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Cílem disertační práce podle autorky je „posoudit efektivnost marketingových činností 
v přípravné fázi životního cyklu staveb a to v rámci vztahů mezi vybranými subjekty 
stavebního trhu – dodavatelem a uživatelem stavby“ (s. 2) a navrhnout metodický ukazatel 
umožňující zvýšit efektivnost (s. 135). 
 
Pokud jde o téma práce, je možné konstatovat, že je víc než aktuální, je velmi zajímavé.  
 
Marketing představuje nedílnou součást působení a podnikání všech subjektů na trhu. 
Zahrnuje celou řadu aktivit spojených s tvorbou a realizací podnikatelských záměrů a cílů. 
Přes obecně známou nutnost uplatňování konceptu marketingového řízení v praxi, není 
marketingové řízení samozřejmou součástí řízení mnohých firem, nebo alespoň ne v plné míře 
a své komplexnosti. Je nutné podotknout, že se v podmínkách českého trhu jedná o relativně 
nový přístup řízení, k jehož rozvoji dochází především po roce 1990. Vývoj a zkušenosti ve 
vyspělých zemích ukazují, že marketingové řízení má svou nezastupitelnou a opodstatněnou 
roli v úspěšném fungování ne jenom podnikatelských subjektů, ale i subjektů působících 
v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a neziskového sektoru, které se jako podnikatelské 
subjekty nemusí na první pohled chovat, no přesto musí z hlediska svého fungování a 
existence neustále klienty získávat a udržovat.  
 
Spojení marketingu s podnikáním ve stavebnictví (posouzení efektivnosti marketingových 
činností) považuji za specifické a možná i neobvyklé. Nejde o to, že by nebylo možné 
marketing v řízení stavebních firem uplatnit. Bylo. Vymezení marketingových činností 
aplikovatelných ve stavebnictví by bylo určitě přínosné, nemluvě o posouzení jejich 
efektivnosti. Jakkoliv je úloha marketingu ve fungování podniku důležitá, je nutné dodat, že 
marketing má i stinnou stránkou a tou jsou náklady spojené s realizací marketingových 
činností. Po roce 2008 v důsledku ekonomické krize celá řada firem viděla řešení vzniklých 
problémů ve snižování nákladů, především těch marketingových. Vzhledem k tomu, že cílem 
každé firmy je vynakládat finanční prostředky co nejefektivněji, návrh metodiky umožňující 
měřit a sledovat efektivnost marketingových činností v přípravné fázi životního cyklu stavby 
by byl určitě velmi přínosný. V tomto si dovoluji souhlasit s autorkou práce, že 
„pravděpodobně neexistuje publikace, která by se zabývala vymezením marketingových 
činností a kritérií jejich efektivnosti v přípravné fázi životního cyklu stavby“ (s. 135). 
 
Bohužel v oblasti splnění vytýčených cílů práce, použitých metod i postupu práce se 
s autorkou zásadně rozcházím. Marketingové činnosti jsou aktivity, postupy, kroky, zkrátka 
vše co firma musí udělat, aby realizovala prodej (podnikatelskou činnost) efektivním 
způsobem, tj. s dosažením zisku. Je přirozené, že s marketingovými aktivitami jsou spojené 
náklady. Pokud firma realizuje reklamní kampaň, poskytne slevu (sleva je marketingový 
náklad, který musí vynaložit, aby realizovala prodej) nebo dokonce produkt zdarma (aby 
motivovala zákazníka ke koupi – realizovala prodej), očekává, že to zvýši následný prodej. 



Tržby, které získá, by měly pokrýt nejenom náklady spojené s výrobou nebo pořízením 
produktu a marketingové náklady (reklama, sleva, produkt zdarma, prodej, distribuce), ale 
měly by být dostatečně velké, aby generovaly očekávaný zisk. „Investice do marketingových 
činností“ se, jednoduše řečeno, vyplatí v případě, že to, co firma získá marketingovými 
činnostmi, bude větší, než to, co na to vynaloží. Marketingové činnosti v tom případě budou 
realizovány efektivně. V opačném případě to budou špatně vynaložené prostředky, čas i 
námaha.  
 
O tom bohužel tato práce není, přestože doktorandka v teoretické části vymezuje 
marketingové činnosti a charakterizuje efektivnost. Doktorandka zřejmě nepochopila, resp. 
jinak pochopila zadání disertační práce a špatně formulovala už samotné cíle práce (viz s. 8–
9). Není možné posuzovat efektivnost marketingových činností z pohledu dodavatele i 
uživatele stavby. Uživatel stavby, pokud není pouze jejím investorem, nemá žádné 
marketingové aktivity. Stavbu užívá k vlastním potřebám. Je proto pouze v kompetenci 
stavební firmy (dodavatele), jaké marketingové činnosti realizuje a jak jsou (budou) pro ni 
efektivní. 
 
Za velmi zásadní považuji nevhodné pochopení pojmu „marketingová činnost“. V žádném 
případě nelze souhlasit, že je to produkt, cena, distribuce a komunikace. Jedná se o nástroje 
marketingového mixu využívané pro realizaci marketingové strategie na taktické a následně 
operativní úrovni. Marketingovou činností není ani kvalita materiálu, životnost stavby, 
ekologičnost a podobně (viz tabulka č. 29, s. 119). Bohužel to nejsou ani prvky marketingové 
činnosti ve smyslu produkt – marketingová činnost, kvalita materiálu – prvek marketingové 
činnosti. Co je prvkem (marketingové) činnosti? Co je prvkem psaní (činnost)? Slovo, pero, 
člověk,…?  Spojení „prvek marketingové činnosti“ je neobvykle. Doktorandka zřejmě 
pojednává o něčem jiném. 
 
Dalším problematickým a špatně uchopeným, resp. nedefinovaným pojmem, je „přípravná 
etapa životního cyklu stavby“. Co to je? Které činnosti (příp. i marketingové) patří do této 
etapy? V teoretické části (kap. 3.3.3., s. 42) se tento pojem vůbec nevyskytuje. V práci navíc 
autorka tento pojem používá vícevýznamově; jeho významy zaměňuje, používá je 
neopodstatněně a někdy i v kontroverzních souvislostech. Přípravná fáze životního cyklu je 
v některých částech brána jako celý životní cyklus stavby; stavba je někdy pojímána jako 
výsledek (budova), někdy jako proces (vý)stavby. To vše působí pro čtenáře velmi 
nepřehledně, zmatečně a stěžuje možnost orientace a pochopení dané problematiky.   
 
Kritiku si zaslouží i samotný koncept efektivnosti marketingových činností. V teoretické části 
diplomantka tento pojem vysvětlila v různých souvislostech a pojetích, v práci však s tím dále 
nepracuje. Vzhledem k cílům práce by se dalo očekávat, že výsledkem disertační práce bude 
metodika měření resp. sledování efektivnosti marketingových činností, definován(y) 
ukazatel(e), které dokážou posoudit, které marketingové činnosti jsou pro stavební podniky 
efektivní, tj. získávají zákazníky, přináší zakázky, u nichž jsou tržby vyšší než veškeré 
náklady spojené s přípravnou fází, realizací stavby a jejím „prodejem“, resp. uhrazením 
zakázky, které činnosti jsou méně efektivní a které vůbec ne. Tady se nabízí otázka, zda 
spojovat efektivnost marketingových činností pouze s přípravnou fází etapy životního 
cyklu stavby je z hlediska posouzení marketingových aktivit dostačující. Co to vypovídá?  
 
S podobnými problémy se potýká kapitola 7 Návrh metodiky ukazatele Efektivnosti 
marketingových činností v přípravné fázi životního cyklu. Kapitola je psána nepřehledně, 
málo srozumitelně s využitím pojmů a slovních spojení, které vyvolávají hodně otázek a 



nejasností. Např. zjištění marketingových činností, které přispívají k vyššímu naplnění prvků 
efektivnosti dodavatele a uživatele stavby. Co jsou prvky a kritéria efektivnosti , jaký je 
mezi nimi vztah (korelace mezi prvkem efektivnosti a příslušnou položkou kritérií 
efektivnosti, s. 120)? Co se rozumí položkou kritéria efektivnosti? Jaká je role uživatele 
stavby v procesu hodnocení efektivnosti marketingových činností přípravné fáze životního 
cyklu stavby? Co se myslí úrovni příspěvku (Koho? Čeho? Jakého?) ke kritériu 
efektivnosti? Jak technická úroveň, funkčnost, účelovost, ekologičnost, životnost….. stavby 
přispívá ke zlepšení prvku marketingové činnosti? Jak souvisí pořizovací, projekční, 
stavební a nestavební kritéria, provozní, udržovací, likvidační, zákaznická kritéria 
s kritériem efektivnosti marketingových činností přípravné fáze stavby? Jak rozumět 
možnosti naplnění prvku marketingové činnosti v přípravné fázi životního cyklu stavby? 
(s. 121–125) Co sleduje tvrzením (zjištěním), že Vztah (dodavatelů a uživatelů staveb) 
k marketingovým činnostem v přípravné fázi životního cyklu stavby není ovlivněn 
velikostí dodavatele stavby (Hypotéza H3), ale je ovlivněn fází stavby (hypotéza H1) (s. 
127)? V textu autorka disertační práce zmiňuje metodiku tvorby ukazatele Efektivnosti 
marketingových činností …, slovo ukazatel skloňuje snad ve všech pádech (s. 135), ale 
v podstatě žádný ukazatel (např. rentability marketingových nákladů) neuvádí. Omlouvám se, 
ale dospěla jsem k závěru, že tím ukazatelem efektivnosti… je efektivnost marketingových 
činností. Pro další zkoumání souvislostí mezi „kritérií efektivnosti a položkami 
marketingových činností“  (s. 120–121) konstatuje, že je nutný další výzkum. Třeba to, co 
doktorandka ve svém výzkumu realizovala, má své opodstatnění. Problém je možná pouze ve 
vyjádření a popsání procesu řešení i výsledků. 
 
Práce postrádá koncepční rámec – koncepční ve smyslu tématického a obsahového vymezení 
dané problematiky včetně vymezení základních pojmů (efektivnost, marketingové činnosti, 
přípravná fáze životního cyklu stavby), tak jak je pojímá autorka práce. To považuji za hlavní 
problém a nedostatek práce. Dalším nedostatkem je prolínání teoretických poznatků s tím, jak 
to koncepčně pojímá doktorandka v disertační práci (např. s. 35, odstavec dole). Přehlednější 
a vhodnější by bylo to uvést v koncepci, která chybí. Koncipovat teoretickou část ve smyslu 
marketing obecně a „stavební marketing“ je zbytečné a nepřehledné. Jádrem teoretické části 
je efektivnost aplikovaná na marketingovou činnost ve stavebnictví, které v teoretickém 
vymezení východisek práce podle mého názoru také není věnována dostatečná pozornost. 
Doktorandka sice prezentuje „konceptuální schéma“ na obrázku 1, s. 11. Ten však znázorňuje 
postup zpracování disertační práce; nelze ho proto považovat za koncepci práce.  
 
Přes veškeré nejasnosti a zmatek v práci si troufám tvrdit, že doktorandka ve své práci se 
pokusila definovat marketingový mix (4P – mylně označen za marketingové činnosti) a jeho 
atributy (v práci pojmenované jako prvky marketingové činnosti) v podmínkách stavebnictví. 
Práce je spíše hodnocením procesu realizace a užití stavby z pohledu stavebních firem 
(dodavatele) a uživatele stavby (s využitím 4P) než posouzením efektivnosti marketingových 
činností v přípravné fázi životního cyklu stavby.  
 
Posuzovat postup řešení problému a získané výsledky, stejně tak význam disertační práce pro 
rozvoj vědního oboru a praxi vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považuji z hlediska 
hodnocení disertační práce za nepodstatné. Postup řešení, metody použité v disertační práci a 
prezentované výsledky jsou pro posouzení efektivnosti marketingových činností v přípravné 
fázi životního cyklu stavby irelevantní.   
 
Po formální a obsahové stránce má práce několik nedostatků. V textu se objevují chyby, 
překlepy, špatné skloňování a doslovní opakování některých odstavců textů – např. s. 5 a 50. 



Pochopení textu, myšlenkových procesů a postupů nepomáhá ani způsob vyjadřování 
doktorandky, trochu svérázný způsob používání termínů, slovních spojení a formulace vět.  
 
  
Závěr 
 
Není pochyb o tom, že doktorandka zpracování předložené disertační práce věnovala značnou 
pozornost a úsilí. V práci provedla dva kvalitativní výzkumy s využitím techniky „rep-grid“, 
dvě dotazníková šetření, kterými získala a vhodně analyzovala podklady pro určení atributů 
marketingového mixu ve stavebnictví.  
 
Za největší slabinu předložené práce považuji neschopnost doktorandky zvolenou tématiku 
vědecky uchopit, zvolit vhodný koncepční rámec jejího řešení a práci vhodně strukturovat. 
Doktorandka nedokázala vymezit podstatu své práce, správně definovat klíčové pojmy a tím i 
zvolit vhodné metody a postupy řešení své práce. Prakticky to znamenalo zpracovat teoretické 
poznatky zaměřené na problematiku efektivnosti „investic“ (stavebních podniků do 
marketingových činností) a navrhnout koncepci a metodiku řešení vedoucí ke zvolení 
vhodného ukazatele, případně porovnání několika ukazatelů.  
 
V podstatě lze konstatovat, že špatně zvolila koncepční přístup ke zkoumané problematice, 
získávala nevhodná data, což v konečném důsledku vedlo k určitému odklonu od tématu 
práce a nesplnění jejich cílů. Práce nedosahuje potřebnou kvalitu a hloubku zpracování 
v oblasti finančního zhodnocení efektivnosti marketingových činností a nesplňuje požadavky 
ani z hlediska marketingu. Jediným přínosem je specifikace atributů marketingového mixu 
v podmínkách stavebnictví. Práce navrhuje určitou metodiku identifikování faktorů, které 
ovlivňují efektivnost realizace stavby z pohledu uživatele a efektivnost realizace stavební 
zakázky z pohledu dodavatele stavby, což ale nebylo cílem práce.  
 
Disertační práce Ing. Lucie Sychrové „Efektivnost marketingových činností v přípravné 
fázi životního cyklu staveb“ nevykazuje potřebnou vědeckou a odbornou úroveň, není 
v souladu s požadavky na vypracování vědecké práce tohoto druhu a svým obsahovým 
zpracováním neodpovídá zaměření doktorského studijního programu s oborem Podnikové 
finance (6208V089).  
 
Z výše uvedených důvodů nedoporučují Ing. Lucii Sychrové udělit akademický vědecký titul  
 

„philosophy doctor (Ph.D)“ 
 
 
 
 
 
Liberec 15. 10. 2014       doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D. 
        Technická univerzita v Liberci 
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