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Autorka se ve své práci zaměřuje na zajímavou a hlavně důležitou oblast marketingové 

práce, na komunikační strategii. Tuto problematiku rozebírá na konkrétním příkladu 

komunikace nabízení nových výrobků firmou SIKO KOUPELNY a. s. Bakalářská práce je 

rozdělena do dvou částí. V úvodní teoretické části autorka vymezuje problém podle literatury 

a následné v praktické část se snaží aplikovat teoretická schémata a popsat a analyzovat 

realitu ve sledované firmě. Zde vychází zejména z výsledků realizovaného dotazníkového 

šetření. Název práce a úvodní pasáže slibují komplexní analýzu komunikační strategii firmy. 

Práce ale potom ale tento záměr zcela nenaplňuje, neodpovídá plně na otázky položené 

v úvodu. (str.6: „Využívá firma vhodným způsobem nástroje marketingového komunikačního 

mixu?“, „Používá tyto nástroje v celé možné šíři?“, „Komunikuje firma se svými zákazníky 

účelně a žádoucím způsobem?“) 

 

V teoretické části autorka popisuje na základě literatury nejprve marketingovou strategii (část 

2.1.) a poté marketingovou komunikaci (část 2.2). V této části se vzhledem k rozsáhlosti 

problému celkem úspěšně vypořádává s  přehledem základních etap a základních prvků 

marketingové strategie. Autorka prokázala orientaci v problému i schopnost využití literatury i 

když se omezuje hlavně na základní „klasické“ autory(Kotler, Foret). Chybí mi současné 

trendy, např nadlinková/podlinková komunikace apod. 

 

V další čísti autorka představuje firmu SIKO KOUPELNY a.s.. Toto představení je značné 

torzovité a neúplné. Autorka vychází zejména z výpisu Obchodního rejstříku a částečně 

z WWW stránek firmy. Tím dochází k paradoxnímu závěru, že firma existuje od roku 2003, tj 

od současného zápisu do Obchodního rejstříku. Značka, i podle informací na www stránkách 

firmy, je na trhu od počátku 90tých let a registrace akciové společnosti je jen vyvrcholením 

jedné etapy jejího budování. 

 

V analytické části práce autorka vychází téměř výhradně z údajů dotazníkového šetření. 

Dotazník a jeho zpracování hodnotím jako zdařilý, celkem dobře pokrývá problematiku 

komunikační strategie firmy (lze diskutovat jen drobné nedostatky ve formulaci některých 

otázek). Hlavním problémem je, že výzkum byl realizován pouze v Teplicích a to na vzorku 

zákazníků obchodu SIKO Koupelny. To je vzhledem v úvodu práce široce pojatému záměru 



značné omezení a autorka tuto skutečnost v práci dostatečně nekomentuje (možnosti a 

omezení generalizace výsledků na celkovou komunikační strategii firmy). Při analýze 

výsledků se autorka omezuje především na deskripci frekvencí odpovědí, většinou chybí 

interpretace výsledků a závěry, vzájemné vztahy odpovědí. 

V analytické části mi velmi chybí další informace o komunikační strategii a konkrétním 

komunikačním chování firmy: struktura výdajů do komunikačního mixu. korespondence 

zvoleného mixu se zaměřením firmy, obsahová analýza komunikačního sdělení a jeho vztah 

k profilu firmy, odhad zásahu atd. Rovněž tak chybí popis konkurenčního pole v segmentu 

koupele (případně kuchyní) a vymezení místa firmy SIKO KOUPELNY a.s. v tomto 

segmentu. Autorka se v práci zaměřuje téměř výhradně na B2C segment. Rolí a významem 

B2B segmentu pro marketingovou strategii ani pro komunikaci firmy se téměř nezabývá. 

 

Přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě s klasifikací dobře. 

 

Otázky k vyjádření: 

 Jaká je funkce nasazení letošních TV spotů v komunikační strategii firmy, k čemu má 

tato TV kampaň sloužit v rámci marketingové strategie, jaká je návaznost na další 

kanály komunikačního mixu? (jedná se o první TV komunikaci v historii firmy) 

 Odpověď na ot.25 – lze z výsledků výzkumu odhadnout tzv. ROPO efekt (Research 

On-line Purchase Off-lie) v segmentu koupelen? 

 Jsou rozdíly v komunikace a komunikační strategii firmy vůči B2B a B2C segmentu? 

 Do jaké míry lze generalizovat výsledky provedeného šetření na celou populaci, jaká 

jsou hlavní omezení? 
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