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Aktuálnost a vhodnost tématu habilitační práce 

 

Habilitační práce je, jak již říká její název, se primárně zabývá sociologií 

marketingové komunikace s hlubším zaměřením na současné otázky pohybu směrem 

k individualizaci a hledání štěstí v materiálně naplněné společnosti. Bezpochyby aktuální 

téma, které může přispět nejen do „věčné“ diskuze týkající se etických aspektů marketingové 

komunikace ale i k novým sociologickým pohledům na působení reklamy a marketingové 

komunikace z hlediska celospolečenského pohybu. Podobně v případě autorem habilitační 

práce uváděné alfa dimenze možnost využití těchto přístupů např. v oblasti dokonalejší 

segmentace cílových skupina atd. Silná stránka práce zvyšující její aktuálnost spočívá 

především v novém přístupu k působení marketingových komunikací z pohledu v současnosti 

vysoce aktuálních a diskutovaných otázek fungování společnosti pozdní modernity 

charakterizované růstem životní úrovně a současně i rostoucím hyperkonzumerismem, 

individualismem doprovázenými pocitem lidského zklamání a rozčarováním. Význam práce 

umocňuje existující nedostatek skutečně odborně fundovaných a vědecky ověřených 

využitelných studií z této oblasti vyhýbajících se jednoduchým, populistickým pohledům na 

tuto problematiku. Každý odborně fundovaný vstup do diskuze fungování marketingových 

komunikací se jeví jako vysoce žádoucí.  Z výše uvedených důvodů považuji téma za 

aktuální a propojení hluboce propracované teoretické základny s realitou nejen českého 

reklamního průmyslu za vhodné a žádoucí. 

 

Cíle práce a jejich naplnění 

 

Autor habilitační práce stanovuje na straně 16 habilitační práce její cíl a to v podobě 

„základního vymezení sociologie marketingové komunikace jako nově se konstituující 

sociologické disciplíny“. Oponent konstatuje, že by na této úrovni kvalifikační práce přivítal 

podrobnější a více explicitní rozpracování cílů habilitační práce a na závěr i vyhodnocení 

jejich naplnění. Na straně druhé akceptuje volbu odborného stylu a žánru (viz. další text 



posudku) použitého autorem habilitační práce, který tento způsob definování cílů práce 

víceméně umožňuje. Ke zpracování habilitační práce bylo využito jak kvalitních primárních 

údajů získaných na působišti habilitanta, tj. VŠFS Praha výzkumy, na kterých habilitant 

spolupracoval (jak vyplývá z textu), tak i sekundárních údajů získaných jak ze zahraničních, 

tak i domácích zdrojů. Závěry jsou relevantní ke stanovenému cíli práce. Konstatuji, že 

stanovený cíl předložený text habilitační práce naplňuje. 

 

Dosažené výsledky, postup řešení problému 

 

Autor habilitační práce přistupoval k jejímu zpracování koncepčně z pohledu svého 

zaměření, tj. sociologické vědy. Koncepce práce vychází z kvalitně zpracovaných 

teoretických východisek, ve kterých byly vytvořeny nezbytné teoretické základy pro výsledky 

a závěry práce. Teoretická východiska vychází z dosavadního stavu řešení dané problematiky, 

habilitant prokázal při zpracování systematický přístup, kdy spolu s teoretickými východisky 

spíše obecného charakteru (které v práci převládají) předkládá i vlastní výstupy v podobě výše 

uvedených výzkumů, jakož i vlastní závěry. 

Při hodnocení postupu řešeného problému oponent konstatuje, že habilitant předložil 

monotematickou odbornou práci přinášející nové vědecké poznatky tak, jak stanovuje 

vysokoškolský zákon. V práci je využit teoretický odborný styl ve kterém se autor práce 

přesně, výstižně a jednoznačně vyjadřuje. Práce má především teoretický, sumarizační 

charakter, kdy jsou zobecňovány poznatky z velké části převzaté z relevantních vědeckých 

studií a publikací a je vytvářena nová hodnota korespondující se stanoveným cílem práce. Je 

nutné konstatovat, že práce se zabývá naléhavým, společensky aktuálním a nejen vědeckým 

problémem. Každodenní realita našeho života nás o aktuálnosti těchto problémů, které řeší a 

pociťuje naše společnost (konzumerismus, růst individualismu, ztrácející se pocit štěstí a 

spokojenosti atd.) přesvědčuje. Jaké je postavení a role marketingových komunikací je další 

otázka, nad kterou se habilitant ve své práci zamýšlí. V práci autor správně exponuje problém, 

formuluje otázky a ukazuje současně na jejich naléhavost. Jádrem práce je důkladný rozbor 

problémů a jejich příčin. Charakter práce je možno charakterizovat jako původní, teoretickou 

stať nabízející ve svém závěru i podrobnější návrhy řešení. Oponent konstatuje, že právě 

v této části by přivítal podrobnější rozpracování východisek a návrhů v návaznosti na roli 

marketingových komunikací v řešení zmíněných společenských problémů popř. další cesty 

výzkumů v této oblasti. Oponent preferuje při psaní kvalifikační práce spíše anglosaský styl 

psaní odborné práce charakterizovaný známou zkratkou IMRD – Introduction, Methods, 



Results, Discussion. Na straně druhé akceptuje autorem zvolený, spíše francouzský styl, který 

je zřejmě „sociologickému původu a zázemí“ autora bližší.  

 Proto také může oponent konstatovat, že postup řešení habilitační práce stejně jako 

její výsledky potvrzují teoretický přínos ve velmi specifické oblasti reality mediálních studií, 

kterou je sociologie marketingových komunikací.  Práce přináší nové vědecké poznatky a 

předložený přístup je využitelný pro další práce v této oblasti.  

 

Význam práce pro rozvoj vědního oboru a pro praxi 

 

Hlavní přínos pro rozvoj vědního oboru spočívá především v: 

a) Zpracování komplexní teoretické základny sociologie marketingových komunikací. 

Práce není jednorázovým řešením problému, ale vychází z dlouhodobých domácích i 

světových výzkumů. Flexibilita zpracované teoretické základny umožňuje její aplikaci 

i v případě dalších výzkumů popř. prací zabývajících se specifickou oblastí uplatnění 

sociologie v mediálních studiích. 

b) Přístup autora práce je inovátorský a specifický s přihlédnutí k českým resp. 

slovenským podmínkám. Ve vytvoření zmíněného teoretického rámce  spočívá přínos 

pro rozvoj specifické oblasti sociologie marketingových komunikací.  

 

Hlavní přínos pro praxi spočívá především ve: 

a) Práce je přínosná nejen pro akademické pracovníky popř. studenty v tom, že jim 

nabízí nové pohledy na problematiku oboru, ale současně zejména v oblasti alfa 

dimenze i využití sociologie zejména v oblasti marketingu charakterizované zkratkou 

STP. 

 

 

Formální úprava habilitační práce a její jazyková úroveň 

 

Habilitační práce v rozsahu 133 stran textové části je členěna do pěti meritorních 

kapitol. Autor práce využil ve velké míře primárních i sekundárních údajů, všechna data jsou 

hojně a z pohledu citační normy správně uváděna. Habilitant v práci využil spíše francouzský 

odborný styl, což se promítlo i do struktury práce. Práce je napsána jasně, srozumitelně a 

pochopitelně. Silnou stránkou práce je řada příkladů, které vhodným způsobem doplňují 

teoretický text a činí jej lépe srozumitelným. Sekundární zdroje jsou řádně citovány, 

poznámkovému aparátu lze stěží něco vytknout. 



 

 

 Otázky k obhajobě 

 

1. Ve Vaší práce je (s odvoláním na renomované sociology) uvedena řada negativních 

dopadů marketingové komunikace. Můžete prosím uvést i některé pozitivní vlivy 

marketingové komunikace pro společnost? 

2. V práci uvádíte mezi negativními vlivy reklamy a marketingové komunikace i 

manipulaci. Vidíte nějaké řešení? Jaký vidíte rozdíl mezi manipulací, persuasí a 

ovlivňováním v marketingových komunikací? 

 

Celkové hodnocení 

 

Autor je se zpracovanou problematikou výborně seznámen. V habilitační práci, která 

přináší nové vědecké poznatky, prokázal hluboké teoretické i praktické znalosti dané 

problematiky. Práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce. Proto  

doporučuji 

habilitační práci Mgr. Ondřeje Roubala, Ph.D. „Sociologie marketingové komunikace. 

Individualizace a hledání štěstí ve společnosti blahobytu“ k obhajobě a po jejím úspěšném 

průběhu  

 

   

udělit pedagogicko-vědecký titul  

docent (doc). 
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