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I. Úvod 
 

Rukopis predloženej  dizertačnej  práce na tému „ Efektivnost marketingových činnosti ve 
strojírenství v České republice“  spracoval Ing. František Milichovský, DiS. et DiS. 
z Podnikateľskej fakulty Ústavu Managementu  Vysokého učenia technického v Brne. Rozsah 
práce je 147 strán. K práci je pripojený rozsiahly zoznam literatúry a prílohy. 
 
 

II.  Aktuálnosť témy  dizertačnej práce 
 
Predložená práca je venovaná aktuálnej problematike   efektívnosti marketingových 

činnosti v strojárenstve. Doktorand svojou prácou preukázal schopnosť riešiť vedeckými 
metódami aktuálny problém a formulovať vlastné návrhy a odporúčania. 
 
 

III.  Splnenie stanoveného cieľa 
 

Ciele   dizertačnej práce sú formulované  na str. 13. Autor rozlišuje hlavný cieľ práce a 
parciálne ciele. Hlavným cieľom práce je vytvorenie metodiky výberu metrík pre meranie 
efektívnosti marketingových činností podnikov v strojárenskom odvetví. Čiastkové ciele 
zdôrazňujú teoretické a praktické aspekty danej problematiky. Autor zároveň navrhuje 
metodiku výberu metrík pre meranie efektívnosti marketingových činností. Postavené 
hypotézy a formulované vedecké otázky  umožnili autorovi  tvorivým spôsobom zvládnuť 
danú problematiku a priniesť mnohé odpovede, ktoré s ňou súvisia. Osobitne treba oceniť tú 
skutočnosť, že logika hypotéz autorovi umožnila v rámci štvrtej výskumnej časti dizertačnej 
práce  formulovať stanoviská k danej téme. Na základe uvedeného možno konštatovať, že 
dizertačná práca svoj  cieľ dosiahla. V teoretickej časti dizertační práce na  str. 37 autor 
uvádza  výrazy „odbyt či predaj“. V priebehu obhajoby by bolo vhodné uviesť, či ide o 
synonymá. Zahrnutie  marketingových činnosti do prvkov marketingového mixu možno 
označiť ako štandardné (kapitola 4.3.2.6).  Vzhľadom k uvádzaným alternatívnym mixom  
chýba ich prepojenie k daným činnostiam. Autor spracoval  v rámci teoretickej časti 
dizertační práce systémy, používané pre meranie výkonnosti a efektívnosti uplatniteľné 
v rôznych podnikových oblastiach. Jeden z popisovaných prístupov je KPI (kľúčové 
indikátory výkonnosti) – kapitola 4.6.6 – ktorý predstavuje veľmi aktuálny  systém 



hodnotenia. Vzhľadom k jeho pozícií by si tak zasluhoval dôkladnejšiu analýzu vo vzťahu k 
téme dizertační práce. 

   
 
IV.  Postup riešenia problému a výsledky dizertačnej práce 

 
Dizertačná práca sa vyznačuje logickou štruktúrou. Jednotlivé kapitoly dizertačnej práce 

vytvárajú zjednotený systém,  vhodne na seba nadväzujú a v podstate tvoria základné 
obsahové celky. Autor dizertačnej práce  v časti 3. Metodológia spracovania dizertačnej práce   
uvádza detailný prehľad metód, ktoré využil v teoretickej časti a v praktickej časti dizertačnej 
práce. Výskumná kapitola dizertačnej práce bola rozdelená do dvoch častí, ktoré na seba 
nadväzujú: pilotná štúdia (kvalitatívny výskum) a kvantitatívny výskum prostredníctvom 
dotazníka. Pri spracovaní práce  autor využil štatistické metódy pre správnu interpretáciu 
výsledkov. Použité metódy  súvisia s cieľmi a zámermi dizertačnej práce. Metodológia práce 
zodpovedá štandardným postupom spracovania dizertačnej práce. Autor využíva logický 
prístup, v ktorom sa najskôr definuje zameranie a ciele dizertačnej práce, relevancia 
a aktuálnosť témy,  metodológiu spracovania, skúmanie  teoretických východísk, potom 
uvádza výskumnú časť a jej závery, formuluje prínosy dizertačnej práce a záver. 
 

V.        Význam pre prax, resp. rozvoj vedného odboru 
 
Ako je zrejme, práca je originálnym podnetom na celý rad úvah o efektívnosti 

marketingových činností  v strojárenstve. Forma spracovania práce umožňuje prezentovať 
vlastné názory autora na danú problematiku. Výsledky práce možno použiť v praxi 
marketingových manažérov podnikov a v publikačnej činnosti. Autor na základe vlastných 
poznatkov formuluje aj ďalšie podnety pre budúce výskumy. 

Praktický prínos spočíva vo vytvorení metodiky výberu adekvátnych techník a definovaní 
kľúčových ukazovateľov určených pre sledovanie a hodnotenie efektívnosti marketingových 
činností.  

Vedecký prínos je v zhodnotení teoretických prístupov sledovania a hodnotenia 
efektívnosti marketingových činností a v špecifikácií kľúčových ukazovateľov ako 
významného zdroja informácií o strojárenskom podniku. 

 
 
 Formálne  náležitosti práce a úprava 

 
Taktiež po formálnej stránke je práca  na zodpovedajúcej  úrovni. Oceňujem celkový 

logický postup, jasnú dikciu pri formulácii a výklade nie jednoduchých problémov. Písomné 
úvahy sú podopreté náležitými tabuľkami, schémami a grafmi. 

 
 
V. Námety do rozpravy 

 
V rámci rozpravy si dovoľujem uviesť otázky, ktoré môžu byť podnetom k zaujatiu 

stanoviska alebo vysvetlenia zo strany autora: 
 
1) Je možné aplikovať definované indexy aj v iných odboroch? Akým spôsobom by 

mohli byť modifikované? 
2) Podľa autora  významným ovplyvňujúcim prvkom je veľkosť podniku? Zdôvodnite 

prečo? 



3) Je možné zovšeobecniť závery dizertačnej práce na celé stojárenské odvetvie? 
4) Ako možno interpretovať hodnoty v definovaných indexoch. Čo predstavujú? 

 
Záver 
 

Dizertačná práca „ Efektivnost marketingových činnosti ve strojírenství v České 
republice“, ktorú spracoval Ing. František Milichovský, DiS. et DiS. z Podnikateľskej fakulty 
Vysokého učenia technického v Brne     spĺňa kritéria  kladené na tento druh práce a preto 
odporúčam po jej úspešnom obhájení pred skušobnou komisiou pre obhajobu dizertačnej 
práce udeliť titul „PhD.“ 
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