijnom 
odbore 3.3.15 manažment. 
 
 
 
 
Predseda komisie: 
prof. Ing. Josef VODÁK, PhD.                 prítomný 
   
Členovia komisie: 
prof. Ing. Viera MARKOVÁ, PhD.           prítomná 

doc. Ing. Iveta PAULOVÁ, Ph.D.                 prítomná 

Oponenti: 
prof. Ing. Iveta HAJDÚCHOVÁ, PhD.       prítomná 

prof. Ing. Dr. Róbert ŠTEFKO, PhD.     ospravedlnený 

doc. Ing. Jolana VOLEJNÍKOVÁ, Ph.D.     prítomná 

 

 
V Žiline dňa 26. októbra 2017 
 
 
 
 


