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Aktuálnosť zvolenej témy: Predkladaná dizertačná práca je aktuálna tak z hľadiska širšieho 

ako aj užšieho chápania efektívnosti stavebníctva ako odvetvia NH  , či efektívnosti 

marketingových činností v jednotlivých fázach životného cyklu stavieb. Globalizácia, recesia, 

nepriaznivý demografický vývoj v rozvinutých štátoch vytvárajú podmienky  a tlak na 

stavebné spoločnosti, aby znižovali náklady, a teda boli stále efektívnejší a udržali sa na trhu. 

K tomu im majú slúžiť ako podporné nástroje marketingové činnosti, ktoré by sa mali tiahnuť 

naprieč celým životným cyklom stavieb. V tejto súvislosti postrádam stav riešenej 

problematiky v zahraničí.   Aktuálnosť témy a jej riešenie korešponduje s vývojom v oblasti 

ekonomickej, ale súvisí  tiež s udržateľným rozvojom. V posudzovaní aktuálnosti treba 

konštatovať, že doktorandka si zvolila aktuálnu tému, ktorú  sa snažila rozpracovať a ďalej 

aplikovať na konkrétnom území Juhomoravského kraja.  

 

Sledovaný cieľ a postup riešenia:  Štruktúra práce je na jednej strane vhodne zvolená,  no na 

druhej strane nie veľmi vyvážená. Doktorandka prechádza od teórie k vlastnej výskumnej 

časti, kde objektom výskumu je výstavba budov určené na bývanie , a to rodinné domy. Takto 

si dizertantka zúžila zorné pole skúmania tak na strane dodávateľov ako aj na strane 

užívateľov. Domnievam sa , že by bolo zaujímavé uvažovať aj s rekonštrukciami , zvlášť 

v období recesie , kedy , ako sama dizertantka uvádza, sú stavebné firmy ochotné brať 

zákazky aj s nulovou maržou.  

Hlavný cieľ je definovaný na s.8 . K jeho naplneniu si dizertantka definovala ďalších sedem 

parciálnych cieľov. Domnievam sa, že niektoré mohli byť združené napr.2 a 3. Parciálny cieľ 

6 je hlavným cieľom a objavuje sa teda duplicitne. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť , 

že duplicít je v práci viacej. Nie celkom jasne vyznieva prvá a druhá hypotéza. Doktorandka 

skúma prípravnú fázu ŽCS a v tejto súvislosti nie je relevantné postaviť hypotézu „..vzťah ku 

kritériám efektívnosti v prípravnej fáze ŽCS nie je ovplyvnený fázou stavby“ ( 2 ), rovnako 

pri prvej hypotéze. 

Doktorandka sa snažila stanovené ciele vo výskumnej časti naplniť,   najmä výsledkami 

uvedenými v kapitole sedem a osem.  

Metódy spracovania:   Metodika práce a  metódy spracovania, ktoré zvolila doktorandka, 

považujem za správne a exaktné. Oceňujem metodický a metodologický aparát, ktorý 

doktorandka použila. Metódy na dosiahnutie stanoveného hlavného cieľa ako aj parciálnych 

cieľov  uvádza dizertantka explicitne, na s. 12 – 19, a to pomerne podrobným popisom. 



Výsledky:  V teoretickej ako aj aplikačnej časti doktorandka preukázala analytickú schopnosť 

ako aj prehľad v  oblasti štatistických metód , ktoré aplikovala v procese riešenia čiastkových 

cieľov a dokazovaní postavených hypotéz. 

Výsledky výskumu sústredila tak na stranu užívateľov stavby , čo v prípade rodinných domov 

sú v prevažnej miere  investori. Rovnakou mierou sa sústredila na dodávateľov stavby. V tejto 

súvislosti vyvstáva otázka,  prečo sa dizertantka rovnakou mierou zaoberala dodávateľmi 

stavby ako aj potenciálnymi užívateľmi? 

Nie jasne v tejto súvislosti vyznieva odstavec na s. 125 pod tabuľkou 34 a tvrdenie , že 

„využitím ukazovateľa efektívnosti marketingových činností môžu stavebné podniky posúdiť 

výber marketingových činností , ktoré najviac prispejú k naplneniu efektívnosti v prípravnej 

fáze ŽCS“. 

Pozitívne hodnotím uvedenie bariér a rizík súvisiacich s aplikáciou ukazovateľa Efektívnosti 

marketingových činností v prípravnej fáze ŽCS. 

Výsledky práce doktorandky sú po metodickej  a aplikačnej stránke v súlade so stanovenými 

cieľmi. 

 

Prínos pre ďalší rozvoj vedy a prax:  Prínos pre ďalší rozvoj vedy vidím v tom, že metodika 

navrhnutá dizertantkou posunula poznanie v oblasti teoretických východísk a princípov pri 

posudzovaní efektívnosti marketingových činností v prípravnej fáze ŽCS a na druhej strane 

môže byť praktickým indikátorom „ rezerv“ stavebných podnikov v oblasti využívania 

marketingových nástrojov v prípravnej fáze ŽCS. Výsledky dizertačnej práce Ing. Lucie  

Sychrovej prispejú ku kvalite rozhodovania v stavebných podnikoch, pri výbere vedeckých 

projektov, spájajúcich viaceré súvisiace študijné odbory a nájdu odraz aj v pedagogickom 

procese. 

Záver: Dizertačná práca Ing. Lucie Sychrovej spĺňa kritériá kladené na takýto typ prác.  

 

Napriek môjmu kladnému hodnoteniu mám k práci niekoľko pripomienok a otázok:                

 

 V práci je pomerne veľa duplicít ( s. 37- 39, na s. 46 na rovnakej strane sa nachádza 

duplicita. Duplicity sú aj v záveroch, ktoré sa objavili aj v parciálnych záveroch. 

 Vysvetľujete niektoré pojmy neskôr ako s nimi pracujete.  

  Škoda , že ste neuviedli rozdelenie podnikov na MSP a veľké podniky podľa členenia 

EÚ. V tejto súvislosti trochu „ neštandardne“ vyznieva definícia na s. 60. 

  Používate prípravnú fázu a tiež predinvestičnú. Bolo vhodné uvádzať jeden termín 

v celej práci. 

Otázky: 

1. Prečo ste si vybrali práve prípravnú fázu životného cyklu stavby? 

2. Je vaše tvrdenie , že stavebné firmy berú zákazky aj so zápornou maržou, pravdivé? Aj 

v uvedenom segmente v Juhomoravskom kraji? 

3. Ako pozeráte na kauzy v stavebníctve – zrútenie stavieb- mostov? 

4. Aký podiel má stavebníctvo ČR na HDP? 

 

Záverom konštatujem, že predložená dizertačná práca je spracovaná na adekvátnej úrovni , 

spĺňa ciele kladené na dizertačnú prácu.  

Dizertačnú prácu Ing. Lucie Sychrovej odporúčam k obhajobe pred odborovou 

komisiou  6208V089  Podnikové finance. 
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