
1

Hodnocení vedoucího magisterské práce

Název magisterské práce: Management marketingu v nemocničních zařízeních 21. 
století

Autorka práce: Bc. Pavel Rivola

Téma, které si Pavel Rivola ve své magisterské práci zvolil, považuji za velmi aktuální. 
Marketingových knih je na českém knižním trhu sice nadbytek. Jen málo z nich se však 
věnuje specifikům marketingu zdravotnických služeb. Tato skutečnost staví magisterskou 
práci Pavla Rivoli do výjimečné pozice a právem vzbuzuje očekávání, nakolik se 
autorovi podaří toto téma uchopit a učinit jej přístupným pro potenciálního čtenáře z řad 
odborné i laické veřejnosti. Významnost této magisterské práce v budoucnosti ještě určitě 
vzroste, zvláště pak budou-li nemocnice transformovány na akciové společnosti.

Osobně se domnívám, že se Pavlu Rivolovi podařilo výše uvedené očekávání naplnit. 
Nejen, že projevuje znalost odborné marketingové literatury, ale má také možnost čerpat 
ze svých zkušeností, které získával na řídících postech významných fakultních nemocnic 
v Praze. K tvorbě magisterské práce si autor jako odborného konzultanta přizval dalšího 
profesionála, jehož přítomnost se také projevuje na kvalitě obsahu textu.

Magisterská práce má dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. Teoretická je dále 
členěna na tři kapitoly, praktická čítá kapitolu jedinou, rozdělanou na sedm podkapitol.
V teoretické části autor uchopuje téma marketingu celistvě, při popisu však neztrácí 
smysl pro detail. Logickým způsobem čtenáři pomáhá pochopit klíčové pojmy, dále pak 
způsob myšlení marketéra, včetně metod jeho práce. V teoretické části považuji za 
přínosnou druhou kapitolu, ve které autor rozebírá specifičnost marketingu 
zdravotnických služeb v ČR. Ve třetí kapitole, která je věnována řízení marketingu 
v nemocnicích, oceňuji především zařazení konkrétních příkladů z nemocniční praxe. 
V praktické části se autor zaměřil na analýzu marketingu ve třech pražských fakultních 
nemocnicích. Přínos této části vidím v několika rovinách. Za prvé Pavel Rivola vymyslel 
a pilotně vyzkoušel metodiku analýzy marketingové činnosti nemocničního zařízení. Za 
druhé dospěl k závěrům, které jsou přímo využitelné při zkvalitňování marketingu ve 
třech fakultních nemocnicích a obdržené výsledky porovnal. Je zřejmé, že za tento druh 
informací, by managementy analyzovaných fakultních nemocnic jinak musely velmi 
draze zaplatit.

Po celou dobu tvorby magisterské práce Pavel Rivola pracoval svědomitě a z jeho 
přístupu bylo od začátku patrné, že má o zvolené téma zájem a chce k němu proniknout 
skutečně do hloubky.

K magisterské práci mám jedinou připomínku. Osobně se domnívám, že by bylo vhodné 
do metodiky výzkumu zařadit dotazníkové šetření provedené na větším počtu 
respondentů ať již z Prahy, Středočeského kraje nebo ČR. Výsledky takto pojatého
šetření by, podle mého názoru, managementu nemocničních zařízení ukázaly, jakou roli 
hraje marketing a PR, respektive výstupy těchto činností, při rozhodování pacientů. Na 
druhou stranu si plně uvědomuji, že na kvalitní provedení podobného šetření by autor 
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potřeboval mnohem více času a zcela jistě i větší množství spolupracovníků a finančních 
prostředků. 
Z tohoto důvodu považuji svou připomínku za ne příliš zásadní.

Osobně bych si přál, aby Pavel Rivola pokračoval v popisování stavu marketingu 
nemocničních zařízení i v budoucnosti, a aby se s jeho prácí měla možnost seznámit i 
odborná veřejnost.

Úkoly k obhajobě magisterské práce:
V současné době se stále častěji objevují případy, kdy pacienti žalují konkrétní 
zdravotnické zařízení za ublížení na zdraví. Je zřejmé, že takovéto kauzy poškozují nejen 
dobré jméno daného zařízení, ale mají následně vliv na jeho hospodářské výsledky. Jak 
by se, podle Vás, měl management žalovaného nemocničního zařízení v podobných 
případech zachovat? Co by měl učinit marketér?

Závěrem tohoto hodnocení je možné prohlásit, že:
Magisterská  práce Management marketingu v nemocničních zařízeních 21. století, 
splňuje nezbytné požadavky a lze ji klasifikovat stupněm výborně.

V Praze 10. června 2006
Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček




