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Oponentský posudok 

vymenúvacieho konania v študijnom odbore „Verejná ekonomika a služby“ na materiál Doc. Ing. 

Jána Stejskala, Ph.D. 

 

Oponentský posudok, v súlade s pokynmi pre jeho spracovanie predkladám v jednotlivých 

požadovaných častiach. 

 

Tri najvýznamnejšie diela 

Doc. Stejskal vo svojej vedecko-pedagogickej charakteristike uvádza päť najvýznamnejších 

publikovaných prác za ostatných 5 rokov.  Tri z nich podľa môjho názoru plne spĺňajú charakter 

významného medzinárodného publikačného výstupu v odbore inaugurácie: 

1. Evaluating the economic value of a public service – the case of the Municipal librarry of Prague. 

Public Money & Management, 2015 (Taylor & Francis). 

2. Effectiveness of digital library services as a basis for decision-making in public organizations. 

Library & Information Science Research, 2015 (Elsevier). 

3. Modelling public library value using the contingent valuation method: The case of the Municipal 

Library of Prague. Journal of Librarianship and Information Science, 2014 (Sage).  

Tieto články boli vydané v kvalitných zahraničných časopisoch prestížnych vydavateľstiev. 

 

Pedagogická činnosť 

Naplnenie kritérií inauguračného konania doc. Stejskala v oblasti pedagogickej činnosti je 

nespochybniteľné. Na Univerzite Pardubice učí od roku 2006 a zabezpečoval výuku v širokom spektre 

predmetov. V súčasnosti je garantom študijného programu druhého stupňa „Regional Development 

and Governance“. Eviduje 51 vedených bakalárskych prác a 60 vedených magisterských prác. 

Úspešne viedol štyroch ukončených doktorandov. Publikuje učebné texty a učebné pomôcky, vydal 

vysokoškolské učebnice. 

 

Vedecko-výskumná činnosť 

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti doc. Stejskala je v súlade s odborom inauguračného konania 

a jej „obsah“ dosahuje požadovanú kvalitu. Získal jeden projekt „International Visegrad Fund“ v roku 

2014 a tri projekty GAČR, okrem toho viacero menších projektov. Dlhodobo spolupracuje 

s Ministerstvom kultúry ČR, ktoré mu udelilo viacero projektov v oblasti ekonomiky knižníc, 

generujúcich významné publikačné výstupy. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých 

konferencií doma a v zahraničí. 

 



Publikačná činnosť 

Vo vedecko pedagogickej charakteristike doc. Stejskal vykazuje 16 samostatných vedeckých prác, 63 

vedeckých štúdií a vedeckých článkov a 73 odborných článkov. Z pohľadu slovenskej klasifikácie. 

V tom je 14 článkov publikovaných v časopisoch zaradených do databáz WoS alebo Scopus, 

minimálne tri z nich majú prestížny charakter v odbore inaugurácie (napr. časopis Public Money & 

Management bol v roku 2017 zaradený do Q1 pre oblasť Business, Management and Accounting a do 

Q2 pre oblasť Public Administration – Scimago ranking). Pre budúcnosť odporúčam zameriavať sa na 

tento druh časopisov – sústrediť sa na kvalitu a nie kvantitu. Počet evidovaných citácií doma 

a v zahraničí dokladuje, že publikované články majú aj akademický impakt.  

  

Plnenie kritérií pre vymenovanie za profesora 

Kvantitatívny prehľad plnenia kritérií na vymenovanie za profesora podáva príloha „m“ 

inauguračného spisu. Všetky kritériá, ktoré sú stanovené internými predpismi UMB a EF UMB doc. 

Stejskal vysoko prekračuje. Z pohľadu kvality je tiež plnenie kritérií pre vymenovanie za profesora, tak 

ako sú stanovené a uplatňované na EF UMB, nespochybniteľné. 

 

Otázka do rozpravy 

Aké možnosti vidí pán doc. Stejskal ohľadom vyššieho zapojenia sa do aktivít medzinárodných 

profesijných organizácií v odbore? 

 

Záverečné odporúčanie 

Na základe pozitívneho zhodnotenia plnenia jednotlivých aspektov inauguračného konania 

odporúčam udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor v študijnom odbore „verejná 

ekonomika a služby“ pánovi doc. Ing. Jánovi Stejskalovi, Ph.D. 

 

 

Brno, 1. 7. 2019 


