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Posudok 

materiálov k inauguračnému konaniu  

doc. Ing. Zdenky MUSOVEJ, PhD. 

 

Po preštudovaní materiálov predložených k inauguračnému konaniu doc. Ing. Zdenky Musovej, PhD.  

vyjadrujem nasledovné stanovisko:  

 

Konštatujem, že doc. Musová ukončila vysokoškolské štúdium na Obchodnej fakulte EU v Bratislave 

v roku 1993. V roku 1995 absolvovala špecializačné doplnkové pedagogické štúdium. Na tej istej 

fakulte v  roku 2002 ukončila doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky 

v internej forme. Habilitovala v roku 2013 na Ekonomickej fakulte UMB v odbore Ekonomika 

a manažment podniku. Téma jej habilitačnej práce bola „Inovatívne prístupy v spoločensky 

zodpovednom marketingu“. Ako vysokoškolský pedagóg  pôsobí na EF UMB v Banskej Bystrici od 

roku 1996. V súčasnosti doc. Musová pracuje na funkčnom mieste docenta na Katedre ekonomiky 

a manažmentu podniku na EF UMB v Banskej Bystrici.  

 

Oblasť pedagogická 

Doc. Musová začala ako pedagóg – odborný asistent pôsobiť na Katedre marketingu OF EU v roku 

1996 do roku 2003.  Od roku 2003 do roku 2005 pracovala na Katedre bankovníctva a poisťovníctva 

Fakulty financií UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala ako odborný asistent 

na EF UMB na Katedre ekonomiky a manažmentu podniku. Od roku 2014 tu pracuje na funkčnom 

mieste docent v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku.  

Na OF EU doc. Musová vyučovala predmety marketing, spotrebiteľské reálie a prípadové štúdie 

z marketingu. Predmet spotrebiteľské reálie učila aj na UKF v Nitre. Na FF UMB učila predmety 

marketing, finančný a bankový marketing, riadenie komerčnej banky, marketing finančných služieb 

(garant), manažment vzťahov so zákazníkom (garant), neziskový marketing, spoločenský marketing 

(garant), spoločensky zodpovedné podnikanie (garant), poisťovníctvo, strategický a projektový 

manažment (garant), bankový manažment a ďalšie predmety. Doc. Musová vyučuje v odbore 

Ekonomika a manažment podniku a v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie.  Predmety 

zabezpečovala a zabezpečuje pre všetky formy a stupne štúdia na EF UMB.  Viaceré z predmetov 

zabezpečovala študijnou literatúrou. Podieľala sa aj na vypracúvaní učebných plánov a tvorbe 

študijnej literatúry.  Pedagogická angažovanosť doc. Musovej významne prispieva k dobrému 

uplatneniu sa absolventov v praxi.  



Ako pedagóg spolupracuje aj s vysokoškolskými pracoviskami v Českej republike, v Španielsku, v 

Nemecku a v Belgicku. 

Ako pedagóg, odborník na financie, marketing a spoločensky zodpovedné podnikanie vedie/viedla 

bakalárske a diplomové práce z oblasti financií, bankovníctva, marketingu, spoločensky 

zodpovedného podnikania a riadenia vzťahov so zákazníkom. V jej doterajšej pedagogickej praxi 

viedla 126 diplomových prác (požadovaný limit je 25) a 11 bakalárskych prác. Ako pedagóg má 25 

ročnú pedagogickú prax v odbore (minimálny limit je 10).  

Ako docent býva predsedom komisie pre bakalárskej skúšky a členom komisie pre inžinierske štátne 

skúšky.  

Z uvedeného vyplýva, že doc. Musová spĺňa kritériá kladené na oblasť pedagogickej činnosti pre 

inauguračné konanie vedeckou radou EF UMB v Banskej Bystrici.  

 

Oblasť vedecko-výskumná 

Vedecko-výskumné aktivity doc. Musovej boli a sú zamerané na riešenie vedecko-výskumných 

projektov z oblasti bankovníctva, neziskového marketingu, vzťahového marketingu a spotrebiteľskej 

politiky. Participovala v 9 projektoch schémy VEGA, kde v dvoch projektoch bola vedúci projektu 

a v jenom zástupca vedúceho.  Okrem toho bola spoluriešiteľ alebo koordinátor v 7 projektoch, 

z ktorých viaceré mali medzinárodný charakter. O ďalšie projekty sa uchádza v súčasnosti.  

Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti prezentuje doc. Musová na mnohých domácich 

a zahraničných vedeckých konferenciách a implementuje ich do obsahu predmetov vyučovaných na 

EF UMB v Banskej Bystrici a do učebných textov. Mnohé zo svojich prác publikovala v recenzovaných 

vedeckých časopisoch a zborníkoch. Osobitne oceniteľné je publikovanie výsledkov vedecko-

výskumnej činnosti v dvoch monografiách, v jednej vysokoškolskej učebnici a 5 učebných textoch,  

v rade ďalších vedeckých (71) zborníkov a časopisov a v odborných (17) publikácií. 35 príspevkov bolo 

uverejnených v impaktovaných zdrojoch. Prezentácia publikácie vedecko-výskumných výsledkov 

nachádza odozvu vo forme citácií u domácich a zahraničných autorov. Výsledky jej vedecko-

výskumnej činnosti majú priame uplatnenie aj v pedagogickom procese. 

Doc. Musová je na EF UMB v Banskej Bystrici vo vednom/študijnom odbore Ekonomika a manažment 

podniku školiteľkou doktorandov, kde vyškolila dvoch doktorandov a jedného školí. Minimálny limit 

sú dvaja vychovaní doktorandi.  

Z uvedeného vyplýva, že doc. Musová  spĺňa kritériá kladené na oblasť vedecko-výskumnej činnosti 

pre inauguračné konanie vedeckou radou EF UMB v Banskej Bystrici.  

 

Oblasť publikačnej činnosti 

Doc. Musová je autorkou 2 domácich vedeckých monografií, 1 vysokoškolskej učebnice 

a autorkou/spoluautorkou 5 vysokoškolských učebných textov. Celkovo publikovala 126 vedeckých 

prác, z toho 35 príspevkov v impaktovaných zdrojoch, 71 vedeckých príspevkov na domácich 



a zahraničných vedeckých konferenciách a vo vedeckých zborníkoch.  18 príspevkov bolo 

publikovaných v zahraničí. Okrem toho doc. Musová prezentovala výsledky svojej vedeckej 

a pedagogickej činnosti v zborníkoch na medzinárodných a domácich konferenciách. Oblasť 

publikačnej činnosti pedagogických, vedeckých a výskumných aktivít našiel citačnú odozvu v 98 (82 

zahraničných) príspevkov autorov v impaktovaných a v 163 zdrojoch v iných zdrojoch. Minimálny 

limit je 60 citácií, z toho 10 v impaktovaných zdrojoch.     

Oceňujem, že rozsah vedeckej a publikačnej činnosti doc. Musovej je systematicky rozložených do 

celého obdobia jej vedecko-odbornej práce.  

Z uvedeného vyplýva, že doc. Musová spĺňa kritériá kladené na oblasť publikačnej činnosti pre 

inauguračné konanie vedeckou radou EF UMB v Banskej Bystrici.  

 

Ako uznávaný odborník v danej oblasti je nominovaná v 4 redakčných radách, z toho v 3 zahraničných 

a v 3 odborových komisiách. Je členkou 7 odborných organizácií. Pracuje ako členka Akademického 

senátu na EF UMB. Ako vysokoškolský pedagóg absolvovala 7 zahraničných odborných pobytov na 

univerzitách.  

  

Plnenie kritérií pre vymenovanie za profesora 

Doc. Musová plní všetky stanovené kvalitatívne a kvantitatívne kritéria pre vymenovanie za 

profesora. Či už ide o jej pedagogickú činnosť, vedecko-výskumnú činnosť alebo publikačnú činnosť. 

Svojim zameraním na neziskový marketing, relačný marketing a spoločensky zodpovedné podnikanie 

v publikačnej, pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti a výchovou doktorandov tvorí vlastnú 

vedeckú školu.   

Tri najvýznamnejšie diela:  

- Vedecká monografia „Spoločenská zodpovednosť v marketingovej praxi podnikov“ (2013). 

V nej autorka vymedzuje základné teoretické východiská spoločensky zodpovedného 

podnikania, etickú stránku marketingových aktivít podnikov so zameraním na 

environmentálne aspekty aplikované v marketingových nástrojov podnikov a správania 

spotrebiteľa v tomto zmysle.  

- Vedecká monografia „Vnímanie zodpovedných marketingových aktivít spotrebiteľmi“ (2020). 

Ťažiskom pozornosti autorky je v publikácii vymedzenie spoločenskej zodpovednosti 

podnikov v rámci uplatňovania marketingových aktivít dobročinného marketingu. Zároveň 

oblasť dobročinného marketingu je prezentovaná výskumom medzi spotrebiteľmi na 

Slovensku.  

- Vedecký príspevok „Environmentally Responsible Purchasing in Slovakia“ (2018) - vedecký 

zborník Štetín - PL. Doc. Musová ako vedúca autorského kolektívu v príspevku prezentuje 

výsledky výskumu, v ktorom analyzuje spotrebiteľské správanie z pohľadu nákupu produktov, 

kde rozhodujúcim kritériom je environmentálna stránka produktu.  



 Záver 

 

Doc. Musová spĺňa všetky kritériá pre úspešné inauguračné konanie. Svojou vedeckou, publikačnou 

a pedagogickou činnosťou je známa v domácej a zahraničnej odbornej akademickej verejnosti.  Je 

uznávanou autoritou v oblasti marketingu pre finančné inštitúcie, v oblasti neziskového marketingu, 

relačného a spoločensky zodpovedného marketingu. Osobnosť a dielo doc. Musovej sú dobre známe 

v širšej akademickej i podnikateľskej sfére. Doc. Musová je vo svojej oblasti významná akademická 

osobnosť na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Aktívne vystupuje na domácich 

a zahraničných konferenciách. 

Na základe uvedeného konštatujem, že doc. Ing. Zdenka Musová, PhD. spĺňa všetky kritériá pre 

úspešné ukončenie inauguračného konania. Na základe úspešného priebehu inauguračného konania, 

ako aj s ohľadom na doterajšiu pedagogickú, vedeckú, publikačnú a inú odbornú činnosť doc. Ing. 

Zdenky Musovej, PhD., odporúčam, aby jej bol udelený vedecko-pedagogický titul profesor v odbore 

habilitačného a inauguračného konania Ekonomika a manažment podniku. 

 

Otázky do rozpravy 

1. Ako by ste charakterizovali úroveň, prípadne rozdiely v spoločensky zodpovednom podnikaní 

slovenských podnikov za posledné roky a ako vidíte v tejto oblasti budúcnosť v nasledujúcich 

rokoch?  

2. V čom vidíte rozdiely v úrovni spoločensky zodpovedného správania sa/podnikania 

zahraničných globálnych podnikov v ich domácej krajine, na Slovensku alebo v iných 

krajinách? A čo je príčinou prípadných rozdielov? 

3. V čom vidíte rozdiely v úrovni spoločensky zodpovedného správania slovenských 

spotrebiteľov a spotrebiteľov vo vyspelých krajinách?  

 

prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD., oponent 

EF UMB, Banská Bystrica 


