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

1. Formální stránka práce: Práce po formální stránce splňuje body a náležitosti 
předepsané Fakultou humanitních studií. Práce obsahuje titulní stranu, prohlášení, 
anotaci,úplný obsah, projekt diplomové práce – dávám 3 kredity.

2. Délka magisterské práce základního textu je 77 normostran, tedy vyhovuje 
požadované normě – dávám 3 kredity.

3. Rozbor problému – je zaměřen pouze na Českou republiku, postrádám odkazy na 
zahraničí, kde je marketing běžně využíván i v zdravotnickém sektoru /aliance 
nemocnic presentované projektem Hope/. Odkaz na zahraniční příklady, kde je 
marketing používán, by pregnantně zdůvodnil řešení tohoto problému – dávám 2
kredity.

4. Cíl práce – je definován, ale mísí se v úvodu s rozborem problému  /str. 10/. Cíl není 
podán razantně i když je to velmi důležitá část práce. Lépe je cíl definován pro druhou 
část práce /str. 59/ – dávám 1 kredit.

5. Popis použité metodiky a zvolených postupů je podrobně popsán a zdůvodněn. 
Diplomant zvolil celou škálu výzkumných metod používaných v marketingovém 
výzkumu a tím ukázal znalost problematiky nejen teoretickou, ale i praktickou. 
Znalost praxe hodnotím velmi pozitivně, Diplomové práce autorů, kteří se již pohybují 
v praxi mají zcela jiný rozměr a jsou pro praxi o to přínosnější – dávám 3 kredity

6. Pisatel argumentuje logicky, používá vhodně literaturu, vlastní zkušenosti a výsledky 
marketingového šetření. Z argumentace je patrné, že marketing jej uchvátil a že si 
přeje jej  využít ve zdravotnictví, tak aby byl marketing i ve zdravotnictví přínosný. 
Naráží však na současná realitu, kdy dochází k výrazné resocializaci zdravotnictví a 
tím i k potlačení významu a použití marketingu v uvedeném sektoru. Autor si je 
vědom, že použití marketingu v současném zdravotnickém systému je značně 
limitováno. Na tyto rozpory ve své práci v některých místech upozorňuje a 
v některých případech je nepostřehl. Dobré odlišení státních a soukromích nemocnice 
je na str. 22 v odstavcích v druhé polovině stránky. Nevhodný příklad je na str. 44 , 
řádek 17 -  pojištěný občan České republiky si nemůže zaplatit výkon, který je 
v sazebníku, a tedy ani lepší materiál /Paragraf poslankyně Fišerové/ . Datová 
dokumentace je bohatá, přehledná a dobře doplňuje psaný text. Drobná záměna 
obrázku č. 6 za obr. č. 7 , spíše záměna popisu – dávám 2 kredity.

7. Práce s literaturou – nemám námitek – dávám 3 kredity.
8. Práce zcela vyhovuje standardům kladeným na odborné texty, nenacházím chyby, 

které by měly být důvodem k odmítnutí práce. Naopak úprava práce a její grafické 
ztvárnění dávají přehled o tom, že diplomant je velmi dobře obeznámený s prací 
s textovým editorem, že zná strukturu odborného sdělení a vše dokáže sladit v dobře 
působící celek – dávám 3 kredity

9. Závěry – pisatel uvádí v kapitole 5 splnění vytyčeného cíle, kterého bylo skutečně 
dosaženo. Cenné jsou však i závěry dílčích studií, které dávají odpovědi na konkrétní 
otázky a jsou tou nápovědou k řešení specifických situací ve zdravotnickém 
marketingu. Napovídají managementu nemocnic, kterou cestou by se měli vydat, aby 
posílil postavení své nemocnice na trhu. Tyto závěry jsou opravdu cenné – dávám 3 
kredity.



10. Celkové zhodnocení magisterské diplomové práce: „Management marketingu 
v nemocničních zařízeních 21. století „. Práce má příjemnou visuální úpravu. Slohově 
je napsána tak, že se čtenář nenudí a při čtení celkem bez obtíží sleduje linii práce. 
Práce podává teoretické podklady marketingu ve zdravotnictví, na jejichž základě 
autor stanovil cíle své práce. Cíle dosahuje praktickým využitím metod 
marketingového výzkumu a ty pak interpretuje ve svých závěrech, se kterými lze 
souhlasit. Zvláště cenný přínos práce spatřuji v závěrech, které jsou specifické pro 
zdravotnictví a které se dají aplikovat v dalších zdravotnických subjektech. Snad jen 
malá poznámka, aby si autor byl stále vědom, co je hlavním posláním zdravotnického 
zařízení. Marketing je jen jednou součástí poměrně složité mozaiky, z které se 
zdravotnické zařízení skládá – dávám 3 kredity. 

Na základě udělených kreditů doporučuji magisterskou diplomovou práci 
„Management marketingu v nemocničních zařízeních 21. století“ k obhajobě a 
hodnotím ji 26 kredity.

Otázka pro diplomanta: Měl by autor nějakou kvantitativní metodu, kterou by obhájil 
budget svého marketingového oddělení  před vedením nemocnice?
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