
Zápis 

z obhajoby disertační práce Mgr. Mario Kubaše 

konané dne 4.9.2012 

téma práce: „ Kreativita a kreativní průmysly: redefinice ekonomiky a kultury“ 

přítomní: dle prezenční listiny 

Předseda komise doc. Martin Matějů, CSc. zahájil obhajobu a představil přítomným 

kandidáta.  

Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací. Věnoval se především vymezení 

tématu, seznámil komisi se strukturou práce, a proměnou problematiky, kterou se zabývá, která 

se dá nazvat paradigmatickým zlomem. 

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků (prof. Václav Riedlbauch, doc. Ing. Jitka 

Koudová, Ph.D.). Prof. Václav Riedlbauch doporučil práci k publikaci. Pokládá práci za velice 

dobrou. Oceňuje jeho názory i když jejich prezentace působí autoritativně. 

Doc. Ing. Jitka Koudová, Ph.D. kritizuje, že v některých částech není vymezen předmět. 

Nepřesnosti v pojmech (např. zaměšování ekonomie a ekonomiky). Nejasnost ohledně korelační 

analýzy. 

Kandidát odpovídá na posudky oponentů. 

Kandidát poukázal na to, že dochází k omezování výdajů domácností na tzv. vysokou kulturu. 

Digitalizace vede k tomu, že si lidé vytvářejí vlastní kulturní linku na úkor veřejného prostoru. 

Uznává, že zjednodušil pojetí korelační analýzy a její závěry tak mohou být problematické. 

Uznává, že byl jazykově kreativní, např. použil slovo ,,digitalita“ pro digitální fenomén. 

Myslí, že k zaměšování ekonomie a ekonomiky nedošlo. 

Oponenti se vyjadřují k vystoupení kandidáta: 



školitel doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. poukázal na to, že problém mezi ekonomikou a ekonomií je 

pravděpodobně problém s překladem. Prof. Václav Riedlbauch prodiskutoval s kandidátem vývoj 

v USA. 

Diskuse: 

Prof. Václav Riedlbauch se zeptal na definici veřejného prostoru a jeho vytyčení v práci. 

Kandidát přiznal, že mohlo dojít k drobným nepřesnostem. 

Doc. PhDr. Martin Matějů, CSc. zmínil problematiku vlivu ekonomiky na kulturu v českém 

prostředí. Kandidát předestřel situaci v Evropě a poukázal tak na českou situaci v širším 

kontextu. 

PhDr. Martin Soukup, PhD. se zeptal, jestli se dá hovořit o současném paradigmatickém zlomu, 

nebo se jedná o vyústění dlouhodobých procesů. Kandidát odpověděl, že v určitém úhlu pohledu 

se jedná o dlouhodobý trend. Ale pokud vezmeme v úvahu další procesy a jejich souvislosti, je 

možno hovořit o zlomu. 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Zapsal: jméno + podpis 

Podpis předsedy komise: 


