
Oponentský posudok 

 

vo vymenúvacom konaní  pre získanie vedecko-pedagogického titulu profesor 

v odbore manažment  

uchádzačky doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. 

 

Na základe uznesenia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu zo dňa 12. apríla 2018 som bol vymenovaný za oponenta vo vymenúvacom 

konaní za profesorku doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD., v odbore manažment. Na základe 

tohto vymenovania predkladám nasledujúci posudok na inauguračný spis:  

 

Uchádzačka o získanie vedecko-pedagogického titulu profesorka od roku 1994 prakticky 

nepretržite pôsobí v 100% úväzku na MTF STU v Trnave. Od roku 2014 pôsobí ako prodekanka 

pre zahraničné projekty.  

Na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovo technologickej fakulty so 

sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave doc. Cagáňová aktívne 

participovala na príprave akreditačných spisov pre všetky 3 stupne štúdia v rámci 2 študijných 

programov: Priemyselné inžinierstvo a Personálna práca v priemyselnom podniku. V rámci 

týchto študijných programov v súčasnosti garantuje a pedagogicky zabezpečuje  predmety ako: 

Manažérske zručnosti, Medzinárodné vzťahy a diverzita, Inovačný manažment, Interkultúrny 

manažment, Globálny komparatívny manažment, Kreativita manažéra a jej rozvoj a 

Multikultúrny manažment. 

Doc. Cagáňová taktiež viedla práce Študentskej vedeckej odbornej činnosti, ako aj niekoľko 

desiatok bakalárskych a diplomových prác. V rámci doktorandského štúdia bola školiteľkou  

úspešne ukončených 3 doktorandov, 6 doktorandi sú po absolvovaní dizertačnej skúšky. V 

súčasnosti 5 sú študujúci doktorandi, z toho 3 sú po absolvovaní dizertačnej skúšky. Ďalší 5 

doktorandi sú s prerušením štúdia, z toho 3 po absolvovaní dizertačnej skúšky. Všetci jej 

doktorandi sú alebo boli doktorandmi na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu, 

Materiálovo technologickej fakulty so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave. Medzi jej doktorandov patria i zahraniční študenti, napr. z Veľkej Británie a Indie. 

Svojou odbornosťou pri vedení doktorandov prispieva k budovaniu a udržaniu výbornej úrovne 

doktorandského štúdia na MTF STU v Trnave.  

 

Doc. Cagáňová je členkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore Priemyselné 

inžinierstvo v študijných programoch Priemyselné manažérstvo a Personálna práca v 

priemyselnom podniku na MTF STU v Trnave. 

 

Ako predsedníčka a členka komisií pre štátne skúšky na bakalárskom, inžinierskom a 

doktorandskom stupni štúdia pôsobí na MTF STU, na Ústave manažmentu STU, na Fakulte 

PEDAS v Žiline, na Fakulte výrobných technológií TU Košice, na Fakulte BERG TU Košice, 

na Fakulte Ekonomiky a manažmentu, Univerzita Zielona Gora, Poľsko. 

 



Doc. Cagáňová je členkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore Priemyselné 

inžinierstvo v študijných programoch Priemyselné manažérstvo a Personálna práca v 

priemyselnom podniku na MTF STU. 

 

K pedagogickej činnosti možno konštatovať, že doc. Cagáňová prispieva svojimi teoretickými 

vedomosťami a praktickými skúsenosťami k vysokej kvalite pedagogického procesu, a to na 

jednej strane umením zaujať študentov v rámci prednášok a cvičení a na druhej strane, 

dôkladnou prípravou odborných materiálov, skrípt a vysokoškolských učebníc. 

 

Zhodnotenie kritérií pre pedagogickú prax podľa čl. 5 Kritérií Fakulty managementu Univerzity 

Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu 

„docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“ schválených vo Vedeckej rade Univerzity 

Komenského v Bratislave 3.marca 2014: Uchádzačka  o získanie vedecko-pedagogického titulu 

profesor kritériá pre pedagogickú prax spĺňa. 

Zhodnotenie kritérií pre vedeckú školu podľa čl. 9 Kritérií Fakulty managementu Univerzity 

Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu 

„docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“ schválených vo Vedeckej rade Univerzity 

Komenského v Bratislave 3.marca 2014: Uchádzačka o získanie vedecko-pedagogického titulu 

profesor kritériá pre vedeckú školu spĺňa. Vzhľadom na jej praktické skúsenosti a hodnotné 

výstupy v rámci vedeckej činnosti, ako aj skutočnosť, že pôsobí na Slovenskej technickej 

univerzite garantuje, že bude i naďalej môcť úspešne pôsobiť ako školiteľka v doktorandskom 

štúdiu i v nasledujúcich rokoch, je predpoklad i ďalšej perspektívnej výchovy študentov v treťom 

stupni vysokoškolského štúdia. 

 

Doc. Cagáňová má veľmi významnú a kvalitnú i vedecko-výskumnú činnosť, čo dokazujú 

nasledujúce fakty. Bola riešiteľkou viac ako 32 domácich a medzinárodných projektov, pričom 

aspoň v tretine z nich bola hlavnou riešiteľkou a veľakrát i zástupkyňou hlavného riešiteľa 

projektu v rámci projektových schém H2020, FP7, COST, V4, INTERREG, VEGA, KEGA, 

APVV a iné. 

Štatistika vedecko-výskumnej činnosti: hlavná riešiteľka 8 medzinárodných projektov, hlavná 

riešiteľka 4 medzinárodných inštitucionálnych projektov, hlavná riešiteľka 1 domáceho 

inštitucionálneho projektu, hlavná riešiteľka 1 KEGA, spoluriešiteľka 6 medzinárodných 

projektov, spoluriešiteľka 7  projektov VEGA, spoluriešiteľka 2 projektov KEGA, 

spoluriešiteľka 1 projektu APVV, spoluriešiteľka 2 ESF projektov, spoluriešiteľka 3 národných 

projektov SR. 

O kvalite projektov a ich uznaní svedčí i päťnásobná podpora rektorom STU, pričom štyrikrát 

bola hlavnou riešiteľkou a raz zástupkyňou v rámci projektovej schémy H2020, napriek tomu, 

že projekty neboli financované EK, ale dosiahli vysoké bodové hodnotenia. 

 

Nezanedbateľná je jej spolupráca s domácimi a zahraničnými univerzitami a inštitúciami (UK 

Bratislava, TU Košice, VŠEM Bratislava, UCM Trnava, TU Žilina, KU Ružomberok, City 

University of Seattle Bratislava, SPU Nitra, UKF Nitra, UMB Banská Bystrica, TU Wien, 

Rakúsko; výskumná inštitúcia Leibniz-Institut für Festkörper und Werkstoffforschung 

Drážďany, Nemecko; Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Nemecko; 



University of Oxford, Anglicko; Chalmers University, Švédsko; Centre National de la 

Recherche Scientifique, Francúzsko; Universita Autonoma Barcelona, Španielsko; 

Wirtschaftsuniversität Viedeň, Rakúsko; Jozef Stefan Institute, Slovinsko; Institut für 

Nanotechnologie, Forschungszentrum Karlsruhe, Nemecko, Ioanina University, Grécko; 

European Platform of Women Scientists, Belgicko, Università di Torino, Taliansko, Danubius 

University Galati, Rumunsko; Mendel University Brno, Česká republika; University of Arts in 

Belgrade, Srbsko; Educons University, Srbsko; Steinbeis University Stuttgart, Nemecko; Santa 

Clara University, Kuba; International Business Academy Dánsko; Instituto Politecnico de 

Setubal, Portugalsko; Šiauliai University, Litva). 

 

Doc. Cagáňová pôsobí ako členka i predsedníčka vedeckých rád domácich i zahraničných 

vedeckých konferencií, ako členka redakčných rád vedeckých časopisov, členka domácich i 

zahraničných profesijných organizácií. Taktiež je členkou pracovnej Komisie pre európske 

záležitosti a zahraničné vzťahy, ako aj Kultúrnej a edukačnej agentúry (KEGA), kde bola 

menovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

Doc. Dagmar Cagáňová je členkou vedeckých rád fakúlt: je členkou Vedeckej rady Provozně 

ekonomickej fakulty, Mendelovej univerzity v Brne, v Českej republike a členkou Vedeckej 

rady Fakulty managementu, Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Môžem konštatovať, že doc. Cagáňová má celkovo veľmi bohatú publikačnú činnosť, 217 

publikácií, čo je ukazovateľom jej vedeckej erudovanosti a vysoký počet ohlasov: 272, čo 

svedčí o kvalite a aktuálnosti jej publikačnej činnosti. Keďže vysoko prekračuje plnenie 

mnohých publikačných kategórií, evidovali sme na UK iba ich podstatnú časť. Z 217 citácií, 

má 101 citácií v zahraničných publikáciách registrovaných citačných indexoch Web of Science 

a v databáze SCOPUS (o1), 2 citácie v domácich publikáciách registrovaných citačných 

indexoch Web of Science a databáze SCOPUS (o2), 107 citácií v zahraničných publikáciách 

neregistrovaných v citačných indexoch (o3) a 62 citácií v domácich publikáciách 

neregistrovaných v citačných indexoch (o4). H-index WOS má 5 a h-index SCOPUS má taktiež 

5.  

 

Zhodnotenie kritérií pre dokladovanie vedeckej produktivity podľa čl. 6, pre publikačnú 

činnosť podľa čl.7, i podľa ohlasov na publikačnú činnosť podľa čl. 8 Kritérií Fakulty 

managementu Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“ 

schválených vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave 3.marca 2014: 

Uchádzačka  o získanie vedecko-pedagogického titulu profesor uvedené kritériá spĺňa 

 

Zhodnotenie kvality vedeckého výskumu a odborného profilu uchádzačky: Z inauguračného 

spisu vyplýva, že uchádzačka je po odbornej stránke vyprofilovanou osobnosťou, ktorá dáva 

záruku toho, že i v budúcnosti bude patriť medzi popredné osobnosti v odbore manažment.  

 Svedčí o tom nielen prehľad doterajších zamestnaní a aktivít, ktoré jej umožnili a stále 

umožňujú zostať v kontakte s manažérskou praxou, ale aj skutočnosť, že bola ustanovená za 

členku rôznych vedeckých rád, expertných i poradných komisií. Osobne sa mi páči, že po 



odbornej stránke sa angažuje predovšetkým v mimoriadne aktuálnych témach, ktoré majú aj 

medzinárodný kontext. Je pracovitá, skromná, odborne a argumentačne vyzretá osobnosť. 

Okrem toho dokáže plnohodnotne vedecké výsledky premietnuť do praktických výstupov, 

všeobecne zrozumiteľných a podnetných pre manažérsku prax. Na záver môžem deklarovať, že 

inauguračné konanie D. Cagáňovej písomne podporili a odporučili svojim písomným 

stanoviskom 5 významní zahraniční odborníci: rektor, Andy Pusca z Danubius Univerzity v 

Galati, prorektor prof. Kosta Krsmanovic z University of Arts v Belehrade, dekan, Pavel Žufan 

z Mendelovej univerzity, Provozne ekonomickej fakulty, dekan Predrag Nikolič z University 

of EDUCONS v Srbsku, a zároveň hosťujúci profesor v Malajzii, Londýne a súčasne pôsobiaci 

v Číne, ako aj Prof. Adjunto Pedro Filipe Cunha z IPS Setubal a súčasne riaditeľ výskumného 

centra CENI z Portugalska.  

 

Záver: Na základe posúdenia doložených podkladov a celkového zhodnotenia pedagogickej, 

vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD., odporúčam, 

aby Vedecká rada Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave schválila návrh 

na jej vymenovanie za profesorku v odbore manažment.  

 

 

 

 

...................................................... 

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave 

 

 

 

V Bratislave, 26. apríla 2018 


