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1. Aktuálnosť zvolenej 
témy: 

Vzhľadom na nevyhnutnosť rozšírenia ponuky cieľových miest na 
Slovensku o zaujímavé a dynamické súčasti produktu cestovného 
ruchu, ktoré majú potenciál pritiahnuť do cieľových miest 
návštevníkov a ktorými organizované podujatia sú, je spracovanie 
tejto témy v súčasnosti vhodne načasované a je veľmi aktuálne. 

2. Vhodnosť zvolených 
metód: 

Autorka použila vhodné vedecké metódy na spracovanie 
problematiky, osobitne vysoko hodnotím postup pri zabezpečení 
reprezentatívnosti dotazníkového prieskumu, príprave a analýze dát 
a využitie matematicko-štatistických metód, ktoré použila pri analýze 
dát získaných dotazníkovým prieskumom. 

3. Prínosy habilitačnej 
práce: 

Nie je mi známe, žeby sa na Slovensku, resp. aj v susednej Českej 
republike v posledných rokoch skúmala problematika dopytu po 
organizovaných podujatiach v takom rozsahu, ako to urobila Ing. 
Pompurová.  
Prínos tejto práce vidím v tom, že autorka: 
- vhodným spôsobom doplnila teoretické poznanie problematiky 
organizovaných podujatí, ktoré tvoria súčasť ponuky cieľového 
miesta cestovného ruchu, ako aj dopytu po takýchto podujatiach;  
- v praktickej časti dokázala objasniť súvislosti a javy, ktoré vyplývajú 
z účasti návštevníkov v cestovnom ruchu na organizovaných 
podujatiach v cieľových miestach a potvrdila vhodne naformulované 
hypotézy. Osobitne ma zaujalo potvrdenie východiskovej hypotézy, 
v ktorej autorka predpokladala, že súčasný dopyt po organizovaných 
podujatiach vytvára dostatočné predpoklady pre dynamizáciu ponuky 
cestovného ruchu na Slovensku; 
- veľkým prínosom pre danú problematiku je aj tretia kapitola 
habilitačnej práce, v ktorej autorka sformulovala predpoklady 
účinného riadenia produktu organizovaných podujatí a jeho 
komercializácie pre vybrané segmenty. V tejto návrhovej kapitole 
zvlášť oceňujem návrh koncepčného prístupu ku koordinácii ponuky 
organizovaných podujatí v cieľových miestach, pretože v cieľových 
miestach cestovného ruchu na Slovensku v súčasnej dobe existuje 
všetko možné, len nie koncepčný prístup nielen v oblasti ponuky 
organizovaných podujatí ale aj v ďalších oblastiach. Pritom práve 
koncepčný prístup v oblasti ponuky cestovného ruchu môže 
cieľovým miestam poskytnúť priestor pre posilňovanie 
konkurencieschopnosti nielen na národnom ale aj medzinárodnom 
trhu cestovného ruchu.      



4. Zhodnotenie publikačnej, 
vedeckovýskumnej 
a pedagogickej činnosti 
habilitanta 

Výsledky v publikačnej, vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti 
Ing. Kristíny Pompurovej, PhD. svedčia nielen o jej usilovnosti 
a pracovitosti, ale aj jej schopnosti vedecky bádať v odvetví 
cestovného ruchu a výsledky bádania vhodným spôsobom 
prezentovať a interpretovať tak formou príspevkov na konferenciách, 
ako aj článkov v rôznych časopisoch a zborníkoch doma aj 
v zahraničí, alebo ich využiť vo svojej pedagogickej činnosti pri 
vzdelávaní budúcich manažérov ale aj vedeckých pracovníkov 
v cestovnom ruchu. V zozname publikačnej činnosti ma veľmi milo 
prekvapila skutočnosť, že autorka má viac zahraničných ako 
domácich citácií a ich súčet je pomerne vysoký.  

5. Otázky pre autora pri 
obhajobe práce: 

1. Vedeli by ste uviesť faktory, ktoré ovplyvňujú skutočnosť, že 
návštevníci podujatí si väčšinou svoju cestu a pobyt v cieľovom 
mieste organizujú individuálne? 
2. Svojím prieskumom ste zistili, že obyvatelia Slovenska sa na 
organizovaných podujatiach zúčastňujú z 87-91% v rámci výletného 
a 65-72 % v rámci pobytového cestovného ruchu.  
- Dajú sa podľa Vašej skúsenosti rozlíšiť organizované podujatia na 
rôzne druhy podľa toho, či sa ich návštevníci zúčastňujú v rámci 
výletného alebo pobytového cestovného ruchu? 
- Čo by mali cieľové miesta robiť, aby viac návštevníkov 
navštevovalo organizované podujatia v rámci pobytového a nie 
výletného cestovného ruchu? 
3. Myslím si, že zriadiť medzirezortnú pracovnú skupinu pri 
Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá by 
mala koordinovať ponuku organizovaných podujatí na Slovensku je 
nadnesené a nereálne. Podľa môjho názoru koordinácia ponuky 
podujatí by mala byť záležitosťou Slovenskej agentúry pre cestovný 
ruch, samosprávnych krajov a cieľových miest. Prosím, aby ma 
autorka presvedčila, že nemám pravdu. 

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

Navrhujem udeliť Ing. Kristíne Pompurovej, PhD. vedecko-
pedagogický titul "docent" v odbore 8.1.1. cestovný ruch. 

 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa 28.1.2014  .............................................................  
 Podpis 
 
 
 
 


