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Tématem této bakalářské práce byla manažerská a marketingová komunikace ve

stavebnictví. Autor si zvolil nejen výzkum v podobě dotazníku, ale taky řízené rozhovory,

které mu ukázaly, jak to reálně ve stavebních podnicích a na stavebním trhu funguje.

V teoretické části najdeme základy manažerské a marketingové komunikace. Toto

téma je velmi obsáhlé a najít definici pro komunikaci ve stavebnictví je prvním krokem, jak

vykročit. První část byla zaměřena na manažera, jako vedoucího pracovního týmu ve

stavebním podniku, protože manažerská komunikace vždy ze schopností a zkušeností
vedoucího vychází. Dále se autor zaměřil na komunikaci manažera s podřízenými. Na toto

téma bylo napsáno mnoho článků a knih, pro svou práci si cíleně vybral komunikaci

s jednotlivcem a s pracovním týmem. Kapitoly, které tuto problematiku popisují, jsou

omezeny alespoň na základní témata. V další části popsal marketingovou komunikaci ve

stavebnictví a marketingový mix. Vyzdvihuje marketingovou komunikaci přes internet, neboť

to je dnes číslo jedna v propagaci všech firem. V poslední části je charakterizována oblast

prodeje přes obchodní zástupce. Tato forma je v hojné míře ve stavebnictví využívána.

Empirická část je zaměřena na výzkum. Začíná srovnáním internetových stránek

různých firem z pohledu běžného internetového uživatele. Pokračuje pracovními hypotézami

a poté analýzou dotazníku, který vyplnilo 13,55 % dotazujících z 996 rozeslaných emailů.
V závěr~ . po .vvhodnócení hypotéz, celkovém zhodnocení výzkumu najdeme zejména

doporučení, vzhledem ke zjištěným informacím. Největším přínosem jsou informace ze

stavebního trhu a řízených rozhovorů, které nejvíce objasní, jak to ve stavebnictví funguje.
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Doplňující otázky a náměty k obhajobě a rozpravě:

1) Myslíte si, že se stavební podnik může dostat do situace, kdy mu marketingová

propagace může ublížit či zhoršit názory zákazníku na jeho značku?
2) Domníváte se, že i zaměstnanci by měli u sebe rozvíjet Vámi popsané vlastnosti

dobrého vedoucího? Proč ano/proč ne?
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