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1. Aktuálnost tématu  
 
Předložená disertační práce představuje návrh komplexního řešení problematiky komunikace 
ve specifické produktové kategorii outdoorového oblečení a to v kontextu spoluvytváření 
hodnoty zákazníkem v rámci řetězce D-V-P. Každá práce vycházející z hlubokého, 
vědeckými výzkumy ověřeného teoretického základu, která je skutečně využitelná a 
prospěšná i praxi, je z tohoto pohledu aktuální. A zejména v oblasti marketingové 
komunikace, kde skutečných vědeckých výzkumů, monografií a výstupů je u nás málo 
(nehovořím o nadbytku vysokoškolských učebnic, skript a populárně odborných pojednání), 
každé skutečně vysoce odborné pojednání ověřené výzkumem založeným na kvalitních 
základech a správně vyhodnocené je přínosné. Rovněž volba tématu, dávající do vzájemného 
vztahu marketingovou komunikaci a spoluvytváření hodnoty zákazníkem je nové, dosud 
neuchopené a tím i aktuální téma. Z práce je zřejmé, že doktorand je zejména s oblastí 
zkoumané produktové kategorie hluboce seznámen a že ji dobře zná.  
 
2. Naplnění cílů práce 
 
Cíle dizertační práce doktorand stanovuje na straně 17. Hlavním cíle je vymezení nových 
přístupů marketingové komunikace se zákazníkem v rámci vztahů D-V-P s důrazem na 
vymezení synergie uvedených vztahů v působení různých forem komunikace.  Dílčí cíle byly 
vymezeny dva a to analýza a deskripce potřeb a chování zákazníků v oblasti prodeje 
outdoorového oblečení v ČR a komunikačních prostředků používaných výrobci a prodejci pro 
oslovení zákazníků. Mohu konstatovat, že dílčí cíle splněny byly. Nejsem si tomu tak zcela 
jist ale u cíle hlavního. Vymezení synergie výše uvedených vztahů by dle mého názoru mělo 
být rozšířeno o přístup charakteristický pro integrované marketingové komunikace a analýza a 
návrhy by měly z tohoto přístupu vycházet. Nedá se zcela říci, že řada prvků IMK by nebyla 
v práci obsažena, nejedná se však o komplexní přístup. Stejně tak doktorandem označení 
„nové přístupy“ předpokládají strategii a přístupy vyplývající ze specifických vlastností 
zkoumané produktové kategorie a případně motivačních faktorů cílové skupiny. To jak 
v návrhu, tak v teoretických základech chybí. Objektivně je však nutné říci, že potom by 
rozsah práce zřejmě značně překročil stávajících více než 170 stran. Otázkou rovněž je, zdali 
by i toto „rozkročení“ a exkurz to oblasti teorie reklamy založené na psychologii, neurologii 



aj., bylo akceptovatelné i z pohledu studijního oboru Řízení a ekonomika podniku, který 
doktorand studoval a ve kterém zpracoval svou dizertační práci.  
 
3. Teoretické a metodologické aspekty řešení problému disertační práce 

 
Předložená dizertační práce představuje návrh téměř komplexního teoretického řešení 
problematiky dané jejím zadáním. Doktorand přistoupil k řešení tématu se všemi atributy 
analytické práce. Jak již je výše uvedeno stanovil cíle práce, formuloval výzkumné otázky a 
hypotézy dizertační práce, definoval plán zpracování dizertační práce včetně plánu výzkumu. 
Podrobně jsou v práci popsána metodologie zpracování dizertační práce a využité metody. Ve 
prospěch doktoranda je možné konstatovat, že spektrum využitých metod jak v oblasti metod 
kvantitativního i kvalitativního výzkumu je velmi široké a relevantní k požadavku 
komplexnosti zpracování práce. V teoretických východiscích práce doktorand podrobně 
vymezuje model D-V-P, zabývá se správně rozvojem konkurenční výhody. V oblasti 
teoretických východisek marketingové komunikace doktorand mohl jít do větší hloubky a 
přímo vytvořit spíše teoretický rámec pro přístup charakterizovaný jako integrovanou 
marketingovou komunikací, rovněž se podrobněji teoreticky zabývat otázkami produktové 
kategorie outdoorového oblečení a motivace cílové skupiny. Takto dvacet stran teoretických 
východisek z oblasti marketingové komunikace ne zcela využilo nabízené příležitosti a je 
otázkou, zdali vytvořilo dostatečně fundovanou bázi pro další zpracování práce zejména v její 
výzkumné části. Spíše se dle mého názoru jednalo o text, který konstatuje obecná, z učebnic 
marketingové komunikace známá fakta. Například uvedení více než sto let starého modelu 
AIDA bylo přinejmenším zbytečné. Jako příklad je možné uvést, že v návrhové části práce 
navrhuje doktorand využít známých osobností (celebrit), teoretický základ pro doporučení 
jakých celebrit a proč však tím pádem chybí. Využití spíše výsledků výzkumů a vědeckých 
studií z oblasti reklamy a marketingové komunikace (především ze zahraničí) v teoretických 
východiscích by kvalitě práce nesporně přispěl. Ve výzkumné části student využil řady 
metod, které vhodnými statistickými postupy a metodami ověřoval. V případě dotazníkového 
šetření považuji počet respondentů za dostačující pro relevanci závěrů. V případě uváděného 
experimentu Focus group je správně uvedena struktura účastníků, není však uvedeno, kdo 
diskuzi vedl a kdo výstupy vyhodnocoval. Je to obtížný úkol i pro psychologa znalého 
problematiky psychologie reklamy. Je rovněž otázka, zdali bylo vhodné do této části 
výzkumu zahrnout i osoby s nízkým vztahem k outdoorovému oblečení. Recipienti reklamy 
pro které je charakteristická nižší angažovanost vnímají reklamu zcela jinak než osoby 
s vysokou angažovaností a výsledky proto nemusí být zcela relevantní. Průměr v tomto 
případě nemá odpovídající vypovídací hodnotu. 
 
3. Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru 

 
Uvedená dizertační práce má přes některé výtky oponenta svou vysokou hodnotu zejména 
v oblasti rozvoji teorie marketingové komunikace zejména z pohledu vztahů D-V-P ve 
specifické oblasti outdoorového oblečení. Zjištěná metodika a výsledky jsou využitelné při 
zakomponování některých dalších poznatků z oblasti teorie fungování reklamy a 
marketingové komunikace do obdobných výzkumů v případě jiných produktových kategorii. 



V tom vidím hlavní teoretický přínos dizertační práce. Komplexní přístup k řešení této 
problematiky vytváří nejen kvalitní teoretický rámec pro další výzkumy ale je ve své 
aplikační podobě využitelný pro formulování vhodných komunikačních strategií českých 
podniků. V neposlední řadě může být výsledků dizertační práce využito i v pedagogické praxi 
v oblasti terciárního vzdělávání. A to nejen ve výuce ale i jako jeden z podkladů pro 
zpracování zejména diplomových prací. 
 
4. Formální úprava tezí – publikační aktivity. 
 
Doktorand používá ve své  disertační práci kvalifikovaného odborného jazyka, stylisticky je 
jeho projev na dobré úrovni, seznam zdrojů a použité literatury považuji za adekvátní a 
relevantní k řešené problematice, oceňuji i přítomnost zahraničních zdrojů. Na straně druhé 
v těchto zdrojích mohlo být větší zastoupení vědeckých výzkumů z oblasti reklamy a 
marketingové komunikace, které jsou běžně na FP VUT dosažitelné z placených databází. 
Uvedené publikační aktivity doktoranda v oblasti disertační práce považuji za bohaté. 
Doktorandovi bych vytkl zbytečné překlepy, které snižují formální náležitosti jinak pěkné 
dizertační práce. Je trochu s podivem, že si jich doktorand při zapnutí kontroly pravopisu ve 
Wordu nevšiml.  
 
Připomínky a dotazy: 
 
1. Připomínky k práci jsou již uvedeny v předcházejícím textu. 

2. Zkuste se zamyslet na specifickou oblastí marketingové komunikace produktové kategorie 
outdoorového oblečení z pohledu angažovanosti cílových respondentů, jejich motivace a 
v návaznosti na to rozšiřte svá doporučení pro tvorbu reklamních (komunikačních) 
strategií pro tuto produktovou kategorii. 
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správný a výsledky odpovídají rozsahu výzkumů. Práce splňuje požadavky kladené na tento 
typ práce a proto  

doporučuji  

disertační práci Ing. Pavla Mráčka „Nové přístupy v marketingové komunikaci v segmentu 
outdoorového oblečení“ k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu  

 
  udělit akademický titul „doktor“ (Ph.D.) 

 
Zlín, 12. října 2012       
 
 
       doc. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. 


