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 Student si vybral k řešení ve své bakalářské práci téma, které je aktuální a jeho 
řešením se do budoucna bude zabývat jistě nemalá část stavebních firem – „Marketingové 
procesy ve stavebnictví“. S postupnými změnami trhu a to i s ohledem na hospodářskou krizi 
toto téma jistě bude jedním z významných faktorů pro určování obchodní strategie stavebních 
firem. 

 Cílem bakalářské práce bylo sledování a popis jednotlivých marketingových nástrojů 
ve vybraném stavebním podniku a následně jejich zhodnoceni a navržení optimalizace. 
Vymezením pojmů vlastního marketingu, s přihlédnutím k marketingovým nástrojům a 
moderním trendům, které se v poslední době v oblasti marketingu objevují. Vše se zaměřením 
na oblast stavebnictví, které na marketing klade specifické požadavky, odlišné od jiných 
oblastí obchodu a služeb. 

V praktické části bakalářské práce pak byly aplikovány některé z nástrojů a analýz 
uvedených v teoretické části na zvolenou firmu Kaláb, s.r.o. 
 Student zpracoval teoretickou část práce v dostatečné úrovni, která odpovídá potřebám 
pro část praktickou. Při vypracování bakalářské práce spolupracoval se stavební firmou 
Kaláb, s.r.o.. Tuto firmu pak popsal. Za pomoci marketingových analýz pak následně určil 
největší potřebu stavební firmy a pro tuto činnost pak provedl ještě následnou detailnější 
analýzu. Navrhovaný MIS však ne zcela přesně zpracoval po metodické strance, což výsledku 
uškodilo. 
 Student přistupoval ke zvolenému tématu méně zodpovědně, než by bylo třeba. 
Mnohé úkoly od vedoucího práce zpracovával v časové tísni. Tento fakt se pak projevil i na 
nedotažení některých součástí zejména praktické části. 
Pro zpracování teoretické části bakalářské práce využil dostatečné množství dostupné 
literatury.   
  Výsledná bakalářská práce je dobrou studií do této dnes velmi důležité problematiky. 
Získané výsledky mohou být použity jako základní vodítko pro rozhodování stavebních firem 
při volbě strategie pro získání zakázky a rozvoji podniku. 
 
 
Otázka:  Jaké další metody či postupy pro zlepšení MIS by jste doporučil? 
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