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1. Pedagogická činnost 
 
Docentka Jana Kučerová se od ukončení vysokoškolského studia, zaměřeného na 
ekonomiku cestovního ruchu a společné stravování, profesně věnuje problematice 
cestovního ruchu. Vědeckou přípravu a následné habilitační řízení realizovala 
v návaznosti na vystudovaný obor.  
Teoretické poznatky doplněné o zkušenosti získané působením v Evropském 
informačním centru UMB, v bruselském Evropském parlamentu a v Informační 
kanceláři Evropského parlamentu transformuje do pedagogické činnosti na Katedře 
cestovního ruchu a společného stravování, kde v současnosti zastává funkci 
zástupce vedoucího katedry.  
Kromě zkušeností získaných v průběhu dlouholeté činnosti (od roku 1979) v pozici 
vysokoškolského učitele ovlivňuje vysokou úroveň pedagogického působení také 
absolvováním kurzu vysokoškolské pedagogiky.  
O dokonalé orientaci docentky Kučerové v problematice cestovního ruchu a o 
schopnosti transformovat praktické zkušenosti a vědecké poznatky do didaktického 
systému svědčí nejlépe nejen široká škála předmětů, které na vysoké škole 
v průběhu své dosavadní profesní dráhy zabezpečovala a v současnosti garantuje 
(celkem 6), ale i vysoký počet bakalářských, diplomových a disertačních prací, které 
dosud vedla, a které byly úspěšně obhájené.  
Za významnou pedagogickou činnost považuji její podíl na restrukturalizaci studijního 
programu „Ekonomika a management hotelnictví a pohostinství“ a její podíl na 
přípravě, realizaci a garanci programu dvojitého diplomu ve spolupráci s Katolickou 
univerzitou v Eichstätte-Ingolstadtu. Tato týmová a organizačně náročná činnost 
dokumentuje řídící schopnost docentky Jany Kučerové a dokládá její jazykovou 
vybavenost, kterou potvrzuje také její výuka některých předmětů v anglickém jazyce. 
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Nezanedbatelné je také její pedagogické působení v systému předmětů a různých 
kurzů celoživotního vzdělávání.  
 
Dílčí závěr: 
Dlouholetá úspěšná činnost v terciárním vzdělávání svědčí o pedagogickém 
mistrovství docentky Jany Kučerové, což dokládá také její učebnicová tvorba, (včetně 
vysokoškolské učebnice vydané v zahraničí), kterou představuje dále osm titulů 
učebnic, učebních textů a překladů monografie a knižních publikací.  
Docentka Kučerová působí dále také jako kontraktor a koordinátor v pěti projektech 
TEMPUS zaměřených na restrukturalizaci vzdělávání v cestovním ruchu na domácí 
vysoké škole a je aktivně zapojena do e-learningových portálů v dalších třech zemích 
mimo Evropskou unii (Gruzie, Bělorusko, Ukrajina). 
Studijní pobyty (11) se uskutečnily na renomovaných zahraničních pracovištích 
(USA, Švýcarsko, Německo, Velká Británie, Francie, Belgie, Španělsko, Bělorusko).  
 
 
 

2. Vědeckovýzkumná činnost 
 
Široký odborný záběr docentky Kučerové je možno dokladovat dvěma samostatnými 
monografiemi, pěti desítkami odborných a vědeckých článků a vědeckých studií a 
celou řadů vystoupení na vědeckých konferencích na Slovensku a v zahraničí. Na 
všech těchto akcích byly příspěvky docentky Kučerové kladně hodnoceny a přijímány 
odbornou veřejností.    
Ve vědeckovýzkumné činnosti dominuje problematika udržitelného rozvoje 
cestovního ruchu. Jedná se o záležitost společensky nyní velmi významnou. 
V období nastupující postindustriální epochy  - v souvislosti se zvyšujícím se fondem 
volného času - při nárocích, které klade na osoby v produktivním věku práce 
s převahou náročné intelektuální činnosti, získává cestovní ruch nové kvalitativně 
odlišné úkoly.  
Před odborníky zabývajícími se cestovním ruchem se objevují kvalitativně zcela nové 
problémy, které jsou mnohdy zatím jen patrné ve formě rozmazaných struktur. Na 
tyto skutečnosti, kterým se docentka Kučerová dlouhodobě a systematicky věnuje, 
upozornila již v roce 1999 ve své monografii a následné habilitační práci zaměřené 
na úlohu ekologického managementu podniků cestovního ruchu v trvale udržitelném 
rozvoji.  
V posledním desetiletí se úspěšně výzkumně specializuje na plánování a politiku 
cestovního ruchu ve spojitosti s trvale udržitelným rozvojem aplikované na konkrétní 
regiony Slovenska.  
Aktuální poznatky prezentuje v monografii vydané v tomto roce pod názvem 
„Plánovanie a politika v cieĺových miestach cestovného ruchu. 
 Schopnost týmové vědecké práce i na mezinárodní úrovni prokázala docentka 
Kučerová úspěšným řešením tří výzkumných projektů mezinárodního významu a 
třech desítek národních a mezinárodních výzkumných projektů, úspěšně obhájených. 
Průkazné publikační výstupy vysoké informační hodnoty byly prezentovány 
v impaktovaných periodikách.  
Solidní vědeckou práci potvrzuje 130 citací a ohlasů v publikacích na Slovensku a 
v zahraničí. Z 94 zahraničních, je více než polovina (68%), ve Web of Science a 
databázi SCOPUS.  
 



 

3 
 

Dílčí závěr: 
 
Doc. Ing. Jana Kučerová, Ph.D. je uznávaným odborníkem známým v odborných 
kruzích i v zahraničí, se zkušenostmi z vědecké práce, včetně poměrně rozsáhlé 
mezinárodní týmové vědecké spolupráce.  
O kvalitativní úrovni svědčí soupis její publikační činnosti a soupis výzkumných 
projektů, které úspěšně řešila.  
Mezinárodním oceněním je její přijetí za člena „Asociace mezinárodní ch expertů 
v cestovním ruchu (AIEST) a četná členství ve výborech vědeckých kongresů a 
konferencí na Slovensku a v zahraničí..   
 
 
 

3. Publikační činnost 
 
Součástí hodnocených podkladových materiálů k inauguračnímu řízení, kromě 
rozsáhlého soupisu publikační činnosti, který je členěn podle daných norem, jsou tři 
stěžejní práce docentky Kučerové.  

a) Plánovanie a politika v cieĺových miestach cestovného ruchu. J. Kučerová , 
rec. M. Gúčik,  M. Rostášová.-Banská Bystrica  : Ekonomická fakulta UMB, 
2015. – 115 s.- ISBN 978-90-555-0871-3,  

b) Tourism in Slovakia: „the best-kept secrect in Europe“ /Jana Kučerová, Tomáš 
Makovník. In European tourism planning and organisation systems : the UE 
mebmer states/ edited by Carlos Costa, Emese Panyik, and Dimitros Buhalis. 
- /1 st. ed./. – Bristol : Channel Wiev Publications 2014. ISBN 978-1-84541-
432-0. S. 257-276. 

c) Envinronmental managementand accommodation facilities in Slovakia. / Jana 
Kučerová. In Torism enterprises and the sustainabiliti agenda Gross Europe : 
new directions in tourism analysis / ed David Leslie , rec.  Toni Herrison, 
Susan Leslie. – Surrey : Ashgate, 2012. ISBN 978-1-4094-2257-0. S. 121-134.  

 
Publikační činnost je v souhrnu součástí výše uvedeného kladného hodnocení 
hodnocení vědecko-výzkumné činnosti.  
Ve stručnosti lze charakterizovat tři předložené studie jako souhrn vědecké činnosti 
autorky v období posledních pěti roků. Publikace, které prošly náročným recenzním 
řízením a oponenturou uznávaných odborníků (např. a) prof. Ing. Mária Rostášová, 
Ph.D. a prof. Ing. Marián Gúčik, Ph.D.), z nichž dvě jsou vydané v zahraničí, byly 
kladně přijaty odbornou veřejností na Slovensku a v České republice.   
Velmi pozitivně hodnotím zejména monografii Plánovanie a politika v cieĺových 
miestach cestovného ruchu. Publikace je rozdělena do šesti logicky na sebe 
navazujících kapitol, ve kterých jsou prezentovány výsledky vlastní výzkumné 
činnosti včetně zahraničních přístupů a poznatků čerpaných ze 72 řádně citovaných 
odborných studií slovenských a zahraničních autorů.  
Bez zbytečných balastních pasáží, čtivou a srozumitelnou formou, stylisticky čistě 
jsou předkládány poznatky, které jsou určeny nejen specialistům cestovního ruchu, 
ale - od str. 80 - i společenské praxi zaměřující se na cestovní ruch.  
Publikace určitě našla svoje uplatnění mezi pracovníky regionálního rozvoje 
studovaných modelových okresů Slovenska (Žilinský samosprávný kraj)..      
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Dílčí závěr: 
 
Hodnocené publikace a veškerá publikační činnost docentky Jany Kučerové 
prokazatelně dokládají vysoký odborný potenciál autorky. Zejména monografii 
Plánovanie a politika v cieĺových miestach cestovného ruchu považuji za velmi 
zdařilou. Podařilo se v teoretické rovině prozkoumat symbiotickou vazbu mezi 
plánováním a politikou cestovního ruchu a dále jsou zde fundovaně přehodnoceny 
přístupy k plánování ve vztahu k trvale udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Za 
cenné a přínosné považuji návrhy procesu integrovaného plánování cestovního 
ruchu ve specifických podmínkách regionů Slovenska. 
 
 
 
 
 
Závěr : 
 
Doc. Ing. Jana Kučerová, Ph.D. je významnou osobností uznávanou akademickou 
obcí a s uznáním pozitivně hodnocenou odbornou veřejností nejen na Slovensku, ale 
i v České republice. 
S ohledem na výše uvedené mohu s plnou odpovědností doporučit, aby v souladu 
s platným zákonem Slovenské republiky, byla doc. Ing Janě Kučerové, Ph.D. 
udělena vědecko-pedagogická hodnost profesorka v oboru cestovní ruch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jihlavě 12. 5. 2015 


