
OPONENTSKÝ POSUDOK  

 

k vymenúvaciemu konaniu  doc. Ing. Alžbety KUCHARČÍKOVEJ, PhD.  

 

Posudok vypracoval : prof. Ing. Milan SOPÓCI, PhD. 

 

 

Oponentský posudok som vypracoval   na základe uznesenia Vedeckej  rady  Fakulty riadenia 

a informatiky, Žilinskej univerzity v Žiline  zo dňa 26.10. 2017 a na základe  kritérií  Fakulty 

riadenia a informatiky, ŽU na získanie  titulu profesor. 

Žiadateľka   o začatie konania  na vymenúvanie za profesora predložila  všetky dokumenty  

stanovené  Vyhláškou MŠVVŠ SR č. 6/2005 Z. z., o postupe  získavania vedecko-

pedagogických titulov docent a profesor.  

 

Zhodnotenie splnenia  kritérií  pre vymenúvacie  konanie za profesora 

 

1. Pedagogická aktivita 

 

 -  doc. Ing. Alžbeta KUCHARČÍKOVÁ, PhD. pracuje v odbore alebo v príbuznom 

odbore  v ktorom sa uskutočňuje konanie na vymenúvanie  za profesora od   r.1995 

v priamom pedagogickom procese. V priebehu pedagogickej praxe zastávala rôzne  

pracovné pozície vysokoškolského učiteľa, od roku 1995 ako vysokoškolská učiteľka, 

odborná asistentka, od roku 1997 ako zástupkyňa vedúcej katedry a od roku 2005 ako 

docentka,  Fakulty riadenia a informatiky, ŽU,  

-   vysoko pozitívne možno hodnotiť sebavzdelávanie žiadateľky, ktorá v rokoch 1994 – 

2012 absolvovala 8 vzdelávacích aktivít doma i zahraničí v ktorých si zvýšila svoju 

kvalifikáciu, 

-   žiadateľka   je spolugarantkou  študijného  programu  3.3.15 Manažment v bakalárskom 

a doktorandskom stupni štúdia. V priebehu svojej bohatej pedagogickej praxe 

pripravila 9. predmetov a prepracovala ďalšie tri v predmetnej oblasti, v ktorej sa 

uskutočňuje menovacie konanie,  

-  v priebehu pedagogickej praxe  bola autorom alebo spoluautorom 5. vysokoškolských 

učebníc, 2. skrípt a množstva učebných textov, 



-  žiadateľka  bola  v priebehu pedagogickej praxe 62 krát aj predsedom alebo členom 

komisie pre štátne skúšky a to nielen na FRI ŽU, ale aj na iných vysokých školách – 

doma i v zahraničí (ČR), 

-    v rámci pobytov  uskutočnila 3 prednášky na vysokých školách v zahraničí – ČR,  

      -     v predmetnej oblasti viedla 57 diplomových a 28 bakalárskych prác,   

-  medzi významné aktivity  v tejto oblasti  možno označiť  aj vyučovanie v rámci 

celoživotného vzdelávania,  v univerzite 3. veku a vedenie študentov v rámci ŠVOČ. 

Žiadateľka  vysoko prekračuje  kritéria  vo všetkých   aktivitách  v oblasti  pedagogickej 

činnosti.  

2. Vedecká  škola 

 

     Žiadateľka uvádza jedného ukončeného a štyroch doktorandov po dizertačnej skúške čím 

spĺňa stanovené kritériá v tejto oblasti. 

     Veľmi pozitívne možno hodnotiť jej projektové aktivity. Ako hlavný riešiteľ vystupuje 

v 3. projektoch Vega a v 6.  grantových projektov FRI. Okrem toho bola členkou 

riešiteľského kolektívu u ďalších 9. projektov z toho u 3. projektov Vega, jedného projektu  

Kega, jedného projektu APVV, 2. projektov  ESF a 2. grantových projektov fakulty. 

Môžem konštatovať, že žiadateľka  spĺňa  kritéria  vo všetkých   aktivitách  v oblasti  

vedeckej školy.  

3. Vedeckovýskumná aktivita 

 

Vedeckovýskumná aktivita uchádzačky  je v drvivej väčšine zameraná na  oblasť 

manažmentu, rozvoja ľudských zdrojov a ekonomiky. Táto činnosť  sa plne odzrkadľuje  v jej 

publikačnej činnosti. Žiadateľka je autorkou: 

-  3. monografií, z toho dvoch zahraničných, 

- 12. vedeckých publikácií v kategórii A,  15. výstupov v kategórii B a ďalších 77. 

výstupov v zahraničných a domácich časopisoch a zborníkoch. Zvlášť možno oceniť 

že žiadateľka publikovala nielen na východe, ale aj v západných krajinách (Taliansko, 

Španielsko). Podobne pozitívne možno hodnotiť aj rozptyl domácich publikácií, na 

univerzitách vo Zvolene, Žiline, Bratislave, Trenčíne či Banskej Bystrici. 

  

     Žiadateľka  spĺňa  kritéria  vo všetkých   aktivitách  v tejto oblasti. 

4.   Uznanie vedecko-pedagogickou komunitou 

O tom, že žiadateľka  je známou  a „čítanou“ osobnosťou svedčí aj 350 citácií 

v zahraničných a domácich časopisoch, zborníkoch a ďalších  publikáciách. Z uvedených 

citácií je 45 citácií evidovaných v databáze Scopus a 53 citácií evidovaných v databáze WOS. 

Možno tu oceniť publikácie na ktoré je odozva až v 50. prípadoch. 

  Rovnako pozitívne možno hodnotiť aj jej členstvo v redakčnej rade 

časopisu, v programových výboroch domácich i zahraničných konferencií – v 7. prípadoch, 



vo výboroch medzinárodných organizácií – v 1. prípade a 5. vyžiadaných prednášok 

z domácich i zahraničných ustanovizní. 

Žiadateľka spĺňa  kritériá  vo všetkých   aktivitách  v tejto oblasti.  

5.  Inžinierske a ostatné činnosti 

V tejto oblasti žiadateľka uvádza v 3. prípadoch nové realizované metodiky a v 5. prípadoch 

expertíznu činnosť pre prax.   

Žiadateľka spĺňa  kritériá  v tejto oblasti. 

6. Ďalšie aktivity 

 

O aktivite menovanej  v tejto oblasti  svedčí aj skutočnosť že v rozličných  oblastiach   

prezentuje 82 splnených aktivít, čo ďaleko prevyšuje požiadavky z kritérií, z ktorých možno 

zvlášť uviesť : 

- spolugarantovanie študijného programu, 

- autorstvo učebných pomôcok,  

- členstvo v komisiách pre udeľovanie vedecko-akademických hodností, 

- vypracovanie odborných posudkov, 

- recenzie kníh a učebníc, 

- recenzie výskumných projektov a grantov, 

- recenzie článkov, 

- študijné a prednáškové pobyty. 

 

Pripomienky: 

Vzhľadom na splnenie kritérií vo všetkých oblastiach je ťažké žiadateľke niečo vytknúť, ak 

áno, tak potom mám len nasledujúce dve  pripomienky: 

- v niektorých prípadoch na rozsah publikácie je príliš mnoho spoluautorov – 

u kategórie A/1, 5 strán traja autori, A/4, 6 strán štyria autori, A/11, 5 strán traja 

autori, 

- žiadateľka uvádza v prehľade 4. doktorandov po dizertačnej skúške v rokoch 2007, 

2009, 2010 a 2013, zaujímalo by ma čo je s nimi v súčasnej dobe. 

 

Celkové zhodnotenie  

Z predložených materiálov a na základe prehľadu plnenia kritérií FRI, jednoznačne   

vyplýva, že  doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. nielenže  s p l n i  l a , ale aj 

niekoľkonásobne prekročila  všetky kritéria  v jednotlivých oblastiach,  tak ako sú stanovené 

FRI na získanie titulu profesor. Z materiálov jednoznačne  vyplýva že doc. Ing. Alžbeta 

Kucharčíková, PhD. je komplexnou a uznávanou osobnosťou  v odbore, o čom svedčí jej 

vedecko-výskumná, publikačná  i pedagogická činnosť. Výsledkami svojej práce  sa výrazne  

zapísala do života FRI a Žilinskej univerzity.  

 



Na základe splnenia  kritérií, v súlade s Vyhláškou  MŠVVŠ SR 6/2005 Z.z.  odporúčam  

Vedeckej rade  Fakulty riadenia a informatiky, Žilinskej univerzity v Žiline, aby návrh na 

vymenovanie  doc. Ing. Alžbety Kucharčíkovej,  PhD.  za profesora  v odbore 3.3.15 

Manažment  schválila a postúpila ho Vedeckej rade ŽU v Žiline.  

 

V Liptovskom Mikuláši   15.11. 2017   

        

 

          prof. Ing. Milan SOPÓCI, PhD. 

 

 


