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prof. Ing. Marian Gúčik, PhD. 

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici 

 

 

Oponentský posudok 

na vymenovanie docentky Ing. Jany Kučerovej, PhD. za profesorku 

 v študijnom odbore cestovný ruch 

 

     Na základe rozhodnutia Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici zo dňa 22. apríla 2015 v súvislosti so začatím konania na 

vymenúvanie za profesorku doc. Ing. Janu Kučerovú, PhD.,  podávam tento 

oponentský posudok.  

 

Docentka Ing. Jana Kučerová, PhD.  je od ukončenia vysokoškolského štúdia 

v roku 1979 zamestnankyňou Univerzity Mateja Bela s prerušením v rokoch 2004 - 

2005 . Na Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulte 

UMB (a jej predchodkyni Fakulte ekonomiky služieb a cestovného ruchu VŠE) 

pracovala ako asistentka a odborná asistentka v rokoch 1979 až 2000, pritom 

v rokoch 2000 až 2003 viedla Európske informačné centrum pri UMB. V rokoch 2004 

a 2005 bola zamestnankyňou Európskeho parlamentu vo funkcii výkonnej riaditeľky 

Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Od roku  2006 opäť 

pracuje na Ekonomickej fakulte UMB.  

V roku 1990 obhájila dizertačnú prácu na tému Problémy ekonomického 

oceňovania rekreačných priestorov a získala vedeckú hodnosť kandidátky 

ekonomických vied vo vednom odbore 62-03-9 odvetvové a prierezové ekonomiky a 

v roku 2000 sa habilitovala v odbore 62-70-9 ekonomika a riadenie podniku 

habilitačnou prácou Ekologický manažment podnikov cestovného ruchu v trvalo 

udržateľnom rozvoji. V súčasnosti je zástupkyňou vedúceho katedry. 

 V doterajšej praxi preukázala svoju erudíciu v pedagogickej, vedeckovýskumnej 

a publikačnej činnosti.   

 

Tri najvýznamnejšie diela. Na posúdenie som dostal štyri práce, z ktorých sú tri 

state publikované v zahraničí (z toho jedna v spoluautorstve), a to   

Environmental Management and Accommodation Facilities in Slovakia. UK, 2012 

(evidovaný v databáza WoS); autorka skúmanú problematiku pertraktuje z hľadiska 

rozvoja cestovného ruchu a ekologického manažmentu s dôrazom na spotrebu 

energií, vody a chemikálií  a ďalších obmedzených zdrojov a apeluje na vedenie 

hotelov, aby viedli svojich zamestnancov a hostí k ekologicky úspornému správaniu.    

Impact of Economic Crisis on the Spa Businesses in Slovakia. Chorvátsko, 2013; 

prezentuje výsledky primárneho prieskumu o vplyve globálne hospodárskej krízy na 

činnosť 9 vybraných kúpeľných podnikov na Slovensku.  

Tourism in Slovakia. The Best-Kept Secret in Europe (spoluautor T. Makovník). 

UK,2014; stať prezentuje predpoklady rozvoja cestovného ruchu, organizačnú 
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štruktúru cestovného ruchu vo verejnom sektore, samospráve a súkromnom sektore. 

Všíma si ciele štátnej politiky v cestovnom ruchu z hľadiska trvalo udržateľného 

rozvoja zakotvené v strategických dokumentoch, osobitnú pozornosť venuje 

regionálnej organizácii, plánovaniu  a  rozvoju po prijatí Zákona o podpore 

cestovného ruchu.     

Profilovým dielom docentky Kučerovej je vedecká monografia Plánovanie a politika 

v cieľových miestach cestovného ruchu (Belianum, 2015).  Jedným z prístupov 

k plánovaniu cestovného ruchu z hľadiska princípov a hodnôt udržateľného rozvoja 

s dôrazom na regióny sa pokladá spoločenský prístup (2. kapitola) . V tejto súvislosti 

sa vo vedeckej literatúre za  subjekty zainteresované na  cestovnom ruchu pokladajú 

organizácie verejného i súkromného sektora, mimovládne organizácie ako aj miestne 

obyvateľstvo a návštevníci. V praxi sa však miestne obyvateľstvo a často aj 

návštevníci z tohto procesu vylučujú. Bolo by zaujímavé poznať stanovisko 

inaugurantky k tejto problematike a k možným problémom ich exklúzie z procesu 

plánovania a realizácie projektov cestovného ruchu v území.     

 

Pedagogická činnosť. Docentka Jana Kučerová má 32-ročnú pedagogickú prax na 

vysokej škole. V prvej etape pedagogickej činnosti sa zameriavala najmä na 

Ekonomiku podnikov cestovného ruchu, Analýzu podnikov cestovného ruchu,  

viedla semináre z Dejín kultúry a Geografie cestovného ruchu. V roku 1982 

absolvovala kurz vysokoškolskej pedagogiky. Od roku 2006 zabezpečuje v prvom 

stupni štúdia predmet Manažment I. a Podnikanie v cestovnom ruchu, Semestrálny 

projekt. V druhom stupni štúdia zabezpečuje študijný predmet Projektový 

manažment v cestovnom ruchu, Tvorba stratégií a regionálnych plánov v cestovnom 

ruchu. V treťom stupni štúdia sa podieľa na výučbe predmetu Teória a manažment 

cestovného ruchu. V pedagogickej činnosti sa v súčasnosti venuje plánovaniu 

a politike cestovného ruchu, podnikaniu v cestovnom ruchu a projektovému 

manažmentu v cestovného ruchu. Pedagogicky je činná vo všetkých formách štúdia. 

Viedla 92 diplomových a 22 bakalárskych prác, 10 prác študentskej vedeckej aktivity 

a 7 dizertačných prác.    

V roku 1996 sa podieľala na reštrukturalizácii študijného programu ekonomika 

a manažment hotelierstva a pohostinstva a bola zodpovedná za jeho európsku 

akreditáciu. Študijný program získal plnú akreditáciu EFAH na roky 1997 – 2003.  

Bohatá je angažovanosť docentky Kučerovej pri vytváraní medzinárodných 

projektov edukácie v anglickom jazyku na fakulte a UMB.  V rokoch 2004 – 2009 sa 

v rámci štúdia MBA Nothingam Trent University zabezpečovaného na UMB 

podieľala ako modul leader za zabezpečovaní predmetov Consultancy Project a 

Dissertation Project.  Od roku 2012 sa podieľala na príprave a zabezpečovaní 

programu dvojitého diplomu v druhom stupni štúdia v spolupráci s Katolíckou 

univerzitou Eichstätt-Igolstadt v Nemecku, ktorého je odbornou a organizačnou 

garantkou. Študijný program sa vyučuje v anglickom jazyku. V rámci tohto 

programu od roku 2012   zabezpečuje Terénne cvičenia (Field trip) a  Strategies and 
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Regional Tourism Planning. Významne sa podieľa na vytváraný podmienok aj pre 

vykonávanie zahraničných praxí študentov.     

Je spoluautorkou osnov viacerých vyučovacích predmetov, ktoré sa zaviedli do 

študijných programov v rokoch 1997, 2006 a 2012: Semestrálny projekt, Prax, 

Regionálne plánovanie cestovného ruchu, Tvorba stratégií a regionálnych plánov 

cestovného ruchu, Strategies and Regional Tourism Planning, Cultural and Urban 

Tourism, Field trip, Podnikanie v cestovnom ruchu, Podnikový manažment 

v cestovnom ruchu.   

Významnou mierou sa podieľala na zabezpečovaní kurzov celoživotného 

vzdelávania (kurz sprievodov cestovného ruchu v rokoch 1993 – 2000, rekvalifikačný 

kurz ekonomiky a manažmentu hotelierstva a pohostinstva v rokoch 1997 – 2000). 

Je garantkou vyučovacích predmetov Tvorba stratégií a regionálnych plánov  

cestovného ruchu, Strategies and Regional Tourism Planning, Cultural and Urban 

Tourism, Field trip I a II., Podnikanie v cestovnom ruchu, Semestrálny projekt, prax.  

Je spolugarantkou študijného programu cestovný ruch v treťom stupni štúdia.   

Docentka Kučerová je autorkou vysokoškolských skrípt a spoluautorkou 

odborných knižných publikácií. Za doterajšie obdobie sa vypracovala na uznávanú 

odborníčku v oblasti plánovania cestovného ruchu a trvalo udržateľného rozvoja 

cestovného ruchu.  Uznaním jej pedagogicko-odborných schopností je aj skutočnosť, 

že pôsobí ako predsedníčka komisie pre štátne záverečné skúšky vo všetkých 

stupňoch štúdia. Osobitne oceňujem jej medzinárodnú angažovanosť v edukačnej 

oblasti, ktorá sa prenáša aj do výskumnej a publikačnej činnosti a je silnou stránkou 

udržateľnosti študijného programu a odboru cestovný ruch na Ekonomickej fakulte 

UMB. 

 

Vedeckovýskumná činnosť. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa docentka Jana 

Kučerová zameriavala najmä na ekonomické otázky cestovného ruchu a cieľových 

miest cestovného ruchu. Výrazná je však jej orientácia na problémy udržateľného 

rozvoja cestovného ruchu a environmentálneho manažmentu podnikov cestovného 

ruchu. Od roku 2000 akcentuje problematiku plánovania a politiky cestovného ruchu 

v kontexte teórie udržateľného rozvoja so zreteľom na regióny cestovného ruchu.  

Bola riešiteľkou 4 medzinárodných grantových projektov (v 2 projektoch EFAH 

HOTREC a HORIZONT 2020 zodpovedná riešiteľka), 10 projektov  národných 

grantových agentúr, z ktorých bolo 7 projektov VEGA. Okrem toho sa podieľala na 

riešení a hodnotení 11 zahraničných aplikačných projektov a 8 projektov pre prax (v 

1 projekte zodpovedná riešiteľka).  

Poznatky z vedecko-výskumnej činnosti publikovala ako autorka a spoluautorka 

publikácií vydaných v Českej republike, Spojenom kráľovstve, Bielorusku a 

Chorvátsku. Predniesla 16 prednášok na zahraničných vedeckých konferenciách a 14 

na domácich vedeckých konferenciách.  Vypracovala viac ako 20 recenzných 

posudkov na písomné práce na dizertačnú skúšku, na dizertačné práce, na jednu 

habilitačnú prácu, state publikované vo vedeckých časopisoch.  
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Ocenením je vedecko-výskumnej činnosti je aj členstvo v štyroch vedeckých 

výboroch vedeckých konferencií, z toho jednej v zahraničí. 

Ako školiteľka viedla 7 doktorandov, z ktorých 7 ukončilo štúdium (požaduje sa 

1) obhajobou dizertačnej práce (Ing. Miriam Janovská, Ing. Tomáš Makovník, Ing. 

Katarína Holúbeková, Ing. Ľudmila Šmaradová, Ing. Radka Faksová-Marčeková, Ing. 

Eva Ščepková, Ing. Zuzana Jóbová), 2 sú po dizertačnej skúške (požaduje sa l) a jedna 

doktorandka je v príprave.   

 

Publikačná činnosť a jej ohlas. Docentka Jana Kučerová je autorkou jednej 

vysokoškolskej učebnice (požaduje sa 1), 8 odborných knižných publikácií a skrípt 

(požaduje sa 5), 2 vedecké monografie (požadujú sa 2). Doma publikovala 23 

vedeckých prác (požaduje sa 20), v zahraničí publikovala 17 vedeckých prác 

(požaduje sa 13). V recenzovaných zborníkoch z vedeckých konferencií publikovala 

30 príspevkov (požaduje sa 20), z toho 16 na zahraničných vedeckých konferenciách 

(požaduje sa 15) a 14 na domácich vedeckých konferenciách (požaduje sa 5). Okrem 

toho publikovala 9 odborných a iných prác (požaduje sa 5).  

Na získanie titulu profesor sa požaduje minimálne 55 publikovaných vedeckých 

prác, dosiahla 73 publikovaných prác a 6 výstupov kategórie 1 (skutočnosť je 6 

výstupov).   

Cenným dokladom uznania publikovaných prác odbornej komunite sú citácie 

doma a v zahraničí. Je jej známych 133 ohlasov (požaduje sa 60), z toho 64 citácií 

v zahraničných a domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web 

of Science a databáze Scopus (požaduje sa 10) a dosiahla 68 citácií v publikáciách 

neregistrovaných v citačných indexoch. Je jej známa jedna recenzia na publikovanú 

publikáciu.  

Ocenením jej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti je členstvo v správnej 

rade Medzinárodnej organizácie združujúcej vzdelávacie inštitúcie v cestovnom 

ruchu a hotelierstve EURHODIP so sídlom v Bruseli (2013) a členstvo v 

Medzinárodnej asociácii expertov cestovného ruchu AIEST so sídlom v Berne (2013). 

 

Ostatná odborná činnosť. Bohatá je aktivita docentky Kučerovej v transfere 

domáceho know-how v piatich projektoch TEMPUS zameraných na 

reštrukturalizáciu vzdelávania v cestovnom ruchu v Bielorusku, tvorbu e-

learningových portálov  na vzdelávanie v cestovnom ruchu v Bielorusku, Ukrajine 

a Gruzínsku, na tvorbu centier kompetencií v regióne krajín Čierneho mora.  

Od roku 2011 je členkou Rady Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Na pôde 

Ekonomickej fakulty UMB je členkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium 

v odbore cestovný ruch (od roku 2006), členkou Univerzitnej grantovej agentúry 

UGA (2011 – 2013), členkou Komisie vedy (od roku 2012) a členkou redakčnej rady 

vedeckého časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu.  Dlhodobo pôsobí ako 

členka komisií pre štátne záverečné skúšky v prvom a druhom stupni štúdia a 

dizertačné skúšky v treťom stupni štúdia.   
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Absolvovala početné zahraničné pobyty na univerzitách a vysokých školách 

v zahraničí: prednáškové pobyty v USA (1993), Spojenom kráľovstve (1997), 

Nemecku (1998, 2012, 2014), Bielorusku (2012), Španielsku (2015) a študijné pobyty 

vo Švajčiarsku (1996), Spojenom kráľovstve (1997), Francúzsku (1998) a Belgicku 

(2001).   

 

Záver 

 

Komplexné hodnotenie výsledkov cieľavedomej práce v pedagogickej a 

vedeckovýskumnej oblasti a osobného poznania publikačnej činnosti ma oprávňuje 

konštatovať, že docentka Ing. Jana Kučerová, PhD. významne prispela 

k rozpracovaniu teórie cestovného ruchu so zreteľom na jeho plánovanie v regiónoch  

s akcentom na trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu a k zavedeniu týchto 

poznatkov do vysokoškolskej edukácie a pri tvorbe projektov pre prax. Výsledky 

svojho vedeckého bádania publikovala doma a v zahraničí. Svoju teoreticko-

metodologickú skúsenosť odovzdáva v doktorandskom štúdiu ako školiteľka 

doktorandov.  

Na základe hodnotenia výsledkov dosiahnutých v pedagogickej, vedecko-

výskumnej a publikačnej činnosti a predložených materiálov docentky Ing. Jany 

Kučerovej, PhD. konštatujem, že spĺňa kritériá na vymenovanie za profesorku 

v súlade so Smernicou UMB č. 1/2013, Kritériami na vymenúvanie profesorov 

schválenými Vedeckou radou UMB  24. 4. 2014 v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 

132/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, o d p o r ú č a m 

preto inauguračnej komisii i Vedeckej rade Ekonomickej fakulty UMB schváliť jej 

menovanie za profesorku v študijnom odbore cestovný ruch.  

 

 

Banská Bystrica 11. mája 2015   
 


