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Komunikace je všeobecně chápána jako výměna informací mezi lidmi. Pro podnikatelské subjekty se 

komunikace stává uzlovým faktorem, který výrazně ovlivňuje jejich postavení na trhu. Pokud 

zákazníci o firmě nevědí a nejsou informováni o její nabídce, znamená to, že jako by neexistovala. 

Podstatou komunikační politiky je vytváření trvalého vzájemného vztahu firmy s veřejností. Firma si 

ve svém zájmu pěstuje image vůči veřejnosti a vedle toho musí zajistit marketingovou komunikaci 

týkající se jejích jednotlivých výrobků. 

Předmětem bakalářské práce K. Doxanské je marketingová komunikace firmy SIKO KOUPELNY a. s., 

tedy komunikace týkající se nabízených výrobků. Jde o téma, v jehož rámci má autorka prokázat 

schopnost aplikovat teoretické poznatky při řešení praktického problému. Tomu odpovídá i rozdělení 

bakalářské práce na teoretickou a analytickou část. Záměr vyplývající z názvu práce nebyl zcela 

naplněn, protože „Cílem práce je (pouze) zmapování komunikační strategie firmy SIKO KOUPELNY a. 

s. Na základě odpovědí zákazníků firmy v uspořádaném dotazníkovém šetření a z rozboru dostupných 

materiálů firmy.“ (str. 6) Hypotéza v práci není vymezena. 

Teoretická část je rozdělena do dvou problémových okruhů – marketingová strategie a marketingová 

komunikace. Vysvětlení marketingové strategie (část 2.1) je široce pojaté, má logickou posloupnost, 

zahrnuje všechny relevantní kategorie, a je ukončeno formou její realizace - marketingovým mixem. 

Autorka zde prokázala orientaci v základní marketingové literatuře, ale z obsahového hlediska výklad 

zůstal na úrovni učebnic. Problémy spojené se stanovením strategie, či jejich variant, nejsou ani 

naznačeny. Výklad marketingové komunikace (část 2.2) je ucelenější a zahrnuje všechny složky 

marketingového komunikačního mixu, včetně upozornění na význam internetu (celosvětová 

komunikační síť). Uzavření této části – spokojený a nespokojený zákazník (str. 35) není argumentačně 

podloženo a nekoresponduje s výkladem komunikačního mixu. 

Představení firmy SIKO KOUPELNY a. s. (část 3.1) je chybně zařazeno pod názvem Aplikace teoretické 

části (část 3). Autorka zde vychází z teoretické části práce a využívá jen sekundární informační zdroje. 

Jde o bezproblémový popis činnosti analyzované firmy, v němž chybí řada údajů, které jsou potřebné 

pro stanovení její komunikační strategie. Například, jako jsou vytvářeny zákaznické segmenty, o nich 

se píše na str. 42. O hospodaření firmy, jejím obratu, podílu na trhu apod. nejsou uvedeny žádné 

informace. 

Analytická část bakalářské práce je věnována dotazníkovému šetření, které „probíhalo 14 dní v dubnu 

roku 2013 ve městě Teplice a v přilehlých obcích. Výběr respondentů spočíval v oslovení lidí, kteří již 

navštívili prodejnu SIKO KOUPELNY a. s. právě v Teplicích.“ (str. 47) Získaná data jsou okomentována 

a prezentována formou tabulek a grafů. 

Zhodnocení výsledků dotazníkového šetření je prezentováno v části 5.1. Poznatky jsou uvedeny jen 

v obecné rovině („Lidé reklamy společnosti zaregistrovali.“ str. 72) a potvrzují, že analyzovaná firma 



v zásadě používá nástroje komunikačního mixu. Navrhovaná zlepšení (část 5.2) mají také jen obecnou 

povahu a chybí jejich vazba na konkrétní problémy. 

Bakalářská práce K. Doxanské je popisná a hloubka provedené analýzy odpovídá záměrům autorky - 

zmapovat situaci. Komunikační strategie podniku je přiblížena jen rámcově, pouze z hlediska její 

formy projevu, tj. prezentací nástrojů komunikačního mixu. Zvolený metodický postup zůstal 

nenaplněn a teoretická a analytický část mají minimální souvislost. Formálním nedostatkem jsou 

uváděné odkazy na literaturu (chybí nakladatelství a rok vydání). 

Kolegyně K. Doxanská připravovala bakalářskou práci s plným nasazením a využívala konzultace 

s vedoucím práce. V této souvislosti musím konstatovat, že některá doporučení neakceptovala. 

Úroveň předložené bakalářské práce odpovídá, podle mého názoru, horní hranici využití současných 

schopností autorky. 

Přes uvedené kritické připomínky práci K. Doxanské doporučuji k obhajobě, protože se domnívám, že 

z hlediska jejího dalšího odborného růstu by tuto příležitost měla dostat. 

 

Otázky: 

 Jakou komunikační strategii používá firma SIKO KOUPELNY a. s a jak vznikla? 

 Jak je koncipován komunikační mix firmy SIKO KOUPELNY a. s.? 

 Na str. 56 uvádíte: „Nabídka produktů v rozdílných cenových relacích je důležitá z důvodu 

pokrytí různých segmentů zákazníků, neboť každý zákazník požaduje jiné produkty a služby. 

Dává přednost jiným kritériím při výběru zboží.“ Objasněte proces segmentace zákazníků 

v rámci analyzované firmy. 

 Co je obsahem reklamního sdělení firmy SIKO KOUPELNY a.s.? Jakou metodu stanovení 

reklamního rozpočtu daná firma používá? 

 

 

 

Praha 7. 6. 2013                                                                                                          doc. ing. Josef Vlček, CSc. 


