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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Jak je patrné z obsahu práce, jedná se o téma, resp. témata v rámci regionálního a městského rozvoje značně aktuální a současná. Název práce tak
rozhodně koresponduje s jejím obsahem. Kromě toho nutno ocenit zřetelnou teoretickou a praktickou dimenzi prezentovaných vybraných výzev
městského a regionálního rozvoje a stejně tak i skutečnost, že je práce podaná moderním způsobem.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Existuje mnoho prostředků a metod, které se při zpracování problematiky dají využít, protože rozdílní autoři z rozdílných škol mají na problematiku
jako konkurenční výhoda, nerovnoměrný rozvoj a odolnost někdy až protichůdné názory. Lze si tak představit i některé metodické postupy, které v
práci využity nebyly.

Autorka však jednoznačně v rámci metodického postupu, který zvolila, prokázala svou kompetenci, která se navíc může opřít o značné množství
prostudovaných zahraničních i tuzemských zdrojů. Ocenit lze také vysoce syntetické pojetí práce, které se odráží především v přehledných tabulkách,
jako například na straně 29 anebo 65.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

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.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

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.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

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.

U teoretických východisek zpracované problematiky pak nutno upozornit na skutečnost, že většina zdrojů pochází ze zemí vyspělých. S ohledem na
často odlišný původ a charakter zpracované problematiky ve slovenských (stále ještě post-transformačních) podmínkách, by stálo za úvahu více se
soustředit na specifické rysy této země, což se týká především studií z roku 2012 a 2017.

Níže formulované námitky a připomínky nemají v žádném případě za cíl snižovat úroveň předložené habilitační práce:

•    Pozor na rozdíl mezi pojmy „metodologický“ a „metodický“. 
•    Formulace doporučení pro jednotlivé aktéry a praktickou politiku by měla být konkrétnější a jednoznačnější.
•    Pozor na využívání pojmu Holandsko, správně je Nizozemsko (Holland jsou jen dvě z dvanácti provincií).
•    Patrně samostatnou subkapitolu si zasloužilo lepší odlišení pojmu město a region, o kterých se v práci pojednává.
•    U pojmu konkurenceschopnost pozor například na Krugmanovo kritické pojetí.
•    Pozor na silná tvrzení, jako například na straně 37: „Prostredníctvom teoretických prístupov k cestovnému ruchu a územnému rozvoju, ako aj
výsledkov primárneho výskumu v Slovenskej republike sme navrhli komplexný a originálny metodologický postup na budovanie inteligentnej
konkurenčnej výhody v cestovnom ruchu.“. Dále se na straně 61 uvádí, že „V 21. storočí tak môžu byť stredne veľké mestá s príslušnou
infraštruktúrou plne konkurencieschopné voči väčším mestám, pokiaľ ide o prilákanie kreatívnych a inovatívnych pracovníkov.“ A konečně na straně



70 najdeme následující větu: „Vzhľadom na to, že sme pri tvorbe metodologického rámca využili oficiálne údaje z Eurostatu a štandardné ukazovatele,
je tento rámec okamžite uplatniteľný v praxi.“
•    Obrázky 10 a 11 měly být větší.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

Jaká jsou z pohledu habilitantky nejvýznamnější omezení prezentovaných studií?

Které výzkumem získané informace a závěry se habilitantce jeví jako nejpřekvapivější a proč?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Hlavní cíl předložené habilitační práce byl autorkou formulován takto: „Hlavním cílem habilitační práce je vymezit vybrané aktuální výzvy městského a
regionálního rozvoje, analyzovat možné souvislosti mezi vybranými výzvami městského a regionálního rozvoje a přinést nové teoretické poznatky,
originální metodologické postupy a rámce řešení výzev městského a regionálního rozvoje, které budou uplatnitelné v praxi a při tvorbě politik.“

Hlavní cíl práce se pak člení na tři cíle dílčí:

•    Vymezit konkurenční výhodu na úrovni regionu, identifikovat její základní typy a faktory a navrhnout metodologický postup, resp. postupy
identifikace a využívání konkurenční výhody ve prospěch rozvoje měst a regionů.
•    Analyzovat tři vybrané faktory nerovnoměrného rozvoje měst a regionů, zkoumat příčiny, dosahy a souvislosti nerovnoměrného rozvoje způsobené
těmito faktory, přinést originální analytické poznatky a na jejich základě navrhnout možnosti zmírňování nerovnoměrného rozvoje měst a regionů.
•    Přinést nové analytické poznatky v odolnosti měst, regionů a zemí a na jejich základě přinést originální možnosti, metodologické postupy a rámce
na budování odolnosti měst a regionů.

Nutno zdůraznit, že se jedná 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.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Habilitační práce napsaná Ing. Kamilou Borsekovou, Ph.D. 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.

V Brně dne 16.8. 2021

                             Prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
                             ESF, Masarykova univerzita 

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia
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