
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Ekonomická fakulta 

 

 
POSUDOK OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE 

 
 

Téma: Agriturism in multifuncional development of rural areas 

                                        (Agroturistika v multifunkcnom rozvoji vidieckych oblastí) 

Typ záverečnej práce: Habilitačná práca 

Študijný odbor: 8.1.1. Cestovny ruch 

Autor: dr inż. Mikołaj Jalinik 

Oponent: prof. dr hab. Jan Sikora, Ekonomická fakulta, Ekonomická univerzita v  

                                        Poznani 

 
 

1. Aktuálnosť zvolenej 
témy: 

Problémy vidieckych oblastí v Poľsku sú spojené so štrukturálnymi 
ťažkosťami poľnohospodárstva, z ktorých najdôležitejšie sú malé 
poľnohospodárske pozemky, nízky stupeň špecializácie fariem,   
tradičné techniky poľnohospodárskej výroby s nízkym stupňom 
mechanizácie a aj verejná a skrytá nezamestnanosť. Nrozvinutosť 
vidieckych oblastí z dôvodu ekonomickej monofunkčnosti je príčinou 
chudoby obyvateľov vidieka, je dôvodom prehĺbenia nepriaznivých 
tendencií v sociálnejj situácii obyvateľov vidieka. Riešenie 
existujúcich problémov je možné len vďaka široko chápanej sociálnej 
a ekonomickej aktivizácii týchto oblastí. Hoci vo vidieckych 
oblastiach v Poľsku je poľnohospodárska činnosť  stále 
najdôležitejšia, jej štrukturálne zmeny vyžadujú vytvorenie programu 
integrovaného rozvoja vidieckych oblastí s rozličnými  činnostami, v 
ktorom sa účinne využije potenciál týchto oblastí a bude sa 
mobilizovať tvorivá iniciatíva miestneho obyvateľstva. Takýmto 
programom je  multifunkčný rozvoj vidieckych oblastí. Tento program 
predpokladá uplatnenie väčšieho množstva nových 
mimopoľnohospodárskych a výrobných funkcií, obchodných funkcií a 
poskytovania služieb vo vidieckych oblastiach.  Ráta sa aj s  väčšou 
ekonomickou diverzitou vidieckych regiónov, poklesom významu 
poľnohospodárstva v národnej ekonomike a odstúpenie od 
monofunkčnosti vidieka zameraného na poľnohospodársku výrobu 
(chov zvierat a obrábanie pôdy). Sociálno-ekonomický rozvoj 
vidieckych oblastí závisí  predovšetkým od podnikavosti 
obyvateľstva, ktoré sa zaoberá rôznymi druhmi podnikateľskej 
činnosti vrátane cestovného ruchu a agroturistiky. Autor habilitačnej 
práce vybral jeden z príkladov podnikateľskej činnosti na vidieku, 
ktorým je cestovných ruch a agroturistika (s. 32). Agroturistika je tým 
faktorom, ktorý podporuje rozvoj iných druhov 
mimopoľnohospodárskej činnosti a ekonomicky a sociálne oživuje 
vidiecke oblasti. Myslím si, že autorom vybraná téma habilitačnej 
práce je aktuálna a užitočná. Má podstatné informatívne a aplikačné 
hodnoty z hľadiska vedy a európskej stratégie rozvoja vidieckych 
oblastí v Poľsku.  

2. Vhodnosť zvolených 
metód: 

Cieľom vedeckých úvah autora habilitačnej práce je preskúmať vplyv 
agroturistiky na multifunkčný rozvoj vidieckych oblasti a predstaviť 
hierarchiu faktorov ovplyvňujúcich rozvoj týchto oblastí  (s. 12). 
Hlavný cieľ a tri čiastkové ciele (určiť závislosť medzi rozsahom 



poskytovaných agroturistických služieb a rozvojom vidieckych 
oblastí; poukázať na smer rozvoja agroturistiky vidieckych oblastí; 
vypracovať klasifikáciu agroturistických fariem), vytvárajú základ pre 
formulovanie troch vedeckých hypotéz. Tieto hypotézy autor 
verifikoval v druhej a tretej kapitole habilitačnej práce. Naplnenie 
cieľa práce a overenie výskumných hypotéz si vyžadovalo 
uskutočnenie empirického výskumu za použitia vhodných 
výskumných metód a techník: porovnávaciu analýzu, metódy 
indukcie a dedukcie, metódu analógie a metódu pozorovania. Myslím 
si, že použité vedecké metódy sú vhodné na analýzu riešeného 
problému vrátane realizácie vedeckého cieľa a verifikácie prijatých 
hypotéz. Žiaľ, v práci chýba opísanie vedeckých techník, ktoré sa 
používajú v uplatňovaných metódach, a tým podporujú realizáciu 
hlavného cieľa a čiastkových cieľov práce.       

3. Prínosy habilitačnej 
práce: 

Hodnotená habilitačná práca je teoreticko-empirická štúdia, v ktorej 
sa prezentuje zaujímavý problém významu agroturistiky v stratégii 
multifunkčného rozvoja vidieka. K prínosom práce patrí: 
-   pokus o spresnenie a usporiadanie definícií vzťahujúcich sa na 
agroturistické služby; 
- určenie uzávislosti mikro-, mezo- a makroekonomicko-sociálnych 
faktorov, ktoré ovplyvňujú rozvoj agroturistiky v kontexte zásad trvalo 
udržateľného rozvoja vidieckych oblastí; 
- upriamenie  pozornosti na účelovosť systematického skúmania 
významu agroturistiky v rozvoji vidieckych oblastí; 
-  kvantitatívno-kvalitatívna analýza výsledkov vlastného výskumu v 
spojení s výsledkami sekundárnych zdrojov (štatistických spracovaní 
a prác iných autorov), čo umožnilo formulovať všeobecnejšie 
informačno-aplikačné závery vzťahujúce sa na skúmanú 
problematiku nielen na miestnej, ale aj na regionálnej a národnej 
úrovni.    

4. Zhodnotenie publikačnej, 
vedeckovýskumnej 
a pedagogickej činnosti 
habilitanta 

Dr inż. Mikołaj Jalinik je známym a uznávaným vedcom v Poľsku  v 
oblasti ekonomických problémov vidieckeho cestovného ruchu a 
agroturistiky. Je autorom 2 vedeckých monografií, 1  učebnice a 68 
článkov publikovaných vo vedeckých časopisoch a zborníkoch. 
Redigoval 12 vedeckých monografií. Jeho práce boli zverejnené v 
známych vedeckých vydavateľstvách doma a vo vedeckých 
vydavateľstvách v zahraničí. Aktívne sa zúčastnil mnohých 
národných a medzinárodných konferencií, na ktorých predniesol 21 
príspevkov doma a zahraničí. Vo  vedecko-výskumnej činnosti bol 
riešiteľom 12 vedeckých projektov z cestovného ruchu, vzdelávania v 
cestovnom ruchu, agroturistiky a vidieckych oblastí.  Jeho vedecké 
práce boli citované v domácich a zahraničných vedeckých 
časopisoch a monografiách. Výsledky jeho vedeckej práce spĺňajú 
obligatórne a fakultatívne požiadavky Ekonomickej fakulty Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Aj v pedagogickej činnosti dosahuje 
významné výsledky. Vedie okrem iného prednášky z predmetov ako 
pedagogika oddychu, športu a rekreácie, procesy globalizácie v 
cestovnom ruchu, poradenstvo v cestovnom ruchu. Vedie aj 
bakalárske a magisterské semináre, v rámci ktorých viedol 74 
bakalárov a 36 magistrov. Do pedagogickej práce zavádza nové 
programy a metódy vyučovania. Je tiež oponentom bakalárskych a 
magisterských prác. Za vedecko-výskumné a pedagogické výsledky 
dr inż. Mikołaj Jalinik bol niekoľkokrát ocenený ministrom a rektorom.      
      

5. Otázky pre autora pri 
obhajobe práce: 

1. Autor píše, že v práci využil nasledovné metódy a výskumné 
techniky: metódu porovnávacej analýzy, induktívne a deduktívne 
metódy, metódu analógie a metódu pozorovania (s. 13). V texte sú 
uvedené výskumné metódy, ale chýbajú výskumné techniky, ktoré sa 



použili pri zbere empirického materiálu. Aké výskumné techniky 
použil autor vo svojom výskume? Aký je rozdiel medzi výskumnou 
metódou a výskumnou technikou? A aký je informačný prínos 
výsledkov výskumu dosiahnutý pomocou použitých metód z hľadiska 
ich výhod a nedostatkov? 
2. Autor poukazuje na rôzne druhy mimopoľnohospodárskych služieb 
poskytovaných v rámci stratégie multifunkčnosti vidieckych oblastí (s. 
30 i iné). Jednou z nich sú služby cestovného ruchu  analyzované 
v práci. Aká je perspektíva rozvoja služieb cestovného ruchu vrátane 
agroturistických služieb na vidieku v porovnaní s inými druhmi 
mimopoľnohospodárskej činnosti? 
3. Aké sú zdroje financovania agroturistickej činnosti majiteľmi 
fariem? Ktoré z nich sa najčastejšie využívajú? 
4. V akom percentuálnom pomere sa v skúmaných obciach 
Podleského vojvodstva zohľadnila úloha agroturistiky v sociálno-
ekonomických stratégiách rozvoja týchto obcí? Realizujú sa tieto  
ustanovenia v praxi, alebo sú len na papieri? 

6. Záverečné odporúčanie 
k návrhu udelenia 
vedecko-pedagogického 
titulu: 

Na základe habilitačnej práce, vedecko-výskumnej práce a 
pedagogickej činnosti hodnotím, že dr inż. Mikołaj Jalinik spĺňa 
kritériá habilitačného konania. Odporúčam prijatie habilitačnej práce 
Vedeckou radou Ekonomickej fakulty UMB, a po habilitačnej 
prednáške a diskusii odporúčam udeliť kandidátovi vedecko-
pedagogický titul docent v odbore 8.1.1. Cestovný ruch. 

 
 
V Poznani, dňa 7. októbra 2013  .............................................................  
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