
Stanovisko habilitační komise pro Vědeckou radu Ekonomické fakulty 

Technické univerzity v Košicích ve věci habilitačního řízení 

Na základě žádosti Ing. Kamily Borsekové, PhD., pracovnice Ekonomické fakulty UMB v Banské 

Bystrici o zahájení habilitačního řízení ve studijním oboru veřejná správa a regionální rozvoj 

doložených doklady ze dne 15. 06. 2021 jmenoval děkan Ekonomické fakulty Technické univerzity 

v Košicích doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. v souladu s Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z.z., Pokynem děkana 

EkF TUKE PD/02/13, usnesením Vědecké rady EkF TUKE č. 10/2021 ze dne 06. 07. 2021 habilitační 

komisi pro habilitační řízení ve složení: 

Předseda komise: 

 prof. Ing. Jan STEJSKAL, Ph.D.,  Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, ČR 

Členové komise: 

 prof. RNDr. Oto HUDEC, CSc., Ekonomická fakulta, TUKE 

 doc. Mgr. Miroslav ŠIPIKAL, PhD., Národohospodářská fakulta, EUBA 

a oponentů ve složení: 

1. prof. Ing. Jan SUCHÁČEK, Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, ČR 

2. doc. RNDr. Petr RUMPEL, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, ČR 

3. doc. Ing. Štefan REHÁK, PhD., Národohospodářská fakulta, EUBA 

Zdůvodnění návrhu 

Habilitační komise na základě poskytnutých podkladů a dokumentace, oponentských posudků, 

odborného posouzení habilitační přednášky jako i osobních poznatků a zjištění předkládá následující 

hodnocení činnosti uchazečky: 

1. Životopisné údaje 

Ing. Kamila Borseková, PhD. ukončila v roce 2009 své magisterské studium v oboru Ekonomika a 

správa území na Ekonomické fakultě UMB v Banské Bystrici. Následovalo doktorské studium v oboru 

veřejná ekonomika a služby na téže fakultě a univerzitě, které bylo úspěšně ukončeno v roce 2012. 

Po skončení studia se stala vedoucí Institutu ekonomických věd na UMB, kde pracovala do rou 2015. 

Od té doby do současnosti pracuje jako vedoucí Výzkumného a inovačního centra Ekonomické fakulty 

UMB a také je koordinátorkou výzkumu na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici. 

V průběhu svého dalšího vzdělávání absolvovala jazykové vzdělávání a získala certifikát Business 

English Certificate Vantage.  

2. Hodnocení pedagogické činnosti 

Ing. Borseková pracuje jako vedoucí Výzkumného a inovačního centra Ekonomické fakulty UMB. Z 

tohoto důvodu se její činnost více zaměřuje na výzkumnou a projektovou oblast. Nicméně i přes tuto 

skutečnost se intenzivně věnuje i výuce, zejména na katedře veřejné ekonomie a regionální 

ekonomie. 



Ing. Kamila Borseková, PhD. se v rámci své pedagogické dráhy na Katedře regionálního rozvoje a 

veřejné správy (do roku 2012) a Katedře veřejné ekonomiky a regionálního rozvoje (od roku 2012) 

zabývala výukou těchto předmětů:  

v bakalářských studijních programech „Regionálny rozvoj a verejná správa“ a „Verejná ekonomiky a 

služby“: 

 Marketing území, Management a marketing území, 

v inženýrských studijních programech „Ekonomika a správa území“ a „Teritoriálne štúdiá“: 

 Marketing území 2, Marketingová komunikace území, Kreativní území, Marketingové 

strategie rozvoje území. 

Úspěšně vedla 19 obhájených závěrečných prací, z toho 4 bakalářské a 15 diplomových. Stejně tak se 

zapojila do ŠVA. 

Je podstatné zmínit, že se Ing. Borseková v rámci svých pedagogických aktivit také výrazně podílela 

na řešení projektů KEGA, jež se tematicky shodovaly s její pedagogickou odbornou orientací. V rámci 

těchto projektů vytvořila řadu VŠ materiálů ve slovenském a anglickém jazyce v tištěné i elektronické 

podobě.  

Dalšími zásadními projekty v pedagogické oblasti byly: 

 projekt Erasmus+ The acceleration method of development of transversal competences in 

the students’ practical training proces (s cílem rozvinout a implementovat pomocí inovačních 

metod zrychlení rozvoje průřezových kompetencí studentů pomocí praktického tréninku), 

 H2020 DocEnhance: Enhancing skills intelligence and integration into existing PhD 

programmes by providing transferable skills training through an open online platform (s 

cílem zlepšit úroveň průřezových zručností a jejich integraci do existujících programů 

doktorského studia).  

V rámci svých dalších mezinárodních pedagogických aktivit působí na University of Ljubljana, Faculty 

of Public Administration. Zde jako hostující lektorka v rámci předmětu Strategic Management in the 

Public Sector vyučovala v roce 2015. 

3. Hodnocení vědecko-výzkumné činnosti 

Vědecko-výzkumná činnosti Ing. Kamily Borsekové, PhD. je zaměřená hlavně na problematiku veřejné 

správy, regionálního rozvoje, konkrétně teritoriálního managementu a marketingu. V databázích WoS 

má jako spoluautorka evidováno 29 prací (z toho 7 v Current Content databázi), ve Scopusu celkem 

evidováno 23 prací. Tyto práce vyvolaly řadu citací, 11 registrovaných citací v domácích časopisech, 

138 v zahraničních časopisech. V databázích pak 108 registrovaných v CREPČ. 

Celkový počet publikací, na kterých se podílela je vyšší než 100, z toho je jich více než 10 v kategorii A. 

Cenné jsou publikace v časopisech s IF zejména ve spolupráci s významnými spoluautory ze zahraničí, 

zejména Prof. P. Nijkampem: 

 Borseková, K., Vaňová, A., Šúrová, J., Kráľ, P., Turečková, K., Nevima, J., & Martinát, S. (2021). The 

Nexus between Creative Actors and Regional Development. Land, 10(3), 276. 



 Borsekova, K., Koróny, S., & Nijkamp, P. (2021). In Search of Concerted Strategies for Competitive and 

Resilient Regions. Networks and spatial economics, online-first, 1-28. 

 Borsekova, K., & Nijkamp, P. (2018). Smart cities: A challenge to research and policy analysis. Cities, 78, 

1-3. 

 Borseková, K., Koróny, S., Vaňová, A., & Vitálišová, K. (2018). Functionality between the size and 

indicators of smart cities: A research challenge with policy implications. Cities, 78, 17-26. 

 

Z uvedeného přehledu je možné konstatovat, že výzkumná a publikační činnost Ing. Kamily 

Borsekové, PhD. splňuje základní kvalitativní a kvantitativní kritéria.  

4. Závěry z oponentských posudků 

prof. Ing. Jan SUCHÁČEK, Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita 



Jedná se o práci, která je dosti široce rozkročená a to vytváří tlak na syntetické podání jejích výsledků. 

Autorka se však tohoto úkolu dokázala zhostit dosti úspěšně. Nové poznatky se týkají širokého 

spektra kategorií vztažených k městskému a regionálnímu rozvoji. Jedná se o značně odlišná témata 

počínaje například konkurenční výhodou, přes regionální soudržnost Evropské unie až po katastrofy a 

jejich souvislosti s dlouhodobou odolností měst. Prezentované výsledky ukazují často zajímavé vazby 

mezi těmito fenomény a vytvářejí příslib pro své další využití a to jak v teorii, tak také v praxi. 

Význam habilitační práce pro rozvoj oboru Veřejná správa a regionální rozvoj je zřejmý. Předložená 

práce se jeví jako zajímavý příspěvek do stále četnějších diskusí o problematice aktuálních výzev 

městského a regionálního rozvoje. Nutno ocenit především syntetické pojetí práce, která se navíc 

opírá o relevantní zdroje. Jakkoliv se jedná o tématiku dosti náročnou a ambiciózní, kontextuální 

pojetí této práce se s ní dokázalo poměrně úspěšně vyrovnat. Význam předložené habilitační práce 

lze spatřovat také ve vazbě na potřeby praxe a to proto, že zajisté může poskytnout zajímavou 

informační hodnotu pro rozhodování a realizaci mnoha praktických politik. 

Pokud jde o samotnou strukturu práce, nutno ocenit logickou návaznost jednotlivých kapitol, dalo se 

snad však uvažovat o jejich detailnějším a jemněji strukturovaném pojetí, které by napomohlo 

udržení hlavních myšlenkových linií práce. 

Nutno zdůraznit, habilitantka se zajímala o cíle a problematiku, které jsou velmi zajímavé a současné, 

zároveň však též velmi náročné na řešení a to již z toho důvodu, že všechny tři sledované hlavní výzvy 

– tedy konkurenční výhoda, nerovnoměrný rozvoj a konečně odolnost na úrovni měst a regionů 

dosud nebyly uspokojivě vymezeny. Autorka se však s těmito výzvami dokázala vypořádat a v 

principu naplnila dosti ambiciózně formulované cíle práce. 

Habilitační práce napsaná Ing. Kamilou Borsekovou, PhD. má po formální a obsahové stránce 

adekvátní odbornou úroveň a představuje významný příspěvek k pojetí aktuálních výzev městského 

a regionálního rozvoje. Na základě tohoto pozitivního hodnocení a s ohledem na další relevantní 

aktivity habilitantky proto doporučuji práci k obhajobě na jednání Vědecké rady Ekonomické 

fakulty Technické univerzity v Košicích a v případě úspěšné obhajoby doporučuji, aby byl Ing. 

Kamile Borsekové, Ph.D. udělen titul docent v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. 

doc. RNDr. Petr RUMPEL, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita 

Vzhledem k tomu, že většina článků autorky byla publikována v prestižních odborných zahraničních 

časopisech v několika málo posledních letech, tak nelze pochybovat o aktuálnosti jejího výzkumu a 

témat. Avšak musíme se také zamyslet nad cíli, koncepty a termíny s nimiž habilitantka pracovala. 

Cílem habilitační práce bylo „prostredníctvom súboru siedmich štúdií reflektovať vybrané aktuálne 

výzvy mestského a regionálneho rozvoja, analyzovať možné súvislosti medzi týmito výzvami a priniesť 

nové teoretické poznatky, originálne metodické postupy a rámce riešenia výziev mestského a 

regionálneho rozvoja, ktoré budú uplatniteľné v praxi a pri tvorbe politík“. Téma práce pak souvisí s 

názvem práce „Aktuálne výzvy mestského a regionálneho rozvoja“. Jednotící přístup tedy spočívá ve 

vysoce obecném tématu „městského a regionálního rozvoje“ a dílčích tématech jako jsou a) důraz na 

využívání lokálních a regionálních specifik (uniqueness) jako konkurenčních výhod b) koncept 

konkurenceschopnosti měst a regionů c) koncept resilience / odolnosti. Tato témata jsou řešena 

poslední dvě dekády výzkumů v regionálních vědách ve vyspělých zemích a jsou tudíž nepochybně 

vysoce aktuální, i když ne průlomově zcela nová či radikálně inovativní. Za vysoce zajímavou a 



inovativní považuji studii „Blessing in disguise“ (2019) zabývající se možnými dlouhodobými 

pozitivními efekty katastrof na vývoj měst. 

Za významné považuji zejména navržený metodologický postup identifikace a využívání konkurenční 

výhody na úrovni regionu a výsledky výzkumu faktorů konkurenční výhody. Nové a rozhodně 

přínosné jsou výsledky výzkumu vztahu velikosti obce / města a naplňováním parametrů indikátorů 

inteligentního města. Každá dílčí studie a publikovaný odborný recenzovaný článek, které jsou 

součástí této habilitační práce, přináší nepochybně nové poznatky týkající se konkurenční výhody, 

konkurenceschopnosti a odolnosti. 

Výzkum a publikace autorky se mohou stát východiskem pro další návazný výzkum vedoucí k rozšíření 

a aktualizaci poznání v oblasti výzkumů nerovnoměrného rozvoje měst a regionů, konkurenční 

výhody, regionální konkurenceschopnosti a odolnosti v jejich vzájemné provázanosti a podmíněnosti. 

Za konkrétní obecný přínos považuji pokusy o vysvětlení funkční provázanosti teoretických konceptů. 

Za dílčí specifický přínos považuji výzkum vztahu mezi velikosti města a jeho naplňováním indikátorů 

inteligentního města. Podobně výzkum katastrof a vlivu na rozvoj měst a regionů považuji za velice 

přínosný pro teorii regionálního rozvoje a jeho praxi. Autorka rovněž sama prezentuje svůj vlastní 

pohled na přínosy v kapitole 4. habilitační práce „Prínosy habilitačnej práce“. 

Habilitační práce si stanovila vlastní cíle, které v tomto smyslu považuji za splněné. 

Habilitační práce zcela odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce, jak bylo konstatováno 

již výše v dílčích hodnoceních. Po úspěšné obhajobě doporučuji udělit autorce titul docent v oboru 

Veřejná správa a regionální rozvoj. 

doc. Ing. Štefan REHÁK, PhD., Národohospodárska fakulta, EUBA 

Autorka svoj výskum orientuje na viaceré témy ako napr. inteligentné mestá, regionálna súdržnosť, 

mestská odolnosť, a regionálna a mestská konkurencieschopnosť, ktoré už patria k etablovaným 

výskumným témam. V poslednom období však ich význam, najmä v súvislosti s globálnou pandémiou, 

významne rastie. Objektom výskumu autorky sú tak mestá ako aj regióny a vyzdvihujem širší 

geografický záber empirických analýz od Slovenska až po celosvetové štúdie. Napriek orientácii na 

pomerne široké výskumné témy, jej výskum je dostatočne špecifický a prináša aj nové pohľady. Tiež 

oceňujem vhodnú vyváženosť jej publikácií, keďže publikuje tak koncepčné prístupy, empirické štúdie 

ako aj navrhuje strategické prístupy k mestskému a regionálnemu rozvoju. 

Oceňujem, že v habilitačnej práci sa využívajú aj neštandardné údaje z rôznych verejne dostupných 

databáz. Keďže analyzuje komplexné témy (odolnosť, konkurencieschopnosť a pod.) pracuje s 

kompozitnými indikátormi, čo zvyšuje vypovedaciu schopnosť modelov. V prácach, ktoré sú 

podkladom pre habilitačnú prácu, sú využívané tak kvalitatívne (interview, Delphi) ako aj 

kvantitatívne metódy (deskriptívna štatistika, parametrické a neparametrické testy, korelačné a 

regresné analýzy). V tomto bode však treba uviesť, že keďže predkladané práce sú publikované v 

spoluautorstve, nie je možné zodpovedne posúdiť autorkin metodologický vklad. Každopádne 

použité metódy zodpovedajú medzinárodne akceptovateľným štandardom pre tento druh výskumu. 

Výsledky prezentované v habilitačnej práci sú originálne a posúvajú poznanie v oblasti mestského a 

regionálneho rozvoja. Viacero prác uvedených v habilitačnej práci posúva vedecké poznanie alebo 

navrhuje nové podoby mestských a regionálnych stratégií. Autorka vo svojom výskume vhodne 



prepája súčasné koncepty mestského a regionálneho rozvoja a to najmä v oblasti 

konkurencieschopnosti a odolnosti. Treba však poukázať aj na limity dosiahnutých výsledkov. Tak 

koncept regionálnej odolnosti, regionálnej konkurencieschopnosti alebo inteligentných miest boli 

podrobené viacerým kritikám. Koncept regionálnej odolnosti je kritizovaný napr. z pohľadu 

nejednoznačnej definície odolnosti resp. rozličného používania tohto pojmu (napr. Fröhlich, Hassink, 

2018). Nie je jednoznačné napr. či sa pod skúmaním odolnosti vysvetľuje vývoj HDP, zamestnanosti, 

inovácií, vývoj odvetvových klastrov alebo všetkých spomenutých faktorov. Aj koncept regionálnej 

konkurencieschopnosti čelí nejednoznačnosti vo výklade pojmu konkurencieschopnosť. Kritická 

diskusia sa orientuje napr. na to či si regióny v skutočnosti konkurujú na podobnom princípe ako 

firmy. Prísne prevzatie tohto pohľadu by znamenalo, že niektoré regióny môžu skrachovať a zaniknú. 

Takisto vychádzajúc z tejto logiky by mal existovať „trhový podiel“ regiónu (Huggins, Thompson, 

2017), čo je tradičné meranie firemnej konkurencieschopnosti. V tomto smere autorka neprináša 

výraznejší posun v poznaní a ani sa nevyjadruje ku kritickým aspektom jednotlivých konceptov. 

Hlavným cieľom habilitačnej práce bolo (s. 23) „vymedziť vybrané aktuálne výzvy mestského a 

regionálneho rozvoja, analyzovať možné súvislosti medzi vybranými výzvami mestského a 

regionálneho rozvoja a priniesť nové teoretické poznatky, originálne metodologické postupy a rámce 

riešenia výziev mestského a regionálneho rozvoja, ktoré budú uplatniteľné v praxi a pri tvorbe 

politík.“ Hlavný cieľ habilitačnej práce je formulovaný pomerne voľne, čo sťažuje primerané 

zhodnotenie miery jeho naplnenia. Autorka vymedzuje aj čiastkové ciele, ktoré sú už formulované 

podrobnejšie. V práci sa zameriava na 3 hlavné súčasné výzvy mestského a regionálneho rozvoja. Tie 

sú problematika identifikovania konkurenčnej výhody, problematika nerovnomerného rozvoja a 

problematika odolnosti miest a regiónov. Všetky tri oblasti považujem za veľmi dôležité a tvoriace už 

tradičný základ teoretických koncepcií mestského a regionálneho rozvoja. V práci by som však privítal 

v každej téme aj výraznejší posun k problémom, ktoré sa bytostne dotýkajú veľmi blízkej budúcnosti 

regiónov a miest napr. problému digitalizácie ekonomiky, globálneho otepľovania, utečeneckej krízy, 

rastúceho euroskepticizmu alebo pandémie. Tak by jej výskum získal širší spoločenský ohlas. Každá z 

uvedených výskumných tém z určitého uhla pohľadu rieši problematiku nerovnomernosti rozvoja 

miest a regiónov. Autorka sa snaží nájsť prepojenie medzi nimi prostredníctvom návrhu metodiky 

zosúlaďovania stratégií, ktorá sa opiera o princíp place based resp. place sensitive stratégií. To je v 

súlade so súčasným trendom v regionálnej politike, ktorým je zakladať stratégie na tých výhodách, 

ktoré špecifické pre jednotlivé regióny. 

Autorka preukázala tvorivé schopnosti v danej oblasti výskumu a práca spĺňa požiadavky 

štandardne kladené na habilitačné práce v danom vednom odbore a doporučujem ju k obhajobe 

pred komisiou. 

Hodnocení habilitační přednášky 

Habilitační přednáškou uchazečka prokázala pedagogickou způsobilost a orientaci ve studijním oboru 

3.3.5. veřejná správa a regionální rozvoj. Prezentace měla jasné obsahové vymezení a byla na dobré 

odborné, rétorické a technické úrovni. V úvodní části definovala vhodně klíčové pojmy 

konkurenceschopnost a odolnost jako přístupy k regionálnímu rozvoji. Předkládané práce a výsledky 

odrážejí hlavní výsledky vědeckého výzkumu a odpovídají současným trendům v regionálních vědách. 

Habilitantka vhodně rozlišila pojmy konkurenceschopnost a odolnost jako související a vzájemně 

provázané koncepty. Dostatečně vysvětlila podobné metodologické problémy jejich definic a způsoby 



jejich měření a hodnocení. V závěru interpretovala výsledky vhodně pomocí tabulek, obrázků, map a 

grafů a zaujala jejich vizuální interpretací.  Na závěr prezentace, která trvala 20 minut, přednesla 

návrhy na využití výsledků, zásahy do regionální politiky a předložila otevřené otázky k dalšímu 

zkoumání. Kandidátka prokázala schopnost souvisle vysvětlit téma ve vymezeném čase. 

Pro prezentaci byl použit standardní formát prezentace powerpoint.  

Téma habilitační přednášky bylo relevantně zpracováno jak z akademického a didaktického, tak i 

vědeckého hlediska.  

Témata nastolená v přednášce byla motivující a inspirativní, zaujala přítomné členy habilitační komise 

a vědecké rady a vedla k v podnětné diskusi a zazněly otázky např. týkající se pojmu „institutions“ a 

„odolnost regionů“ v kontextu použitých indexů.  

Habilitační práce se týkala aktuálních výzev městského a regionálního rozvoje a v souladu s 

platnou legislativou má formu souboru publikovaných vědeckých prací doplněných komentářem. 

Zpracováním a obhajobou prokázala habilitantka svoje vědecké schopnosti pracovat na vědeckém 

úkolu, definovat jeho zadání, nalézt a diskutovat před odbornou mezinárodní veřejností výsledky 

výzkumu. 

 

Celkový závěr komise 

Na základě předložených materiálů, přednesené habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce 

komise konstatuje, že habilitantka splňuje všechny podmínky § 76, odst. 6 zákona č. 131/2002 Z.z., 

o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění a také i podmínky 

Ekonomické fakulty Technické univerzity v Košicích pro habilitace docentů, a proto habilitační 

komise jednomyslně doporučuje udělit Ing. Kamile Borsekové, PhD. titul docent ve studijním oboru 

veřejná správa a regionální rozvoj. 

V Pardubicích, Košicích a Bratislavě dne 20. 10. 2021 

Předseda komise: 
 
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.  

 

 
 

 

Členové komise:  

prof. RNDr. Oto Hudec, PhD. 

 

doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.  

 

 


