
 
 
 
Posudek na diserta ční práci Ing. Pavla Mrá čka s názvem „Nové p řístupy 
v marketingové komunikaci v segmentu outdoorového o blečení“ 
 
 
Disertační práce Ing. Pavla Mráčka s názvem „Nové přístupy v marketingové 
komunikaci v segmentu outdoorového oblečení“ splňuje základní požadavky kladené 
na disertační práce. V práci o rozsahu 160 stran je dodržena základní struktura 
vědecké práce tzn. práce obsahuje cíl, literární rešerši, metodiku, vlastní práci a 
vyhodnocení a závěr. Práce i po formální stránce nemá nedostatky. 
 
Zvolené téma práce je aktuální, především z hlediska využití výsledků pro praxi. 
 
Jasně je stanoven cíl práce, je konkretizován dílčími cíli a oceňuji rozlišení 
stanovených výzkumných otázek a hypotéz. Dovolím si doporučit ke zvážení 
vhodnost formulace  výzkumné otázky typu: 
„Jaký je zákazník v segmentu …..“ 
„Jak vypadá marketingová komunikace ….“ 
Jsou to formulace příliš obecném, nevhodné pro výzkum, na které se nedá 
jednoznačně odpovídat. 
 
V kapitole „Metodologie zpracování disertační práce“ doporučuji použít název 
„Metodika ….“ S tím, že obsahová část této kapitoly má být vymezena pouze 
metodami v práci použitými, nejedná se o výčet všech metod.  

                                                                                
Kapitola 3 „Teoretická východiska“ je značně rozsáhlá, obsahuje celou šíři řešeného 
problému od vnímání hodnoty zákazníkem , hodnotový řetězec, proces tvorby a 
předávání hodnot, spoluvytváření hodnoty, vztahový marketing, sítě podniků, 
přístupy k rozvoji konkurenční výhody, marketingovou komunikaci, značku, reakce 
zákazníka a typologie zákazníka. 
Všechny uvedené problémy jsou čerpány z aktuálních literárních zdrojů, velmi často i 
zahraničních. 
Prosila bych při obhajobě podrobněji vysvětlit model na str. 39 (prvky, vazby). 
 
Těžiště práce spočívá v kap. 4 „Výzkumná část“ 
 
Část 4.1 Výzkum v oblasti výrobce je určitým popisem 40 výrobců outdoorového 
oblečení a jejich chování na základě cenových katalogů, webových´stránek a jiných  
bez použití exaktních metod zpracování. Proto bych tuto subkapitolu  nenazývala 
výzkumem. 
 
Část 4.2 Výzkum v oblasti prodejce sočíval v deskripci komunikace prodejců se 
svými zákazníky. Objektem šetření byly řetězce se sportovním z božím, 
specializované outdoorové obchody a obchody jedné značky.  
U těchto objektů bylo vyhodnocováno působení faktorů jako vlastnosti, použití a 
módnost. Působení faktorů bylo sledováno na vybraných nástrojích komunikačního  
 
 



 
 
mixu, především na katalozích, inzerci, webových stránkách aj.  V některých 
případech bylo pro vyhodnocení využito statistických metod. 
U některých faktorů byl použit pro vyhodnocení jen popis situace (např. obchody 
jedné značky), pro šetření místa prodeje byl použit Mystery shopping či 
strukturovaných rozhovorů,  tedy metody kvalitativního výzkumu. 
Tabulka na str. 99 shrnuje využití komunikačních nástrojů prodejci a následně jsou 
vysloveny závěry. 
K této subkapitole 4.2 mám několik dotazů: 
Jaké testy konkrétně pro vyhodnocení na str. 85 autor použil? 
Jak byla položena nulová hypotéza nebo byla testována hypotéza alternativní? 
 (Hk 1?) 
Proč bylo testování použito jen u katalogů a ne u jiných nástrojů? Považuje autor 
počet respondentů za dostačující? 
 
Subkapitola 4.3 se zabývá výzkumem zákazníka.  
Využití  sekundárních dat bez bližších identifikačních údajů bych nepovažovala za 
výzkum, ale za určitá šetření.  
Naopak za  vhodné považuji použití repertoárové mřížky. Mám pouze dotaz, jak je 
vyplňování náročné, zda nemohlo být využito u více než 7 respondentů.  
Hlavní informace byly získávány z dotazníkového šetření, které mělo různý cíl, ale 
jeho obsah bych s ohledem na cíl práce zaměřila především na vnímání 
komunikačních nástrojů.  
Ke stanovení hypotéz, k jejichž zamítnutí či nezamítnutí výsledky empirického šetření 
povedou, si dovolím oponovat. Proto prosím zaujmout stanovisko k větě na str. 110 
„Hypotézy byly stanoveny na základě výsledků předvýzkumu a na teoretických 
poznatcích (značka)“ nebo stanovení hypotézy a úvahy autora na str. 116 dole.  
Závěry této subkapitoly shrnují velké množství poznatků z různých typů šetření, 
různých faktorů, různých prvků vztahu (D-V-P). Určitá shrnutí či systemizace by 
pomohly k lepší orientaci.  
 
Z kapitoly 5 „Závěry a doporučení“ jasně vyplynulo, že byly splněny dané cíle 
disertační práce. Hlavním přínosem práce v oblasti marketingové komunikace  ve 
vztahu výrobce materiálu (D) – výrobce oblečení (V) – prodejce (P) – zákazník,  je 
jeho synergický efekt. Je škoda, že autor se nepokusil o zobecnění tohoto 
synergického efektu pro jiné výrobky či odvětví, především v části přínos pro vědu.  
 
Autor se pokusil (někdy více úspěšně někdy méně) ověřit stanovené hypotézy 
postavené především na vztahu k chování zákazníka. 
K „výzkumu chování zákazníka“ bych doporučila vnést určitý systém, co autor 
všechno u zákazníka chtěl sledovat a jak toto poznané chování zpětně ovlivní 
výrobce. Právě proto jak byl výzkum pojat,  jak byl prezentován, je přínos pro praxi 
značný. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Přínos práce v oblasti pedagogické lze spatřovat ve využití výsledků pro případové 
studie v předmětu Marketing a marketingová komunikace. 
 
Přes určité připomínky k práci a náměty,  práci doporučuji k obhajobě a po jejím 
úspěšném průběhu 

udělit titul Ph.D. 
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