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I. Úvod 
 

Rukopis predloženej  dizertačnej  práce na tému „ Nové přístupy v marketingové 
komunikaci v segmentu outdoorového oblečení“ spracoval Ing. Pavel Mráček 
z Podnikateľskej fakulty Vysokého učenia technického v Brne. Rozsah práce je 170 strán. 
K práci sú pripojené prílohy. 
 
 

II.  Aktuálnosť témy  dizertačnej práce 
 
Predložená práca je venovaná aktuálnej problematike   marketingovej komunikácie 

v segmente outdoorového oblečenia. 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. 17-18. Autor rozlišuje hlavný cieľ práce a 
parciálne ciele. Hlavným cieľom práce je vymedzenie nových prístupov marketingovej 
komunikácie so zákazníkom v rámci vzťahu dodávateľ – výrobca – predajca s dôrazom na 
vymedzenie efektu synergie  uvedených vzťahov v pôsobení rôznych foriem komunikácie 
zákazníka. Čiastkové ciele zdôrazňujú teoretické a praktické aspekty danej problematiky tým, 
že autor sa usiluje nielen charakterizovať potreby a správanie zákazníkov outdoorového 
oblečenia v Českej republike, ale sa usiluje aj o tvorbu modelu a navrhnutie metodiky 
komunikácie  pre zúčastnené subjekty. S ohľadom na cieľ práce boli autorom formulované 
výskumné otázky a hypotézy. Postavené hypotézy, ktoré boli stanovené na základe 
predvýskumu a teoretických poznatkov,  umožnili autorovi  tvorivým spôsobom zvládnuť 
danú problematiku a priniesť mnohé odpovede, ktoré súvisia s komunikáciou  v skúmanom 
segment. Osobitne treba oceniť tú skutočnosť, že logika hypotéz autorovi umožnila v rámci 
štvrtej výskumnej časti dizertačnej práce  formulovať stanoviská k danej problematike. Na 
základe uvedeného možno konštatovať, že dizertačná práca svoj  cieľ dosiahla.  
   



 
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 1.3. Plán spracovania dizertačnej práce 
kapitolách metódy  a v časti 2. Metodológia spracovania  objekt skúmania uvádza detailný 
prehľad metód, ktoré využil v teoretickej časti a v praktickej časti dizertačnej práce. V 
realizovanom výskume v praxi sa opieral o  rozhovory, dotazníkový prieskum, pozorovanie, 
atď. Pri spracovaní práce  aplikoval štatistické metódy pre správnu interpretáciu výsledkov, 
repertoarovú mriežku a podobne. Použité metódy  zodpovedajú cieľom a zámerom dizertačnej 
práce. Metodológia práce zodpovedá štandardným postupom spracovania dizertačnej práce. 
Autor postupoval na základe  logického prístupu, v ktorom sa najskôr definuje zameranie 
a ciele dizertačnej práce, metodológiu spracovania, skúma  teoretické východiská, potom 
uvádza výskumnú časť ako aj  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 marketingovej 

komunikácii v segmente outdoorového oblečenia. Celá práca je nesporne prínosom pre teóriu, 
odbornú prax a pedagogické účely. Svojou názornosťou, štýlom vyjadrovania môže byť 
príťažlivým vedeckým výstupom aj pre širokú čitateľskú verejnosť a študentov. Forma 
spracovania práce umožňuje prezentovať vlastné názory autora na danú problematiku. 
Výsledky práce možno použiť v praxi marketingových manažérov podnikov a v publikačnej 
činnosti. 

Aplikačný prínos práce spočíva v rozsiahlych informáciách získaných vlastným 
prieskumom  Na základe poznatkov získaných realizovaným výskumom formuluje na str. 
141-153 odporúčania týkajúce sa vzťahu dodávateľ – výrobca – predajca (D – V – P). 
Navrhnuté opatrenia sa týkajú predovšetkým synergických efektov a vypracovania  metodiky 
implementácie  komunikácie so zákazníkom  pre zúčastnené subjekty, ktorú osobitne 
oceňujem. Autor na základe vlastných poznatkov formuluje aj ďalšie podnety pre budúce 
výskumy.  
 

V. Formálne  náležitosti práce a úprava 
 

Taktiež po formálnej stránke je práca  na zodpovedajúcej  úrovni. Pozitívne hodnotím 
celkový logický postup, jasnú dikciu pri formulácii a výklade nie jednoduchých problémov. 
Písomné úvahy sú podopreté náležitými tabuľkami, schémami a grafmi. 

 
 
VI.  Námety do rozpravy 

 
V rámci rozpravy si dovoľujem uviesť niektoré poznámky, ktoré môžu byť podnetom 

k zaujatiu stanoviska alebo vysvetlenia zo strany autora: 
 
- Prečo sa autor domnieva,  že hypotézy týkajúce  sa existencie významných rozdielov 

vo vnímaní marketingovej komunikácie D – V (Hd3a) a D – P (Hd3b) sú prijaté 
zákazníkom  a hypotéza existencie významného rozdielu vo vnímaní marketingovej 
komunikácie  V - P  (Hd3c) je nepotvrdená? Čo môže byť podľa autora  príčinou? Aký 



to môže mať dopad na účastníkov vzťahu D – V – P za predpokladu, že výsledok 
zodpovedá realite? 

- Akým spôsobom sa podľa autora prejaví v implementácii komunikácie vzťahu  so 
zákazníkom,  z hľadiska zúčastnených subjektov (kap.5.2),  charakter podniku na 
jednotlivých úrovniach vzťahu D – V – P? 

- Aké sú podľa autora možnosti transféru záverov dizertačnej práce do iných odvetví? 
Je tento koncept obmedzený výlučne na výrobnú oblasť alebo možno ho uplatniť  aj 
v odvetví služieb? 

- Aké sú podľa autora, z hľadiska  spolutvorby,  možnosti zapojenia zákazníka do 
jednotlivých časti hodnotového reťazca. 

 
Záver 

 
Dizertačná práca „ Nové přístupy v marketingové komunikaci v segmentu 

outdoorového oblečení“, ktorú spracoval Ing. Pavel Mráček  z Podnikateľskej fakulty 
Vysokého učenia technického v Brne     spĺňa kritéria  kladené na tento druh práce a preto 
odporúčam prácu na  obhajobu pred skúšobnou komisiou. 
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