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 Student si vybral k řešení ve své bakalářské práci téma, které je aktuální. – „Využití 

marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu“. Právě problém využívání 

marketingu je ve stavebnictví často opomíjen a to i u tak závažných rozhodnutí jakými jsou ta o 

uskutečnění konkrétního developerského projektu a tím se neúměrně zvyšuje riziko neúspěchu takového 

projektu.  

  Bakalářská práce se zabývá problémem užití vybraných marketingových analýz jako běžnou 

součástí strategického marketingového řízení developerského projektu a podniku.  

  Cílem práce bylo naznačit možnosti kdy je vhodné použít marketingové analýzy, které analýzy 

jsou pro daný problém nejvhodnější, jak správně analyzovat a jak je správně číst nebo jak by měl vypadat 

jejich samotný výstup. 

 V teoretické části práce nejsou popsány všechny metody použité následně v praktické části a obě 

tyto části i částečně prolínají. Většinou není provedena diskuze teoretických východisek a tak teoretická 

část je spíše výčtem citací. 

 Student přistupoval ke zvolenému tématu zodpovědně, konzultoval a získával praktické postřehy 

od různých  institucí působících v této oblasti. Ve své bakalářské práci využil všechny dostupné 

podklady, jak od výše zmíněných institucí, tak všeobecně dostupné zákony a vyhlášky či statistické údaje 

vydávané ČSÚ.  

 Pro konkrétní analýzy a úvahy pak těchto získaných informací využil a vyhodnotil jejich praktické 

použití. Při těchto konkrétních postupech se orientoval podle podkladů získaných od konkrétní firmy a 

nezanedbatelnou částí byl i vlastní výzkum, který mu umožnil některé závěry ještě přesněji interpretovat.. 

 Student pracoval samostatně a se zaujetím pro věc a v bakalářské práci na mnoha místech vyjádřil 

vlastní názory a hodnocení. 

 Výsledná bakalářská práce se dá využít jako studie pro developerský podnik. Kterému umožní 

velmi přesnou a precizní orientaci v reálném tržním prostředí s byty.  

Doplňující otázka: Uplatňování jakých marketingových přístupů by jste dále např. ve fázi realizace 

projektu investorovi doporučil? 
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