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Doc. Jana Stejskala som prvýkrát stretol na 44-tom kongrese European Regional Science 

Association v portugalskom Porte v roku 2004. Pre akademika je dôležitá zvedavosť, kreativita, 

neustále vzdelávanie sa, „bildung“ estetického aj etického. V jeho prípade ma zaujali ďalšie 

vlastnosti, ktoré sú však nevyhnutné pre naozaj úspešnú akademickú kariéru – cieľavedomosť, 

odvaha, pracovitosť aj zdravé sebavedomie. Od roku 2004 sme v dlhodobom kontakte, 

stretávame sa na obhajobách, zasadnutiach odborových komisií a konferenciách, máme za 

sebou spoločnú publikáciu, a vždy ma prekvapí, aká vysoká je jeho výskumné a pracovné 

nasadenie. Preto, na základe mojej dlhodobej skúsenosti môžem konštatovať, že doc. Stejskal 

patrí k popredným odborníkom v oblasti verejnej ekonomiky a služieb v priestore Slovenskej 

a Českej republiky.  

1. Tri najvýznamnejšie diela 

Tri predložené publikácie ilustrujú vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity kandidáta 

v samotnom jadre študijného odboru, v ktorom prebieha vymenúvacie konanie. Tri publikácie 

sú vhodne zvolené, lebo zasahujú do oblasti verejnej ekonomiky aj služieb. Zároveň však podľa 

iného kritéria poskytujú dôkaz o činnosti vedeckej (článok v časopise, vedecká monografia), aj 

pedagogickej (vysokoškolská učebnica). Z publikácií je evidentný široký prehľad kandidáta v 

ekonomickej teórii a v kľúčových témach  verejnej ekonomiky a služieb. Zároveň však otvára  

nové témy verejného sektora v inovačnom prostredí aj veľmi podnetnej témy verejných 

knižníc, ktoré si hľadajú svoju novú pozíciu v digitálnej ére. Výsledky výskumu o knižničných 

službách boli publikované v kvalitnom časopise (Library & Information Science Research). Dá 

sa konštatovať, že voľba publikácií je pre dokumentáciu pôsobenia v odbore konania je cieľu 

primeraná a potvrdzuje fundovanosť doc. Stejskala po stránke vedeckej aj pedagogickej.    



2. Pedagogická a vzdelávacia činnosť 

Doc. Ing. Jan Stejskal, PhD.  po ukončení doktorandského štúdia nastúpil ako asistent na 

Fakulte ekonomicko-správnej Univerzity Pardubice v roku 2006 a postupne prešiel modelovou 

kariérou cez odborného asistenta až po docenta. Jeho profil vo vzdelávaní je ustálený 

v témach verejnej ekonomiky s prienikmi do regionálneho rozvoja a inovačného prostredia. 

Pomerne rýchlo sa dostal ako prednášajúci ku vyučovaniu predmetov v témach ekonomiky 

verejného sektora, verejnej ekonómie a verejných služieb.  Široký záber prednášaných tém je 

doplnený predmetmi z neziskového sektora.  Niektoré z predmetov sám vystaval  a zaviedol 

do vzdelávania a obohatil vytvorením študijných materiálov a učebníc. Dôležitá je jeho 

uplatniteľnosť ako prednášajúceho v anglickom jazyku. Na základe týchto skutočností je 

možné vyzdvihnúť ucelenosť a odbornosť pedagogického profilu doc. Stejskala, ako aj 

evidentnú humboldtovskú jednotu vlastného skúmania so vzdelávaním v témach verejnej 

ekonómie a služieb. 

  

3. Vedecko-výskumná činnosť 

Vedecko-výskumná činnosť doc. Stejskala  sa viaže na verejnú ekonómiu, najmä efektivitu 

a produktivitu verejných organizácií. Priložený prehľad riešených vedecko-výskumných 

projektov umožňuje získať prehľad o rozsahu jeho zapojenia do riešenia projektov, ale aj 

sledovať zároveň líniu tém,  ktorým sa uchádzač venoval. Výskum sa primárne zameriava na 

témy efektívnosti a hodnoty verejných služieb. Ako naozaj úspešný výsledok sa dá vyzdvihnúť 

meranie hodnoty služieb verejných knižníc. Výsledkom úplne nového ekonomického pohľadu 

na sféru knižníc  je metodika, ktorá sa využíva vo verejnom knihovníctve v Českej republike na 

ekonomické analýzy. Druhou dôležitou témou jeho výskumu je verejná inovačná politika, 

zameraná na moderné témy regionálnych  sietí, prelievanie znalostí a procesy učenia sa. Téma 

inovácií je pre verejný sektor kľúčová, či sa týka inovácií vo verejných službách, verejných 

projektov, politiky rozvoja alebo prepájania verejných a súkromných subjektov s univerzitami 

(klastre, triple helix, inovačné millieu).  

Doc. Stejskal sa s entuziazmom pustil do vzdelávania doktorandov, ktorí postupne vytvorili 

vedecko-výskumný tím pod jeho vedením, s veľmi dobrým potenciálom do budúcnosti. Pokiaľ 

som mal možnosť sledovať výsledky jeho práce s doktorandami, oceňujem aj jeho nasadenie 



v práci so zahraničnými africkými doktorandmi, z ktorých dvoch doviedol k úspešným 

obhajobám doktorandských prác. 

Akademický výskum vyžaduje spoluprácu s inými pracoviskami, národne aj medzinárodne. Zo 

záznamov pre vymenúvacie konanie je zrejmá rozsiahla spolupráca doc. Stejskala prevažne 

s pracoviskami v Českej republike a na Slovensku (signifikantne s EF UMB), ale aj 

s pracoviskami v iných stredoeurópskych krajinách. Prezentovanie výsledkov na 

konferenciách na celom svete zase svedčí o internacionalizácii, ktorú slovenské vysoké školy 

tak veľmi potrebujú. Predpokladám, že sa v blízkej budúcnosti posilní jeho spolupráca so 

západoeurópskymi pracoviskami. Tým je spôsobilosť uchádzača vo vedecko-výskumnej oblasti 

jasne zdokumentovaná a jeho pozícia v medzinárodnom VaV prostredí zdravo nastavená. 

 

4. Publikačná činnosť 

Doc. Jan Stejskal vykazuje na slovenské pomery bohatú publikačnú činnosť, ktorá je 

podporená získavaním tematických projektov. Dá sa jednoducho vysledovať efektívnosť  

projektov financovaných najmä GAČR vo vzťahu k publikovaniu výsledkov. Publikácie 

obsahujú celé spektrum možností, vedecké monografie, publikácie v časopisoch (vrátane 

karentových) aj v zborníkoch z konferencií. Zo zoznamu je evidentná vytrvalosť a stúpajúce 

ambície publikovať stále lepšie výstupy vedecko-výskumnej práce v ešte kvalitnejších 

časopisoch (napr. Journal of Technology Transfer, 2019). Nemám pochybností o jeho 

budúcom raste. Prehľad vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti mi umožňuje konštatovať, 

že doc. Jan Stejskal napĺňa všetky publikačné kritériá požadované EF UMB v Banskej Bystrici. 

 

5. Plnenie kritérií pre vymenovanie za profesora 

Z porovnania požadovaných kvantitatívnych kritérií stanovených a schválených Vedeckou 

radou UMB a plnením uchádzača je zrejmé, že doc. Stejskal sa nachádza vo všetkých kritériách 

vysoko nad hraničnými hodnotami. To potvrdzuje jeho mimoriadnu publikačnú aktivitu 

a nastavené vysoké osobné ciele v oblasti vedy a výskumu. Opakovane je možné konštatovať 

kompaktnosť a vyváženosť jeho vedecko-výskumných aktivít, zahŕňajúcich všetky dimenzie 

skúseného akademika vo vzdelávaní a vedení študentov a doktorandov (vedecká škola), 



publikačných výstupoch aj ohlasoch na vlastnú publikačnú činnosť. Nemám žiadne 

pochybnosti o naplnení požadovaných kritérií uchádzačom o titul profesora. 

 

6. Otázky do rozpravy 

Otázka: Existuje mýtus o verejnom sektore ako málo inovatívnom, pretože nie je pod tlakom 

trhu a netoleruje chyby. Ak je to pravda, je to systémovo podmienené alebo iba kultúrne? 

 
7. Odporúčanie pre udelenie vedecko-pedagogického titulu v študijnom odbore 

verejná ekonomika a služby 

 
Hodnotenie pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti dokladuje, že doc. Jan 

Stejskal splnil a výrazne prekračuje požadované kvantitatívne kritériá vymenúvacieho konania 

na EF UMB v Banskej Bystrici. Dôležité je, že je kolegom a členom vedeckej rady EF UMB 

dostatočne známy, čo odôvodňuje pozitívne jeho vymenúvacie konanie práve v Banskej 

Bystrici. Napriek pomerne mladému veku sa stal známou a uznávanou akademickou 

osobnosťou s identifikovateľným prínosom v oblasti vedy, výskumu, vzdelávania aj verejnej 

angažovanosti.  

Na základe hodnotenia požiadaviek EF UMB,  ako aj na základe komplexného hodnotenia 

osobnosti, odporúčam Vedeckej rade Ekonomickej  fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici predložiť návrh na menovanie doc. Ing. Jana Stejskala, PhD. za profesora v študijnom 

odbore 3.3.23 Verejná ekonomika a služby.  
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