
prof. Ing. Mária Rostášová, PhD., Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,  

Žilinská univerzita v Žiline  

_________________________________________________________________ 

OPONENTSKÝ POSUDOK 

 

pre vymenúvacie konanie za profesora 

 

 

Uchádzač: doc. Ing. Jana Kučerová, PhD. 

Odbor: Cestovný ruch 

Pracovisko: Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
 

1  Úvod 

Tento oponentský posudok bol vypracovaný na základe menovacieho dekrétu dekana 

Ekonomickej fakulty, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. Ing. Petra Krištofíka, 

PhD. zo dňa 23.4.2015, ktorým som bola menovaná za oponenta pre vymenúvacie konanie 

doc. Ing. Jany Kučerovej, PhD. za profesorku, v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.6/2005 o postupe 

získavania vedecko – pedagogických titulov docent a profesor.  

Pre vypracovanie oponentského posudku mi boli v súlade s príslušnou vyhláškou 

poskytnuté nasledujúce podklady: 

o vedecko-pedagogická charakteristika uchádzačky; 

o prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov uchádzačky vo 

výchovnovzdelávacej práci na vysokej škole; 

o zoznam publikačnej činnosti uchádzačky; 

o zoznam ohlasov na publikačné výstupy uchádzačky; 

o prehľad realizovaných výskumných úloh a projektov; 

o zoznam výstupov pre prax, patentov, autorských osvedčení, vynálezov 

a technických diel; 

o zoznam ohlasov na vedeckú a odbornú činnosť; 

o kvantitatívny prehľad plnenia kritérií na vymenovanie za profesora; 

o kvalitatívne zhodnotenie pedagogickej a odbornej činnosti, vedecko-výskumnej 

činnosti a dosiahnutých výsledkov uchádzačky spracovanej vedúcim Katedry 

cestovného ruchu a spoločného stravovania; 

o štyri najvýznamnejšie diela uchádzačky; 

o téma inauguračnej prednášky. 

Konštatujem, že vyššie uvedený materiál je z hľadiska jeho účelu úplný a bolo možné 

na základe jeho obsahu vypracovať posudok oponenta.  

2  Všeobecné predpoklady 

V zmysle požiadaviek stanovených na vymenúvacie konanie za profesorku, 

uchádzačka doc. Ing. Jana Kučerová, PhD. úspešne habilitovala v roku 2000 v odbore 62-70-

9 ekonomika a riadenie podniku s habilitačnou prácou na tému „Ekologický manažment 

podnikov cestovného ruchu v trvalo udržateľnom rozvoji“ a tak splnila základný predpoklad 



pre vymenúvacie konanie za profesora. Z formálneho hľadiska konštatujem, že uchádzačka 

splnila interné kritériá pre vymenúvacie konanie za profesora na UMB Banská Bystrica.  

Téma inauguračnej prednášky je v súlade s obsahom a cieľmi študijného odboru 

Cestovný ruch, v ktorom sa začalo vymenúvacie konanie za profesora. Názov inauguračnej 

prednášky „Plánovanie a politika cestovného ruchu – teoretické východiská“ charakterizuje 

aktuálnu problematiku v podmienkach trhovej ekonomiky v Slovenskej republike. 

Predpokladám, že autorka inauguračnej prednášky premietne do jej obsahu najdôležitejšie 

aspekty uvedenej problematiky a vo väzbe na odborné spracovanie teoretických východísk 

poukáže aj na ich praktické využitie v podmienkach cestovného ruchu na Slovensku.   

Užšie profilovanie vedeckej práce uchádzačky je umiestnené do časového obdobia 

najmä po vymenovaní za docenta, čo vyplynie z ďalšieho textu oponentského posudku aj 

z toho dôvodu, že sa jedná o obdobie takmer pätnástich rokov.  

3  Plnenie kritérií 

Podkladom pre posúdenie plnenia kritérií bol „Kvantitatívny prehľad plnenia kritérií 

na vymenovanie za profesora“.  Z neho vyplýva, že minimálne hodnoty kvantitatívnych 

ukazovateľov vo všetkých položkách kritérií boli nielenže dosiahnuté, ale u mnohých sú aj 

značne prekročené. Vzhľadom na to, že kritériá s vyšším percentom plnenia charakterizujú 

výstižne špecifickú orientáciu uchádzačky, ďalej sú uvedené najvýznamnejšie z nich: 

o  kvalifikačné predpoklady uchádzačky sú na vysokej úrovni, čo dokladuje jej   

pôsobenie v pracovnom pomere s pozíciou docenta nepretržite od roku 2006 

a pedagogickú činnosť na vysokej škole v rozsahu najmenej 50% ustanoveného 

týždenného pracovného času vykonávanú už 32 rokov; 

o  pedagogické pôsobenie charakterizuje najmä aktívna účasť na reštrukturalizácii 

študijného programu „Ekonomika a manažment hotelierstva a pohostinstva“ a  jeho 

akreditácii, obsahovej príprave a zabezpečovaní programu dvojitého diplomu 

v druhom stupni štúdia, ako aj na príprave viacerých nových predmetov, ktoré 

zabezpečovala katedra počas svojej dlhoročnej existencie; 

o  minimálne požiadavky na počty publikovaných vedeckých prác na získanie titulu 

profesor podľa kritérií Akreditačnej komisie v publikačnej aktivite sú vysoko 

prekročené (55/73) a rovnako je  zaznamenané aj vysoké prekročenie v položke 

domáce vedecké konferencie (5/14);  

o  uznanie aktivít uchádzača vedeckou a pedagogickou komunitou potvrdzuje výrazné 

prekročenie súvisiacich kvantitatívnych ukazovateľov v kritériu číslo IV – Ohlasy na 

publikačnú činnosť, kde je prekročený najmä počet citácií v zahraničných a domácich 

publikáciách, registrovaných v citačných indexoch WOS a databáze Scopus (10/64); 

o  odbornosť uchádzačky a zručnosti vo vedení tímov jasne dokazujú výborné 

schopnosti uchádzača v uplatnení výsledkov výskumu v praktických aplikáciách, t. 

j. pri koordinácii, resp. riešení výskumných projektov pre prax (5/34) 

o  štyri predložené najvýznamnejšie diela z rokov 2012 – 2015 prezentujú vysoko 

odborný prístup k riešenej problematike. 

Okrem uvedených kritérií celkový profil uchádzača dokresľuje aj významné pôsobenie 

uchádzačky v projektoch TEMPUS zameraných na reštrukturalizáciu vzdelávania 

v cestovnom ruchu a hoteliérstve na Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania na 

UMB v Banskej Bystrici, implementáciu Bolonského procesu na vysokých školách 



v Bielorusku, na tvorbu e-learningových portálov na vzdelávanie v cestovnom ruchu, 

vzdelávanie učiteľov v hotelierstve a v cestovnom ruchu a tvorbu centier kompetencií 

v zahraničí. 

Celkové hodnotenie 

Celkové hodnotenie uchádzača vychádza z analýzy kvalitatívnych ukazovateľov 

uvedených v dokladovom materiáli, z ktorej rezultuje nasledujúce súhrnné hodnotenie 

uchádzača: 

o výsledky vedeckej práce uchádzačky potvrdzujú jej vedeckú erudíciu, čoho 

dôkazom je vybudovanie vedeckej školy s výrazným zameraním na trvalo 

udržateľný rozvoj cestovného ruchu a na plánovanie a tvorbu politiky v oblasti 

cestovného ruchu; 

o ako bolo vyššie konštatované, publikované práce uchádzačky sú uverejňované a 

citované v renomovaných časopisoch a zborníkoch 

o  vynikajúce výsledky uchádzačka dosahuje v uznaní svojich aktivít najmä 

zahraničnou vedeckou komunitou či už v oblasti publikačnej činnosti alebo 

projektových aktivitách; 

o vysokú úroveň uchádzača ako pedagóga  potvrdzujú aktivity pri inovácii študijného  

programu, pri budovaní nových predmetov a pri transfere najlepšej pedagogickej 

praxe do zahraničia; 

o vedenie riešiteľských kolektívov vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu a najmä 

úspešné pôsobenie v pozícii zástupkyne vedúceho katedry svedčí o veľmi dobrých 

schopnostiach uchádzačky v tejto oblasti. 

4  Záverečné odporúčanie 

Na základe vyššie uvedených faktov konštatujem, že vedecko – výskumné aktivity a  

pedagogické pôsobenie doc. Ing. Jany Kučerovej, PhD. najmä v období po habilitácii 

jednoznačne preukazujú jej erudovanosť a schopnosť vykonávať činnosti súvisiace 

s pôsobením vysokoškolského profesora a sú zárukou ďalšieho rozvoja jej vedeckej školy.  

Konštatujem, že menovaná uchádzačka splnila v doterajšom vymenúvacom procese 

všetky na ňu kladené požiadavky a preto  

odporúčam 

komisii pre vymenovanie za profesora predložiť Vedeckej rade Ekonomickej fakulty 

Univerzity Mateja Bela  návrh s odporučením udeliť 

doc. Ing. Jane Kučerovej, PhD. 

vedecko – pedagogický titul profesorka v študijnom odbore  Cestovný ruch. 

 

 

V Žiline, 15. máj 2015 

 

 

prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.  

 


