
 

  

 
  

 

Z Á Z N A M 

z rokovania komisie vymenovanej na posúdenie návrhu na vymenovanie  

za profesorku 

doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

ekonomika a manažment podniku 

dňa 28. januára 2021 na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 

Žilinskej univerzity v Žiline 

 

Životopisné údaje uchádzačky: 

Meno a priezvisko: doc. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVÁ, PhD. 
Narodená: 1971 v Trnave 
Pracovisko: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovo-

technologická fakulta v Trnave, Ústav priemyselného 
inžinierstva a manažmentu 

Akademické a vedecké hodnosti:   

Mgr.  1994 
PhD.  2003 
doc.  2011 
 
Priebeh kvalifikačných zaradení v rámci zamestnania: 
 
1994 – 2007  Odborná asistentka, Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom 
v Trnave, Katedra odbornej jazykovej prípravy, Ústav 
inžinierskej pedagogiky, Paulínska 16, 917 24 Trnava, 
Slovensko 

2007 – 2008  Vedúca katedry odbornej jazykovej prípravy, Ústav 
inžinierskej pedagogiky, Paulínska 16, 917 24 Trnava, 
Slovensko 

2009 – 2011  Výskumná pracovníčka s vysokoškolským vzdelaním na 
Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu / 
Projektová manažérka AUTOCLUSTERS SEE na 
Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave 

2011 – 2012  Docentka v odbore Priemyselné inžinierstvo, zástupkyňa 
riaditeľa pre medzinárodné vzťahy a zahraničné projekty na 
Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality 
MTF STU v Trnave  

2012 – 2014  Zástupkyňa riaditeľa pre zahraničné vzťahy a medzinárodné 
projekty na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu 
a kvality, MTF STU v Trnave 
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2014 – 2015  1. Zástupkyňa riaditeľky Ústavu priemyselného inžinierstva 
a manažmentu a zároveň zástupkyňa riaditeľky ústavu pre 
strategický rozvoj a medzinárodné vzťahy, MTF STU v 
Trnave 

2012 – 2017  Hosťujúca profesorka – Fakulta ekonomiky a manažmentu, 
Univerzita Zielona Gora, Poľsko (12.10.2012 – 30.6.2013, 
3.11. 2014 – 20.6.2015, 5.10.2015 – 30.6.2016, 2.1.2017 – 
30.06.2017) 

2015 – 2018  Prodekanka pre zahraničné projekty, Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so 
sídlom v Trnave 

2019 – súčasnosť  Koordinátorka/Splnomocnenkyňa pre medzinárodné vzťahy, 
Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu, MTF STU 
v Trnave 

 

Názov inauguračnej prednášky: 
Interkultúrny manažment, trendy a výzvy 
 

Zloženie inauguračnej komisie: 

Predseda komisie: 

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Katedra ekonomiky, Fakulta prevádzky a 
ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská 
univerzita v Žiline 

Členovia: 
Assoc. prof. MSc. Krzysztof Witkowski, PhD. Faculty of Economics and  

Management, Zielona Gora, Poland 
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. Fakulta ekonomiky a manažmentu, 

Slovenská poľnohospodárska univerzita, 
Nitra 

prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. rektor, Ústav znalectví a oceňování, Vysoká 
škola technická a ekonomická v Českých 
Budějovicích 

 
Oponenti: 
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.   Mendelova univerzita v Brně, Provozně-

ekonomická fakulta, Ústav marketingu a 
obchodu 

prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D. Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity 
v Prešove, Katedra marketingu a 
medzinárodného obchodu  

prof. Ing. Jana Štofková, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky 
a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra 
spojov 

 
 
 
 
 

https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/katedry/kat-marketingu/
https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/katedry/kat-marketingu/
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Oponenti vypracovali oponentské posudky k úrovni a výsledkom odbornej, 
vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD., 
v súvislosti s jej žiadosťou o začatie inauguračného konania. Oponentské posudky 
boli odovzdané dekanovi Fakulty PEDAS v mesiaci január 2021. Všetky posudky sú 
kladné a jednoznačne odporúčajú menovanie uchádzačky za profesorku v v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania ekonomika a manažment podniku. 
Menovaná komisia prerokovala všetky predložené podklady na inauguračné konanie 
a vyslovila súhlas so začatím inauguračného konania. 

Členovia inauguračnej komisie písomne vyslovili svoj súhlas so začatím 
inauguračného konania. Komisia sa stretla online prostredníctvom aplikácie MS 
Teams pred konaním inauguračnej prednášky, prerokovala všetky predložené 
podklady, materiály a oponentské posudky. Jej členovia sa zúčastnili online 
prostredníctvom aplikácie MS Teams inauguračnej prednášky doc. Mgr. Dagmar 
Cagáňovej, PhD. na tému „Interkultúrny manažment, trendy a výzvy“, ktorá sa konala 
dňa 28. januára 2021 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Fakulty prevádzky 
a ekonomiky dopravy a spojov  Žilinskej univerzity v Žiline, (miestnosť BF09) a za 
prezenčnej prítomnosti 3 členov vedeckej rady, 20 členov bolo  online prítomných na 
prednáške cez aplikáciu MS Teams, jeden člen VR FPEDAS bol neprítomný. 
Predseda inauguračnej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. viedol prednášku doc. 
Cagáňovej online prostredníctvom aplikácie MS Teams, všetci členovia inauguračnej 
komisie boli prítomní online cez aplikáciu MS Teams, taktiež oponenti boli prítomní 
online cez aplikáciu MS Teams. Konanie inauguračnej prednášky bolo zverejnené v 
denníku Pravda dňa 12. januára 2021. 

Pri rokovaní inauguračná komisia zaujala stanovisko k inauguračnej 
prednáške a k diskusii a prerokovala všetky doklady priložené k žiadosti uchádzačky, 
ako aj oponentské posudky na predloženú prácu. Jednotliví členovia komisie sa 
vyjadrili k rozsahu, obsahu a úrovni vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti 
doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej,  PhD., ako aj k jej inauguračnej prednáške. Záznam 
z diskusie z inauguračnej prednášky tvorí prílohu tohto dokumentu. 
 
Záver 

 
Na základe uvedeného zaujala inauguračná komisia nasledujúce 

stanovisko: 
 
Inauguračná prednáška doc. Ing. doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej,  PhD. 

vysvetlila podstatu interkultúrneho manažmentu a objasnila aktuálne trendy a výzvy, 
ako aj osobný prínos inaugurantky pre rozvoj vedeckej školy v danej oblasti. 
Interkultúrny manažment je oblasťou výskumu, ktorej význam narastá 
s napredujúcou globalizáciou. Zameriava na riadenie ľudských zdrojov, ktoré pôsobia 
v kultúrne odlišných kontextoch. V súčasných podmienkach je nevyhnutné sa 
zaoberať jeho významom pre dosiahnutie zvýšenia výkonnosti, 
konkurencieschopnosti, inovatívnosti a za účelom uplatnenia sa na medzinárodných 
trhoch. 

Inaugurantka vníma interkultúrny manažment ako podmnožinu 
medzinárodného manažmentu, ktorá má úzky súvis s diverzifikovanými skupinami 
ľudí, spája s poznatkovou ekonomikou a potrebou rozvíjať nové manažérske pohľady 
a kompetencie. Táto definícia má blízko k definícii prof. Nigela Holdena, svetovo 
uznávaného odborníka v oblasti interkulturality, kde je dôležité zaoberať sa 
i interkultúrnou kompetenciou. Tento termín pre znamená schopnosť chápať 
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a interpretovať kultúrne rozdiely a následne využiť toto pochopenie na efektívnu 
prácu s príslušníkmi iných kultúr. 

Inaugurantka preukázala vysokú vedeckú erudíciu, odbornú vyspelosť 
a schopnosť riešiť teoretické a praktické úlohy v oblasti manažmentu v úzkom 
zameraní na interkultúrny manažment. 

Inaugurantka prezentovala schopnosť zrozumiteľne, vedecky, odborne 
a didakticky správne predniesť prednášku na danú tému. Primeraným spôsobom 
oboznámila vedeckú radu a ďalších  prítomných so svojím prínosom pre odbor 
ekonomika a manažment podniku a svojimi výsledkami vo vedeckej, odbornej, 
publikačnej a pedagogickej činnosti. 

Po prednesení oponentských posudkov reagovala kvalifikovane na otázky 
jednotlivých oponentov, ako aj na otázky členov Vedeckej rady FPEDAS a ďalších 
zúčastnených.  

Doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. vykonáva vedecko-pedagogickú činnosť 
v rozsahu určenom dokumentom: Minimálne kritériá Fakulty PEDAS na získanie 
vedecko-pedagogického titulu profesor v oblasti výskumu 8. ekonómia a manažment, 
ktoré schválila Vedecká rada Žilinskej univerzity v Žiline dňa 19. 11. 2020. 

 
Inaugurantka doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. má viac ako 26  ročnú 

pedagogickú prax, pričom dosahuje vynikajúce výsledky v tejto oblasti. 
 

- Pedagogické aktivity menovanej začali v roku 1995 na 
Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave, kde pracovala ako odborná asistentka, a v rokoch 2007 
až 2008 aj ako vedúca na Katedre odbornej jazykovej prípravy, Ústave 
inžinierskej pedagogiky. V rokoch 2012 – 2018 pôsobila ako prodekanka pre 
zahraničné projekty resp. zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty.  

- Zabezpečovala alebo zabezpečuje predmety v študijných programoch 
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle, integrovaná bezpečnosť, 
materiálové inžinierstvo, obrábanie a tvárnenie, personálna práca 
v priemyselnom podniku, počítačová podpora návrhu a výroby, priemyselné 
manažérstvo, výrobné technológie a výrobný manažment, výrobné zariadenia 
a systémy, zváranie a spájanie materiálov.  

- O roku 2011 pôsobí ako docentka v odbore Priemyselné inžinierstvo. 
Zabezpečuje nové predmety v prvom a druhom stupni štúdia, prednášky 
z predmetov Základy manažmentu  (2012 - 2015), prednášky a cvičenia 
z predmetov  Personálny manažment (2010-2014), Manažment ľudských 
zdrojov (2011-2015), Professional Automotive MBA (2011,2012). Zároveň 
garantovala predmet Odborná prax v druhom stupni štúdia (201-2015) a 
Interkultúrny manažment v treťom. stupni (2011-2013).  

- V súčasnosti zabezpečuje výučbu predmetov v študijných programoch 
personálna práca v priemyselnom podniku a  priemyselné manažérstvo, a to 
vo všetkých troch stupňoch štúdia, vrátane kombinovanej formy štúdia. Je 
garantkou 8 predmetov: Manažérske zručnosti, Medzinárodné vzťahy 
a diverzity, Inovačný manažment, Interkultúrny manažment, Globálny 
komparatívny manažment, Kreativita manažéra a jej rozvoj, Multikultúrny 
manažment a Medzinárodný programový manažment. Pôsobí ako 
spolugarantka študijného programu Personálna práca v priemyselnom 
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podniku.  

- V rámci programu Erasmus zabezpečuje prednášky v anglickom jazyku 
predmetov Manažérske zručnosti, Medzinárodné vzťahy a diverzity, Inovačný 
manažment, Interkultúrny manažment. 

- Viedla spolu 46 bakalárskych a diplomových prác, ďalej viedla 14 diplomových 
prác na Fakulta ekonomiky a manažmentu, Univerzita Zielona Gora, Poľsko. 
Recenzovala 35 záverečných prác.   

- Prednášala v rámci rôznych projektov, napr. Professional MBA in Automotive 
Industry na STU - (2011,2012), prednášky a cvičenia, STU, ako aj v rámci 
programov, ako napr.  Erasmus, CEEPUS,  na zahraničných univerzitách 
v Českej republike, Nemeckej spolkovej republike, Maďarsku, Taliansku, 
Rakúsku, Rumunsku, Portugalsku, Poľsku, na Kube. 

- Realizovala spolu 9 zahraničných prednáškových pobytov (napr. Instituto 
Politecnico Setubal, Portugalsko, Technical University of Cluj Napoca, 
Rumunsko, Universtiy of Miskolc, Maďarsko, Santa Clara University Kuba a i.). 
Taktiež zrealizovala 31 zahraničných a 11 domácich vyžiadaných prednášok, 
napr. v Litve, Grécku a vo Veľkej Británii. 

- Odbornú kvalifikácie si doc. Dagmar Cagáňová dopĺňala účasťou na rôznych 
typoch školení a tréningov z danej oblasti v SR i zahraničí (Budapešť, 
Barcelona, Viedeň, Valencia, Trento, IBA Kolding). 

- Je autorkou resp. spoluautorkou  2 vysokoškolských učebníc a 4 skrípt, ktoré 
sú učebnými pomôckami k ňou zabezpečovaným predmetom. 

- Uchádzačka v rámci tvorby učebných pomôcok  koordinovala odborné činnosti 
a je autorkou podkladov pre akreditáciu a učebných osnov častí  Interkultúrna 
dimenzia  jazykov v rámci projektu „Vzdelávanie učiteľov základných škôl 
v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích 
jazykov na základných a stredných školách“ . Vytvorila e-learningových 
podklady a metodiky v rámci projektu KEGA 3/7131/09 300: „Budovanie 
laboratória programového riadenia výrobných systémov“ 

- Inaugurantka sa podieľala na budovaní audiovizuálneho laboratória pre 
interaktívne vyučovanie MTF so sídlom v Trnave, STU v Bratislave, ďalej na 
Centre pre rozvoj kompetencií v oblasti priemyselného inžinierstva 
a manažmentu  

- Ako zástupkyňa hlavnej riešiteľky sa podieľala na projekte školenia v oblasti 
manažérskych zručností  pre spoločnosti KPMG Slovensko, s.r.o.,  Slovenskú  
inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) a Slovenskú poštu. 

- Podieľa na priebehu štátnych záverečných skúšok ako členka, či 
predsedníčka  štátnych skúšobných komisií na viacerých fakultách na 
Slovensku i v zahraničí, okrem iného i na FPEDAS. 

- Pôsobí ako členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore 
Priemyselné inžinierstvo v študijných programoch Priemyselné manažérstvo 
a Personálna práca v priemyselnom podniku na MTF STU. 
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Doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. je uznávanou vedeckou osobnosťou 

a jej vedecké práce a výsledky sú uznávané doma  aj v zahraničí. 
 

- Je autorkou, resp. spoluautorkou dvoch vedeckých monografií.  

- Vedecké výstupy publikovala v 42 domácich a zahraničných vedeckých 
časopisoch, z toho 15 časopisov je registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS, z ktorých 10 časopisov je impaktovaných špičkovej 
medzinárodnej kvality. Jej pôvodné vedecké štúdie boli publikované v 127 
zahraničných a domácich vedeckých zborníkoch, pričom 18 výstupov je 
publikovaných v zborníkoch z konferencií evidovaných v medzinárodných 
databázach publikačnej činnosti  Web of Science alebo SCOPUS. Publikovala 
4 kapitoly vo vedeckých monografiách. 

- O akceptácii jej vedeckej a odbornej činnosti, ako i uznaní vedeckej osobnosti 
svedčí aj široký ohlas na publikačnú činnosť. V časopisoch a zborníkoch má 
zaevidovaných 363 citácií a ohlasov, v 74 domácich a 289 zahraničných 
časopisoch, publikáciách  a zborníkoch, pričom 148 ohlasov bolo evidovaných 
v medzinárodných databázach publikačnej činnosti  SCOPUS a Web of 
Science. Jej H-index dosahoval hodnotu 7 v databáze Scopus a 6 v databáze 
WoS. 

- Je zodpovednou riešiteľkou viacerých medzinárodných projektov, v súčasnosti 
je hlavnou riešiteľkou v projekte  H2020 „Linking research and innovation for 
gender equality“. V ďalších projektoch sa venuje problematike manažérskych 
zručností, ako napr. ESF projekt - Centrum pre rozvoj kompetencií v oblasti 
priemyselného inžinierstva a manažmentu (26110230115); VEGA projekt - 
Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí 
manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja (1/0156/08); schéma Erasmus+ - 
Social Innovation for Youth Social Entrepreneurship (INNOVAT) (565888-
EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBY-ACPALA); schéma Erasmus+ - Encouraging 
Social Entrepreneurship among European Youth (YounGO) (2015-3-ES02-
KA205-006835); iný zahraničný projekt aktuálne riešený CultOpen - 
rozmanitosť a interkultúrne kompetencie v kontexte prisťahovaleckej krízy 
(BMBF - Bundesministerium Fur Bildung und Forschung). Problematike 
inovácií  s dôrazom na sociálne inovácie sa venuje ako hlavná riešiteľka 
projektov v rámci schémy Erasmus+. Ako riešiteľka je zapojená do riešenia 
projektov v ďalších grantových schémach, ako sú COST, VEGA, KEGA, V4 
a ďalšie.  

- Je spoluzakladateľkou regionálnej pobočky Európskej aliancie pre inovácie 
(EAI) pri STU v Bratislave, ktorá sa zameriava na oblasť mobility a sieťovanie 
domácich i zahraničných odborníkov z akademickej i podnikovej praxe v 
medzinárodnom meradle.  

- Je členkou vedeckých a organizačných výborov domácich i zahraničných 
vedeckých konferencií a seminárov, ako sú napríklad ECIC 2014 (Európska 
konferencia intelektuálneho kapitálu – Trnava), Mobility for Growth (Rím, 
Taliansko), MOBIDANUBE ( Bratislava), GBATA (Dubaj), Mobility IoT 
(Bratislava, Guimaraes, Krynica), MMS (Starý Smokovec), IISSC (Brindisi), 

https://is.stuba.sk/auth/vv/projekty.pl?zpet=;projekt=19390;podrobnosti=1;lang=sk
https://is.stuba.sk/auth/vv/projekty.pl?zpet=;projekt=19390;podrobnosti=1;lang=sk
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INTSYS (Yvinkaa, Fínsko), CO-MAT-TECH (Trnava), DAAAM, (Viedeň), CIRP 
(Setubal, Portugalsko) a ďalšie. 

- Pôsobí v redakčných a vedeckých radách vedeckých časopisov, ako sú 
Engineering (Charkov, Ukrajina), Problemy Profesiologii (Zielona Gora, 
Poľsko), EAI Endorsed Transactoins pre časopis  Journal e-learning – 
Springer, e-journal of Knowledge Management, Special Issue karentovaného 
časopisu Wireless Networks (WINET – Springer). 

- Pravidelne vypracúva posudky na príspevky do konferenčných zborníkov, 
vedeckých časopisov a tiež pôsobí ako členka Rady VEGA a členka 
hodnotiacej komisie KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. 
 
 
Z tematického hľadiska doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. priniesla 

niekoľko nových a zaujímavých tém do domáceho i medzinárodného 
výskumného priestoru, ktoré prezentovala ako autorka vedeckých 
publikačných výstupov.  

 
Inaugurantka vytvorením vlastnej vedeckej školy orientovanej na interkultúrny 

manažment v prepojení na manažérske zručnosti ovplyvnila vývoj odboru. Zameriava 
sa na manažment a organizačné procesy v kultúrne diverzifikovanom prostredí. 
Vedecká škola nadväzuje na jej publikačnú a vedeckú činnosť. 

Doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. doteraz vyškolila spolu 6 doktorandov 
a ďalší 2 doktorandi sú aktuálne študujúci, pričom témy ich dizertačných prác 
korelujú s oblasťou výskumu inaugurantky.  

 
Rozvoj vedeckej školy ovplyvnila i jej činnosť ako zodpovednej riešiteľky 

grantových úloh: 

- 7. rámcového programu „Improving the gender diversity management in 
materials research institutions“ ako pilotnej iniciatívy kľúčových vrcholových 
manažérov, expertov na ľudské zdroje, siete žien zapojených do 
vedeckovýskumných činností a vedeckovýskumných pracovníkov s cieľom 
podporiť rodovú diverzitu a vyšší stupeň zapojenia žien do výskumu. 

- v projekte  H2020 CALIPER „Linking research and innovation for gender 
equality“ s cieľom podpory výskumných inštitúcií zameraných na disciplíny 
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)  

- a v ďalších projektoch VEGA, KEGA atď. 

- nepretržite spolupracuje s praxou o čom svedčí aj 6 projektov, ktoré 
v spoluautorstve spracovávala pre prax.   

- O uznaní výsledkov vedeckej, odbornej a pedagogickej činnosti inaugurantky 
svedčia aj recenzie na knižné publikácie a odborné práce, recenzie 
habilitačnej práce a dizertačných prác doma aj v zahraničí a cca 46 
recenzných posudkov na vedecké a odborné články. 
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Plnenie minimálnych kritérií FPEDAS na získanie vedecko-pedagogického 
titulu profesor v oblasti výskumu  

8. ekonómia a manažment  
schválených Vedeckou radou Žilinskej univerzity v Žiline dňa 19.11.2020 

 
Inauguračná komisia a oponenti hodnotia uchádzača doc. Mgr. Dagmar 

Cagáňovej, PhD. ako komplexnú pedagogickú a vedeckú osobnosť a berú do úvahy 
celé jej dielo v súlade s platnou vyhláškou o habilitácii docentov a vymenúvaní 
profesorov. 

Podrobnejšie  členenie plnenia kritérií s bibliografickým prehľadom je 
v priložených samostatných podkladoch pre konanie na vymenúvanie profesorov. 
Minimálne kritériá a minimálne požiadavky a ich plnenie sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke. 
 
 

Minimálne kritériá a minimálne požiadavky  

Kritérium 
Minimálna 
požiadavka 

Plnenie 

A PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ   

  A.1 Pedagogická prax   
3 roky od 
udelenia 

titulu „doc.“  

9 rokov  
doc. 

s účinnosťou 
od 2.5.2011 

v odbore 
5.2.52 

priemyselné 
inžinierstvo 

  A.2 Vysokoškolské učebnice, skriptá, učebné texty 31 

4 

(z toho 2 VŠ 
učebnice, 2 

skriptá) 

 
  A.3  Úspešné vedenie záverečných prác na 1. a 2. 

stupni 
25 

60 
(9 BP, 51 DP) 

 
  A.43  Úspešné vyškolenie doktorandov v danom 

alebo príbuznom študijnom odbore 
2 6 

B VEDECKO-VÝSKUMNÁ  A  PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ   

       B.1 Vedecké monografie  1 2 

 
B.2 Pôvodné vedecké práce 

 
-   v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch,  
 
 

- v domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch,  

- v  zborníkoch z domácich a zahraničných vedeckých 
konferencií, 

281  

42 

(z toho 17 
domácich 

časopisov, 25  
zahraničných 
časopisoch) 

272  

 
127 

(z toho  1 
domáci ved. 

zbor., 16 zahr. 

 
1 z toho aspoň 10 zahraničných časopisov 
2 z toho aspoň 10 zahraničných zborníkov a minimálne ¾ konferenčných zborníkov 
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- ďalšie výstupy z B.2.1 ved. zbor., 39 
domácich zbor., 

71 zahr. 
zborníkov 

B.2.1  z výstupov B.2: 

- publikovaný vedecký článok v niektorom časopise 
evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze WOS 
alebo Scopus, ako špičková medzinárodná kvalita; 
zvyčajne sa medzinárodnú kvalitu považuje výstup vo 
vedeckom časopise s HI ≥ 10 alebo IF ≥ 0,25 IFM, 

- publikovaný vedecký článok v niektorom zborníku 
svetového kongresu/ konferencie vydanom 
v renomovanom zahraničnom vydavateľstve; zvyčajne 
evidovanom vo WOS alebo Scopus,  

- monografia alebo kapitola v monografii vydaná 
v renomovanom zahraničnom vydavateľstve (napr. 
Elsevier, Springer, Palgrave, Wiley,  a pod.), 

- štúdia v časopise alebo zborníku charakteru vedeckej 
monografie vydanom v renomovanom zahraničnom 
vydavateľstve. 

6 

37  
(z toho 15 

ADC, ADE, 18 
AFC, AFD, 4 
AEC WoS, 
Scopus) 

 
 
 

B.2.2  z výstupov B.2.1: 

- publikovaný vedecký článok v niektorom časopise 
evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze 
WOS alebo Scopus, ako špičková medzinárodná 
kvalita; zvyčajne sa medzinárodnú kvalitu považuje 
výstup vo vedeckom časopise s HI ≥ 10 alebo IF≥ 
0,25 IFM  

3 10 

C OHLASY   

     C.1 Citácie v domácich a zahraničných publikáciách 303 363 
(z toho 289  

v zahraničných 
publikáciách) 

     C.2 Citácie evidované v medzinárodných databázach 
WOS, SCOPUS a pod. 

10 148 

D Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou 10 18  

 

 
Komisia na základe predložených materiálov v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR  

č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko–pedagogických titulov alebo 
umelecko–pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov, 
na základe hodnotenia plnenia minimálnych kritérií na vymenúvanie profesorov 
schválených Vedeckou radou UNIZA dňa 19.11.2020 (hodnotenie osobnosti 
uchádzača, záväzných kvantitatívnych a ďalších kritérií), na základe oponentských 
posudkov, ako aj prezentácie inauguračnej prednášky zhodnotila predložené 
podklady o celkovej pedagogickej činnosti, o výsledkoch dosiahnutých vo výchovno-
vzdelávacej činnosti, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti vrátane spolupráce 
s Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a vyhlasuje, že dokumentácia je 
z hľadiska konania na vymenúvanie profesorov úplná, prehľadná, a že doc. Mgr. 
Dagmar Cagáňová, PhD. spĺňa kritériá pre vymenúvanie profesorov. 

Vedecká a odborná činnosť uchádzačky je odbornou verejnosťou vysoko 
hodnotená, napomáha rozvoju daného študijného odboru a prispieva k riešeniu 

 
3 z toho aspoň 10 v zahraničných publikáciách 
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aktuálnych problémov v manažmente v zameraní na interkultúrny manažment. 
Všetci traja oponenti jednoznačne kladne hodnotia pedagogickú, 

vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. 
a odporúčajú jej menovanie za profesorku. 

Komisia pre posúdenie vedeckej, odbornej, pedagogickej a publikačnej 
činnosti doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. konštatuje, že menovaná spĺňa 
podmienky Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko–
pedagogických titulov alebo umelecko–pedagogických titulov docent a profesor 
v znení neskorších predpisov a odporúča Vedeckej rade Fakulty prevádzky 
a ekonomiky dopravy a spojov schváliť návrh na vymenovanie 

 

doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. 
 

za  profesorku 
 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
 

ekonomika a manažment podniku. 
 

 

prítomný online cez MS Teams 

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.   

 

 

prítomný online cez MS Teams 

     Assoc. prof. MSc. Krzysztof Witkowski, PhD. 

 

 

 

prítomná online cez MS Teams 

      prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. 

 

 

 

prítomný online cez MS Teams 

      prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. 

 
 
 
 
 

Záznam verifikoval:      prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.  
        prodekan pre vedu a výskum 

 

 


