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Recenzný posudok habilitačnej práce 

 

“SOCIOLOGIE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE.  

Individualizace a hledání štěstí ve společnosti blahobytu.” 

 

 

Autor:  Mgr. Ondřej Roubal, PhD. 

 

Recenzent:  doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. 

 

Aktuálnosť zvolenej témy habilitačnej práce 

Už názov práce naznačuje, že jej autor si zvolil nielen vysoko aktuálnu, ale aj relevantnú 

a inšpirujúcu tému. Toto vyjadrenie potvrdzujú dva ťažko spochybniteľné argumenty:  

- Prvý uviedol pred niekoľkými rokmi guru marketingu Philiph Kotler vo svojej publikácii 

z roku 2003 pod názvom „Ten Deadly Marketing Sins – Signs and Solutions“ (10 

smrteľných marketingových hriechov – ako ich rozpoznať a nespáchať). Okrem iných 

prehreškov v marketingovom výskume a následných marketingových stratégiách 

poukazuje na nevhodne realizovanú situačnú analýzu a segmentáciu trhu marketingovými 

odborníkmi, najmä na ich podceňovanie či na absenciu profesionálnych, tzn. odborných 

kompetencií pri analýze sociokultúrneho prostredia. Zároveň zdôrazňuje zásadný vplyv 

prostredia na správanie sa cieľových skupín i jednotlivcov.  

- Druhým argumentom vyplývajúcim z prvého je evidentná potreba precizovať teoreticko-

reflexívnu bázu a metodiku empirického výskumu daného prostredia tak, aby teoretický 

aj empirický výskumný prístup zohľadňovali oba faktory: špecifiká marketingových 

cieľov, ako aj požiadavku implikovať v bádaní sociokultúrne kontexty v dostatočnom 

rozsahu i hĺbke (tzn. uplatňovať analýzu významných komplexov pojmov a úkazov 

predstavujúcich napríklad základné kultúrne elementy, vrátane životného štýlu, 

prevládajúceho systému ideí a pod.). Je totiž faktom, že nielen marketingová prax, ale aj 

akademické prostredie v rámci realizácie situačných analýz práve tento aspekt 

prehliadajú, a to nielen z dôvodu jeho podceňovania alebo neporozumenia. 



 2 

Je zrejmé, že je tomu tak aj na základe existencie pojmovej i tematickej nejednoznačnosti 

a roztrieštenosti, ako aj z dôvodu skôr náhodného alebo intuitívneho „žonglovania“ s rôznymi 

interdisciplinárnymi prístupmi v oblasti teoretického i empirického výskumu namiesto 

opodstatnenej a systematickej selekcie zo spektra interdisciplinárnych, transdisciplinárnych či 

multidisciplinárnych prístupov i metód, podmieňujúcich vznik bohatej mozaiky, ale aj chaosu vo 

výskumných diskurzoch neskorej moderny.  

Predkladaná habilitačná práca má potenciál na to, aby tieto základné nedostatky 

a nedorozumenia pomohla odstrániť, pretože ponúka systematicky usporiadaný, faktograficky 

nasýtený text, ako aj argumentačne podloženú obhajobu opodstatnenosti konštituovania novej 

sociologickej disciplíny – sociológie marketingovej komunikácie. Jej konštituovanie je 

odôvodnené súvisiacimi interpretáciami a komentármi primárnych údajov získaných 

prostredníctvom výskumov na pôde inštitúcie, v ktorej habilitant pôsobí (VŠ FS, Praha), vrátane 

dôslednej analýzy euro-amerického civilizačného okruhu a jeho mentálneho habitusu úzko 

spätého s kľúčovými atribútmi súdobej sociokultúrnej reality.  

Správnosť voľby témy habilitačnej práce a autorovho zámeru potvrdzuje tiež fakt, že nová 

disciplína – sociológia marketingovej komunikácie môže stavať na poznatkoch a 

zisteniach celého radu významných výskumov v oblasti spoločenských a humanitných vied, 

ktorým v súčasnosti dominujú najmä štúdie z oblasti sociológie (s ohľadom na špecifikum 

vymedzeného predmetu novej sociologickej disciplíny). Dominanciu si sociológia zaistila aj tým, 

že od 60. rokov minulého storočia sa začína bez väčších zábran otvárať poznatkom a postupom 

z iných disciplín, najmä sociálnej filozofie, filozofie médií, kultúrnej a sociálnej antropológie 

a semiotiky a že sociológovia od 70. rokov stavajú na dovtedajších poznatkoch z oblasti 

komunikačných praktík (Habermas), ďalej ich rozpracúvajú, rozvíjajú a obohacujú o pohľady 

(Giddens,  Luckmann, Berger atď.), ktoré vo veľkej miere skvalitňujú súčasnú poznatkovú 

základňu  iných spoločenských a humanitných vied. 

Na základe uvedenej argumentácie a výskumných hľadísk možno považovať tému 

habilitačnej práce nielen za vysoko aktuálnu, ale aj relevantnú a inšpirujúcu, pretože:  

- predkladá precízne analyticky spracovanú problematiku, ktorá má potenciál vytvoriť 

solídne poznatkové i metodologické základy pre výskumnú bázu novej vedeckej 

disciplíny - sociológie marketingovej komunikácie, 

- cizeluje výskumný diskurz s jasne formulovanými úrovňami skúmania vyplývajúcimi zo 
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vzťahu získaných a získavaných poznatkov o sociokultúrnej realite a praktikách 

marketingovej komunikácie (Alfa dimenzia a Beta dimenzia). 

 

Zvolené ciele a metódy spracovania, dosiahnuté výsledky 

Autor formuluje primárny cieľ habilitačnej práce, ktorým je „vymezení sociologie marketingové 

komunikace jako nově se konstituujíci sociologické disciplíny.“ (s. 16) Vzhľadom na výskumný 

záber práce a celý rad nastolených výskumných otázok i formulovaných zistení ohľadne 

skúmania viacerých rozporuplných fenoménov, akými sú individualizácia, hyperkonzumizmus, 

manipulácia či otázky napĺňania ľudského šťastia a pod., by bolo metodologicky korektné 

formulovať aj parciálne ciele.  

Na strane druhej je však faktom, že autor predkladá zrelý monotematický vedecký text, 

v ktorom veľmi dôsledne sleduje základnú líniu skúmania vyplývajúcu z uvedeného primárneho 

cieľa práce. V prospech autorovej voľby uviesť jeden primárny cieľ hovoria aj zvolené metódy 

skúmania danej problematiky, ktoré síce nie sú exaktne vyjadrené (a v práci monografického 

charakteru ani nemusia byť, pokiaľ neprinášajú objavné a doposiaľ nepoznané postupy), ale sú 

zreteľne rozpoznateľné v použitej faktografii, zvolenej argumentácii a v kombinovaní logicko-

analytických postupov, na základe ktorých formuluje vlastné zistenia a závery. Z komplexného 

posúdenia využitých metód skúmania problematiky vyplýva, že predkladaný text svedčí 

prinajmenšom o troch skutočnostiach: 

- o vynikajúcej orientácii v problematike i  kvalitnej poznatkovej úrovni habilitanta nielen 

v oblasti sociologickej teórie a empírie, ale aj vo sfére využívania komunikačných 

stratégií v oblasti marketingu, 

- o analytických schopnostiach habilitanta prejavujúcich sa v aplikácii jednotlivých 

postupov logickej analýzy – induktívno-deduktívnych, komparácii, abstrakcii, 

konkretizácii, syntéze či v zovšeobecňovaní, ďalej v interpretácii a komentovaní 

empirických sociologických výskumov, ako aj v excelentnom využívaní náučného štýlu 

pretaveného do osobitého prejavu autora akcentujúceho jeho zmysel pre písanie vedeckej 

eseje, 

- o veľkej inšpirácii habilitanta autormi neskorej moderny (sociálno-kritická línia skúmania, 

ktorej reprezentantmi sú teoretizujúci sociológovia či sociálni antropológovia, ako 

napríklad Bauman, Beck, Maffesoli, Lipovetsky, Eriksen atď.), prejavujúcej sa v snahe 
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hľadať nové súvislosti a skutočnosti prostredníctvom metaforických vyjadrení či popisu i 

analýzy významných procesov aj fenoménov, vrátane ich vývojových tendencií, súčasnej 

sociokultúrnej reality („Štěstí s ručením omezeným“ (s. 96), „Štěstí v pasti hédonistické 

adaptace“ (s. 108), Štěstí v pasti srovnání (s. 109) a pod.).  

 

Z uvedených záverov rozboru habilitačnej práce vyplýva, že zvolený primárny cieľ zodpovedá jej 

teoreticko-reflexívnemu charakteru, rovnako aj aplikované metódy skúmania 

problematiky. Možno tiež konštatovať splnenie cieľa, ako aj fakt, že predkladaná habilitačná 

práca predostiera nové vedecko-výskumné zistenia, tzn. že predstavuje významný prínos do 

oblasti teoretickej reflexie problematiky a formovania nového výskumného diskurzu – sociológie 

marketingovej komunikácie.   

 

Prínos habilitačnej práce pre rozvoj teórie a praxe 

Najvýznamnejším prínosom habilitačnej práce vo vedecko-výskumnej oblasti je predostretie 

dostatočnej argumentácie, analýzy a záverov pre konštituovanie modernej, špecificky zameranej 

subdisciplíny sociológie – sociológie marketingovej komunikácie. Je potrebné oceniť autorom 

navrhnuté dve roviny (dimenzie) subdisciplíny, ktoré podľa neho „odrážejí vzájemne složitý 

a v mnohém nejednoznačný vztah sociologie a marketingové komunikace“ (s. 127) – Alfa 

dimenziu a Beta dimenziu. V prípade Alfa dimenzie ide o využívanie sociologických poznatkov, 

metód skúmania pre marketingovú prax. Naproti tomu Beta dimenzia odhaľuje a skúma 

problematiku, ktorá sa nepremieta do marketingovej praxe alebo je reflektovaná iba okrajovo. 

„Podstatou Beta dimenze je primárně sledování a kvalifikované objasňování širších sociálních 

souvislostí fungování komplexu marketingové komunikace jako intervenčního faktoru 

společnosti“....Zejména pak ve sféře vedlejších nezamýšlených efektů marketingové komunikace 

v sociálním prostoru, může sociologie identifikovat řadu netušených jevů nebo podrobněji 

zkoumat doposud nedostatečně řešená témata.“ (s. 128) 

Autor ponúka solídnu sumu poznatkov a vlastných zistení, na základe ktorých možno 

konštituovať novú vedeckú disciplínu. Samozrejme, tak ako pri každom vytváraní základov 

nového vedeckého diskurzu, aj v tomto prípade je zrejmé, že je potrebné niektoré otázky i závery 

overovať ďalšími, nadväzujúcimi výskumami, a pri aplikácii empirických výskumných metód 

otvoriť diskusiu o možnostiach interdisciplinárnych prístupov, najmä v rámci vzťahov a 
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prienikov sociologických, psychologických či sociálne a kultúrno-antropologických postupov pri 

skúmaní sociokultúrnej reality a v nej existujúceho jednotlivca. Prínos habilitačnej práce pre 

rozvoj teórie a praxe je nepopierateľný, jej využitie môže byť užitočné vo výskumnej, edukačnej 

aj marketingovej praxi. 

 

Otázky do diskusie: 

- Bolo by zaujímavé vypočuť si argumenty habilitanta zdôvodňujúce, prečo, t. j. na základe 

akých motívov či záujmov by sa mali marketingoví odborníci z praxe zaujímať o Beta 

dimenziu sociológie marketingovej komunikácie. Ako sám uvádza, jej zmyslom je 

hodnotenie zamýšľaných a nezamýšľaných efektov marketingovej komunikácie. Vo 

vzťahu Alfa dimenzie s Beta dimenziou sa však môžu vynárať aj otázky poukazujúce na 

istý logický rozpor:   

1) Neexistuje zásadný rozpor v cieľoch medzi striktným utilitarizmom a pragmatizmom 

marketingovej praxe (kooperujúcou s výskumníkmi v Alfa dimenzii) a kritickou 

platformou vedcov z Beta dimenzie?  

2) Môžu sa, a ak áno, za akých okolností, obrátiť zistenia sociológov Beta dimenzie proti 

záujmom profesionálnej manipulácie cieľových skupín v oblasti komerčne 

orientovaných marketingových stratégií, ktorých hlavným úsilím býva najčastejšie 

zvyšovanie predajnosti produktu či posilňovanie vzťahu spotrebiteľa k firemným 

značkám za každú cenu a pod.? 

 

 

Na základe komplexného posúdenia predkladanej habilitačnej práce pod názvom „Sociologie 

marketingové komunikace. Individualizace a hledání štěstí ve společnosti blahobytu” a 

jej úspešnej obhajobe  odporúčam habilitantovi Mgr. Ondřejovi Roubalovi, PhD.  

udeliť vedecko-pedagogický titul docent. 

 

Kaplna 1. 3. 2015 

                                            doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. 


