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Všeobecná charakteristika 

   Mgr. Oldřich Roubal, PhD. pracuje ako pedagóg na Fakulte sociálnych štúdií Vysokej školy 

finančnej a správnej v Prahe. Je prodekanom fakulty a členom jej  vedeckej rady. Ako 

pedagóg pôsobí na uvedenej fakulte od roku 2001. V tabuľke „Plnenie kritérií na získanie 

titulu docent“ uvádza, že je garantom 2 predmetov a že zaviedol 3 nové študijné predmety. 

V predložených materiáloch však nikde neuvádza, výučbu ktorých predmetov zabezpečuje. 

Je spoluautorom jednej vysokoškolskej učebnice (ACB) a autorom, resp. spoluautorom dvoch 

skrípt a učebných pomôcok (BCI). Vo výchovno-vzdelávacom procese aktívne uplatňuje 

teoretické a praktické poznatky, ktoré adekvátnou didaktickou formou odovzdáva 

študentom. 

Hodnotenie publikačnej, vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti žiadateľa 

o habilitačné konanie 

   Publikačná činnosť Mgr. Roubala je odborne zameraná na oblasť  rôznorodého spektra 

tém, ktorých spoločným menovateľom sú témy sociologických vied. V oblasti marketingu 

a marketingovej komunikácie, v ktorej menovaný sa uchádza o udelenie titulu docent, 

publikoval niekoľko prác s akcentom na spojenie sociológie a marketingu. Značnú časť 

publikačnej činnosti venoval Mgr. Roubal v začiatkoch svojej výskumnej činnosti otázkam 

regionálnej identity. Na ňu nadväzuje i jeho prvá vedecká monografia Biografická identita 

v pohraničí vydaná v roku 2013. Druhú monografiu Marketing sociológie (2014) napísal Mgr. 

Roubal v spoluautorstve na tému, na ktorú )e orientovaná i jeho habilitačná práca. 

Z vedeckých prác v zahraničných nekarentovaných časopisoch (ADE) publikoval Mgr. Roubal 

7 článkov, ktoré vyšli v piatich rôznych krajinách. Aktívna je účasť menovaného na vedeckých 

konferenciách, kde vystupuje nielen s prednesom svojich príspevkov, ale tieto aj publikuje vo 

vydaných vedeckých zborníkoch z konferencií – v zahraničí 11 príspevkov (AFC) a v Českej 

republike 7 príspevkov (AFD). Šesť vedeckých prác publikoval Mgr. Roubal i v recenzovaných 

vedeckých zborníkoch (AEC, AED). Kompletný súhrn publikačnej činnosti Mgr. Roubala je 

zhrnutý v „Štatistike publikácií“, ktorá obsahuje i rozsah citácií na jeho práce. Uvedená 



štatistika potvrdzuje, že menovaný napĺňa kritériá, ktoré má Fakulta masmediálnej 

komunikácie UCM v Trnave stanovené pre získanie titulu docent. Odporúčam však, aby pre 

kompletnosť uvádzaných faktov Mgr. Roubal pri rozprave k habilitačnej práci doplnil 

bibliografické údaje v kategórii ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných 

časopisoch, kde ako uvádza štatistika, napísal jeden príspevok, avšak v zozname publikačnej 

činnosti, ktorý obdržal oponent, sa nenachádza.                      

Vedecko-výskumnej činnosti sa Mgr. Roubal venuje už od skončenia vysokoškolského štúdia, 

kedy nastúpil ako výskumný pracovník do Sociologického ústavu Akadémie vied ČR. Tu ako 

spoluriešiteľ sa podieľal na riešení výskumného projektu grantovej agentúry ČR v zameraní 

na regionálnu identitu obyvateľov Euroregiónu NISA. Blízko k tejto tematike má i súčasný 

projekt riešný spolu s Univerzitou Palackého Olomouc. Mgr. Roubal aktívne pracoval i na 

výskumnom projekte Sociálne dôsledky marketingovej komunikácie. Pozitívne hodnotím 

i dlhodobú aktivitu menovaného na výskumných úlohách zameraných na  skúmanie názorov 

študentov a zamestnancov VŠFS. 

Celkové hodnotenie habilitačnej práce podľa ustanovení všeobecne 

záväzných predpisov a požiadaviek 

Predložený habilitačný spis (tak autor nazval svoju habilitačnú prácu) je spracovaný na tému 

„Sociologie marketingové komunikace, Individualizace a hledání štestí ve společnosti 

blahobytu“. Má rozsah 149 strán. Práca je napísaná v jazyku českom zrozumiteľným 

a kultivovaným jazykovým štýlom. 

Aktuálnosť zvolenej témy 

Marketingová komunikácia je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou života každej 

spoločnosti. Pôsobenie marketingovej komunikácie a jej impulzy aktívne ovplyvňujú procesy 

rozhodovania a konania všetkých subjektov spoločenského a ekonomického diania. 

Marketingová komunikácia ako jeden z intervenčných faktorov pôsobí pozitívne, ale niekedy 

i negatívne na formovanie životného priestoru a v ňom prispieva k zmenám v oblasti 

kultúrnych a sociálnych procesov. Skúmanie problematiky sociológie marketingovej 

komunikácie predstavuje za uvedenej situácie aktuálnu problematiku, ktorá si zaslúži 

primerané odborné a výskumné skúmanie. Oceňujem skutočnosť, že túto tému sa rozhodol  

Mgr. Roubal spracovať ako svoj habilitačný spis. 

Cieľ a štruktúra práce 

Cieľom práce, ako uvádza jej autor, je základné vymedzenie sociológie marketingovej 

komunikácie ako novo konštitujúcej sa sociologickej disciplíny. Vymedzenie jej predmetu 

a rôznych hľadísk štúdia chce prispieť k rozvoju teórie sociológie marketingovej komunikácie 

a k objasneniu vzťahu sociológie a  marketingovej komunikácie. Cieľ práce je zrozumiteľne 

a reálne stanovený, -  



Štruktúra práce predloženého habilitačného spisu okrem vstupných pojednaní je členená na 

päť kapitol, ktoré logicky na seba nadväzujú. 

Metódy spracovania 

Autor v práci nikde osobitne neuvádza použité metódy spracovania habilitačného spisu. 

Texty sú písané voľne v členení zvolenom autorom, pričom textom celého spisu sa prelínajú 

rôzne citácie početných autorov (protokol originality je pritom 0 %)  

K výsledkom habilitačnej práce a prínos pre ďalší rozvoj 

Predložený habilitačný spis predstavuje súhrn autorom vybraných a spracovaných 

teoretických úvah podporených v niektorých častiach práce výsledkami z výskumov 

realizovaných pracoviskom autora. Takto predstavený prístup vzhľadom na tému je možné 

akceptovať aj v náväznosti na logickú postupnosť prezentovaných poznatkov. Práca ako 

celok vyznieva pozitívne pre rozvoj cieľa stanoveným autorom habilitačného spisu. Trochu  

neštandardne  však pôsobí opisovanie rôznych situácií či príbehov. Napríklad celá 

podkapitola 4.13 (str. 93 - 96), ktorá je napísaná  v takomto štýle nepatrí do habilitačnej 

práce.  Pri komplexnom posúdení a akceptovaní predchádzajúcej pripomienky konštatujem, 

že predložená habilitačná práca je v primerane ohraničenom úseku prínosom pre rozvoj 

teórie sociológie a marketingovej komunikácie a jej využitia v odbornej praxi. 

Záver  

Odporúčam, aby po úspešnom habilitačnom konaní bol podaný návrh na udelenie vedecko-

pedagogického titulu „docent“ Mgr. Ondřejovi Roubalovi, PhD. v odbore 3.2.3 masmediálne 

štúdiá. 

 

 

Nitra, 15. marca 2015                                                    doc. Ing. Anton  K r e t t e r, PhD. 


