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Oponentní posudek na jmenovací řízení doc. Ing, Jana Stejskala, P.D.  

 

Vědeckou dráhu docenta Jana Stejskala  znám přibližně deset let a to především z jeho 
publikační činnosti. Oba se zabýváme  obdobnou tematikou. Jsem o jednu generaci starší 
kolega, nežli je docent Jan Stejskal, proto s velkým zájmem a pozorností sleduji tvůrčí počiny 
mladých talentovaných osobností,  které tvořivě a kriticky navazují na výsledky mé generace. 
Osobnost docenta Jana Stejskala hodnotím podle stanovených kritérií následovně: 

a) tři nejvýznamnější díla 

V této části posudku se vyjádřím k následujícím publikacím: 

knize: Viktor Prokop – Jan Stejskal: Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním 
prostředí. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 

Hodnocená kniha přispívá do diskuse v oblasti znalostní ekonomiky. Staví si otázku, jakou 
roli má veřejný a soukromý sektor v inovačním prostředí. Novost spočívá v metodologickém 
přístupu, který  je založen na strukturně funkčním a procesním pohledu. Výsledkem je 
nalezení synergetického efektu vyplývajícího z role kooperativních vazeb mezi veřejným a 
soukromým sektorem, s vymezením katalyzační role znalostí. Z pohledu profesorského řízení 
hodnocená publikace přispívá do teorie  veřejné ekonomie a služeb především v tom, že: 

-  je vkladem do diskuse o roli veřejného sektoru v podpoře inovací;  ukazuje na roli 
kvality jako významného faktoru rozvoje inovačního prostředí.  Problém je řešen 
v druhé části publikace. 

- Vymezuje dvojí rozsah pojmu „inovační spolupráce“, kdy v prvním případě je 
referentem  „teorie“  a v druhém případě je denotátem „politika“. Tímto problémem se 
zabývá třetí část publikace.  

- Přispívá do vědecké diskuse o institucionálním  rámci inovační spolupráce v prostředí 
regionů. 
 

kniha: Beáta Mikušová Meričková – Jan Stejskal: Teorie a praxe veřejné ekonomiky.  . 
Praha: Wolters Kluwer, 2014. 

Tato kniha se věnuje klíčovým problémům teorie a praxe veřejného sektoru. Z pohledu 
rozvoje teorie  veřejné ekonomie a služeb přispívá do vědeckého diskursu následně: 

- Rozpracovává teorii statku kolektivní spotřeby (část 5.3) 
- Vypracovává východiska nového přístupu hodnocení efektivnosti veřejných programů 

a služeb (kap. 10.4.1) 
- Přispívá do vědecké diskuse o efektivnosti ve veřejném sektoru. 
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článek: Jan Stejskal – Petr Hájek: Effectiveness of digital library services as a basis for 
decision-making in public organizations. Library and Information Science Research 37 
(2015): 346-352. (IF 1,230) 

Jde o původní článek publikovaný v  mezinárodním časopise Library and Information Science 
Research s IF 1,230. Vědecká hodnota daného článku spočívá již v samotné volbě 
výzkumného předmětu, jímž je dopad digitalizace knihovnických služeb na efektivnost této 
služby. K problému efektivnosti knihovnických služeb bylo obecně publikováno jen několik 
studií, prozatím nebyla provedena analýza dopadů digitalizace na efektivnost knihovnických 
služeb. Právě na tento problém se zaměřuje hodnocená studie. Autoři daného článku prokazují  
odbornou erudici a přispívají do vědeckého diskursu o digitalizaci knihovnických služeb a 
jejím dopadu na efektivnost. 

 

Dílčí závěr k hodnocené oblasti „3 nejvýznamnější díla“: 

Na základě prostudování uvedených tří prací konstatuji, že hodnocená díla dokreslují 
vědeckou osobnost docenta Stejskala a výsledky jejich posouzení vedou k závěru o 
oprávněnosti profesorského řízení. 

b) pedagogická činnost 

Pedagogická činnost docenta Stejskala je zaměřena na obory, v níž se uchází o jmenování 
profesorem. Ukazují to jeho následující pedagogické počiny. Docent Stejskal se podílel na 
přípravě a garantování dvou studijních programů  pro studijní obor „Ekonomika veřejného 
sektoru“, akreditovaného od roku 2009 a na garantování studijního programu Regional 
Development and Governance (akreditovaný od roku 2015 – dosud).  

V pozici docenta se v posledních pěti letech podílí na garantování dvou desítek  předmětů 
vyučovaných v českém jazyce a v  anglickém jazyce. Jsou to předměty zaměřené na 
ekonomiku veřejného sektoru, veřejnou ekonomii (Public Economics),  analýzu veřejných 
politik (Analysis of Public Policies), ekonomiku veřejných služeb, neziskové organizace a 
jejich účetnictví, management veřejného sektoru a ekonomiku vzdělávání a volnočasových 
aktivit.   

Docent Stejskal se podílel na zavedení pěti nových předmětů  v rámci studijního oboru 
„Ekonomika veřejného sektoru“, tvorbě  tří e-learningových opor pro výuku studentů 
v prezenční a kombinované formě.  

Svoji pedagogickou a odbornou erudici prokazuje i jako vedoucí závěrečných kvalifikačních 
prací na všech stupních studia. Dokládají to následující údaje o počtu úspěšně obhájených 
prací:  

Druh práce Počet úspěšně obhájených 
prací 

Bakalářské práce  51 
Diplomové práce  58 
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Disertační práce  4 
Disertační práce před 
obhajobou  

2 

 

Docent Stejskal je  členem  oborové rady doktorského studia studijního oboru „Veřejná 
ekonomika služby“ na EF UMB v Banské Bystrici.  Jmenovaný je žádán jako člen komisí pro 
obhajoby disertačních prací a to jak na univerzitách v ČR tak i ve Slovenské republice. Byl 
členem komise pro habilitační řízní na Fakultě financí a účetnictví na Vysoké škole 
ekonomické v Praze a na UMB v Banské Bystrici. O jeho edukační erudici svědčí i  jeho 
zapojení se do zahraniční spolupráce v oblasti vzdělávání. V této oblasti má následující 
aktivity: 

 

Role v grantu Grant 
Spoluřešitel  Virtual University for Public 

Administration  - ukončený 
mezinárodní grant EU 

Řešitel  Social and Political Issues at 
the Regional and Local 
Levels of the V4 Countries – 
ukončený mezinárodní grant  

Řešitel  Metodika měření hodnoty 
služeb knihoven – 
mezinárodní grant 2011-
2017,2019  

 

Dílčí závěr k hodnocené oblasti „pedagogická činnost“: 

Výše zmiňované aktivity svědčí o tom, že docent Jan Stejskal je výraznou pedagogickou 
osobností, která dosahuje ve všech sledovaných pedagogických kritériích kvalitní výsledky. 
Tuto oblast splňuje bez výhrad.  

 

c) vědecko-výzkumná činnost  

Docent Stejskal je ve svém oboru uznávanou vědeckou osobností. Tuto hodnotící tezi opírám 
o následující argumenty: 

1. jmenovaný je úspěšným řešitelem  tří grantů GA ČR a spoluřešitelem významných 
vědeckých grantů.  

2. Má kvalitní publikační činnost, kterou podrobněji hodnotím v další části posudku.  
3. Jeho práce publikované v zahraničních impaktovaných časopisech  nacházejí 

vědeckou odezvu. Má celkem 168  domácích citačních ohlasů a 37 ohlasů 
zahraničních 
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4. Je členem řady domácích a mezinárodních mimovládních orgánů, organizací a 
redakčních rad. 

5. Uskutečnil několik pobytů na zahraničních univerzitách a institucích (např. 
v Německu, Francii, Portugalsku, Litvě, Španělsku, Islandu a na Slovensku). 

6. Aktivně a pravidelně vystupuje na zahraničních konferencích.  

 

Dílčí závěr k hodnocené oblasti „vědecko-výzkumná činnost“: 

Docent Stejskal zcela splňuje kritéria na vědecko-výzkumnou činnost standardně kladená na 
univerzitách pro profesorské řízení.  

d) publikační činnost 

Publikační činnost je jedním z klíčových ukazatelů vědeckého potenciálu, produktivity a 
významným výstupem z vědecko-výzkumné činnosti vědeckého pracovníka. Nadstandardní 
vědecko-výzkumná  činnost hodnoceného logicky  nachází svoje výstupy i v oblasti 
publikační činnosti.  Výsledky v oblasti publikační činnosti ilustrují následující čísla: 

 

Druh výstupu  Počet výstupů 
Samostatné vědecké práce  a monografie  16 
Vědecké studie a vědecké články  63 
Učebnice, učební texty  5 
Odborné články  73 
  

Publikační činnost doc. Stejskala je co do počtu nadprůměrná  a z pohledu kvality hodnotná. 
Toto moje tvrzení podepírám především o fakt, že docent Stejskal má spoluautorské publikace 
v renomovaných zahraničních impaktovaných časopisech, jako jsou Library and Information 
Science Research (IF 1,230),  Journal of Librarianship and Information Science, (1,239),  
Journal of Technology Transfer (IF 2,091). Public Money and Management (0,718), a to 
zmiňuji jen klíčové práce publikované za období posledních 5-ti let.  

Dílčí závěr k hodnocené oblasti „publikační činnost“: 

Docent Stejskal v oblasti publikační činnosti jednoznačně splňuje kritéria na jmenování 
profesorem. Docent Stejskal patří k předním odborníkům na problematiku veřejné ekonomie a 
veřejných financí. Výsledky jeho vědecké práce mají mezinárodní ohlas, jak o tom např. 
svědčí ohlasy (citace) na jeho práce v zahraničních impaktovaných časopisech. 

 

e) plnění kritérií pro jmenování za profesora 

Na základě prostudované  dokumentace v žádosti doc. Stejskala adresované děkanovi 
Ekonomické fakulty UMB v Banské Bystrici doc. Krištofíkovi a na základě   posouzení 
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vědeckých publikací doc. Stejskala konstatuji,  že docent Stejskal splňuje bez výhrad všechny 
hodnocené oblasti, jak podrobně  ukazuje posudek.  

f) otázky do rozpravy 
1) Článek Effectiveness of digital library services as a basis for decision-making in 

public organizations. Library and Information Science Research 37 (2015): 346-352 
evidentně obohacuje vědecké poznání. Můžete blíže vysvětlit použitou metodologii 
zkoumání a zejména  uváděný simplifikační postup, který v článku  zmiňujete? 
Simplifikace používá abstrakci a poté vede k určité typologizaci (viz tab. 1) na základě 
určitého kritéria. Můžete, prosím, tento problém blíže diskutovat?  

2) Co považujete za váš nejvyšší přínos (přínosy) v oblasti teorie  veřejné ekonomie a 
služeb?  

 

g) doporučení pro udělení vědecko-pedagogického titulu 

Na základě všestranného posouzení docenta Ing. Jana Stejskala, Ph.D. doporučuji, aby 
profesorské konání nadále pokračovalo a na základě jeho úspěšného průběhu doporučuji, 
aby doc. Ing. Janu Stejskalovi, Ph.D. byl udělen vědecko-pedagogický titul „profesor v 
študijnom odbore verejná ekonomika a služby“. 

 

 

V Praze, dne 19. 6. 2019 

 

                                                  Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 

                                                  Fakulta sociálních věd   

                                                  Univerzita Karlova  v Praze          


