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Cílem práce s názvem „Analytické procesy marketingu ve stavebnictví“ bylo popsat problematiku marketingu 
obecné a po té z pohledu specifického stavebního oboru. Analyzovat marketingové potřeby menší stavební 
společnosti a na základě zvolené marketingové analýzy navrhnout a namodelovat marketingové procesy a vytvořit 
tak základ doporučení pro jejich reálnou aplikaci.

Bakalářská práce je členěna do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na popis 
problematiky obecného marketingu, marketingu v kontextu stavebnictví. Z pohledu účelovosti dává teoretický 
obsah dostatečný přehled o problematice obecně, ale mírné zúžený v kontextu stavebnictví. Zdroje byly využity 
v dostatečném rozsahu a hloubce, tak aby byl vytvořen efektivní metodologický rámec pro následnou praktickou 
část. Výtku bych vztáhla na práci s literaturou, student se moc ustrnul na pouhém výčtu definic s nízkou snahou 
vzájemného porovnání a získané poznatky co nejvíce syntetizovat. Zejména u pasáží, které následné aplikuje 
v praktické části.

Druhá stěžejní část, tedy praktická část, by měla využít všech teoretických poznatků a zaměřit se na posouzení 
situace konkrétní stavební společnosti z marketingového pohledu (analýza GE matice, Porterův pétifaktový model 
a SWOT analýza). Chybí mi zde patřičně vyargumentovaný zvolený způsob metody marketingové analýzy, 
zamyšlení nad přednostmi a naopak slabinami jejich využití. To souvisí již s teoretickou částí, kde právě chybí 
patřičné porovnání jednotlivých metod. Klady praktické části spatřuji ve vlastním, a velice vhodném, stanovení 
samotných faktorů sledující atraktivnost trhu a konkurenční pozici. Bylo by velmi zajímavé provést hlubší analýzu 
struktury zvoleného segmentu stavebního trhu, stejně jako všech společností v něm působící. Tento postup by 
však pravděpodobně odpovídal diplomové práci. Zvolený postup v bakalářské práci považuji za postačující

Po formální stránce bakalářská práce splňuje předepsané požadavky a je zpracována pečlivé bez vykázání 
vážných nedostatků. Působí kompaktním dojmem a respektuje šíři zadání, jen grafy by bylo vhodnější prezentovat 
v barvách.

Práci doporučuji k obhajobě.

Doplňující otázka:

Může podle Vašeho názoru ovlivnit změna struktury podniku, jeho hlavní činností, jednotlivé procesy ve 
smyslu názvu práce a vazby mezi nimi?
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