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Autor disertační práce: Ing. David Schüller 
 
Název disertační práce  
Řízení spokojenosti zájmových skupin s kvalitou služeb vysokých škol 
 
 
Vyhodnocení aktuálnosti tématu disertační práce 
 
 Předložená disertační práce řeší aktuální téma. Měření spokojenosti s kvalitou 
vzdělávání na vysokých školách patří k často diskutovaným problémům a je i činností, která 
je zmiňována při hledání ukazatelů pro hodnocení úrovně jednotlivých fakult a univerzit. 
Intenzitu zájmu o měření spokojenosti na vysokých školách mezi odbornou veřejností 
dokumentuje i 167.000 záznamů v databázi Science Direct při společném zadání klíčových 
slov. 
 
Zhodnocení splnění stanovených cílů  
 

Autor v kap. 1.2 formuloval dva hlavní a čtyři dílčí cíle disertační práce. První 
stanovený cíl – „Navrhnout model řízení spokojenosti zájmových skupin s kvalitou služeb 
vysokých škol“ je velmi ambiciózní. Druhý cíl – „Navrhnout metodiku měření spokojenosti 
studentů s kvalitou služeb vysokých škol“ odpovídá charakteru disertační práce. Z dílčích cílů 
pouze první a druhý vychází z hlavních cílů. Druhý cíl „Provést hodnocení spokojenosti 
s kvalitou služeb pomocí navržené metodiky“ však ve skutečnosti není cílem, ale spíše 
aktivitou vedoucí k naplnění cíle. Třetí („Zmapovat současný stav řízení marketingové 
komunikace“) a čtvrtý („Navrhnout metodiku hodnocení kvality webových stránek“) dílčí cíl 
se míjejí s tématem a obsahem disertační práce, byť se autor snaží účelově toto spojení 
s hlavními cíli ospravedlnit.  

 
K naplnění cílů došlo jen částečně. Autor definoval zájmové skupiny, bohužel model 

má statický charakter a nevypovídá o řízení spokojenosti. V případě druhého hlavního cíle 
došlo k navržení metodiky (viz kap. 4.2.3), která však nebyla ve všech aspektech 
konstruována statisticky korektním způsobem a vzhledem k potenciálu výběrového souboru a 
jeho internacionálního charakteru mohly být výsledky výzkumu využity intenzivněji. 

 
Vyjádření k postupu řešení problému  

 
Práce se kromě úvodu a závěru skládá ze šesti kapitol. Struktura odpovídá zadání 

disertační práce. V první kapitole autor specifikuje východiska disertační práce. Tato 
východiska jsou představena neuspořádaně jako výčet pojmů, se kterými se bude v práci 
operovat.  Kromě východisek a cílů je v první kapitole specifikována hypotéza, jejíž 
formulace vychází z odborných publikací. Doktorand rovněž vysvětluje volbu výzkumné 
oblasti – vysokoškolské vzdělávání ve střední Evropě. Chybí důslednější zdůvodnění tématu 
disertační práce i obhajoba názvu práce. Sousloví řízení spokojenosti v titulku není příliš 
frekventované. Anglická literatura hovoří o měření spokojenosti zákazníků (customer 
satisfaction measurement). Lze diskutovat, zda lze spokojenost zákazníků (v tomto případě 
zájmových skupin) řídit.  
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Druhá kapitola prezentuje metody a techniky zpracování disertační práce. Tato 
kapitola je pojata příliš obecně a zejména subkapitoly 2.1 – 2.5 se jeví jako nadbytečné. 
V těchto pasážích jsou metody a techniky zmíněny způsobem, který je použitelný pro 
tematický rozsáhlý okruh prací. Problematickou se jeví i kombinace metodologie a metodiky. 
Pozitivem je vytvořené schéma postupu řešení disertační práce (viz obr. 2). Není však zcela 
zřejmé, proč bylo sestaveno schéma procesu výzkumu (viz obr. 1), které je téměř identické 
s obr. 2. V této metodologické kapitole chybí přehled metod měření spokojenosti (například 
metody vnímaných diferencí nebo metody satisfakčních pyramid) i způsobů, jak lze 
posuzovat významnost faktorů vedoucích ke spokojenosti. 

 
Třetí kapitola se zabývá současným stavem úrovně vědeckého poznání. Tato kapitola 

trpí nevyrovnaností, která je jak obsahová, tak formální. Vědeckému rámci odpovídají kap. 
3.1, 3.2, 3.3 a částečně 3.5 a 3.6. V těchto kapitolách doktorand diskutuje různé přístupy a 
dává je vhodně do souvislostí. Opírá se o nastudovanou cizojazyčnou literaturu z odborných 
periodik. Větší prostor by si zasloužila kap. 3.7, která je cenným příspěvkem k diskusi 
zkoumaného problému. Autor zde na str. 76 zmiňuje metody a modely sledování spokojenosti 
zákazníka. Bohužel doktorand pouze cituje metody a autory bez hlubší prezentace jejich 
obsahu a relevance k řešené práci. Kap. 3.4 věnovaná právnímu rámci vysokých škol se jak 
svým obsahem, tak pojetím vymyká z rámce vědeckého přístupu.   

 
Vyjádření k výsledkům disertace 

 
Řešení a výsledky disertační práce jsou obsaženy ve čtvrté kapitole. Struktura kapitoly 

reaguje na formulované hlavní a dílčí cíle. Uvádění čísla řešeného cíle bez jeho věcného 
obsahu v titulcích ztěžuje čtenáři orientaci v kapitole. V kap. 4.1 je zkoumána důležitost 
jednotlivých zájmových skupin (stakeholderů). Popis metodiky klasifikace důležitosti 
zájmových skupin není úplný.  Chybí informace o způsobu tvorby výběrového souboru, proč 
bylo přistoupeno ke kombinaci metod shromažďování, jaký byl podíl těchto metod na 
výběrovém souboru, jak byl definován základní soubor, proč byly vybrány dané funkce jako 
kontaktní osoby. Všechny tyto chybějící informace znesnadňují interpretaci výsledků a jejich 
možné zobecnění, což je požadavek na vědeckou práci. Otázkou je, jak by se změnila priorita 
zájmových skupin, kdyby ji například v oblasti vědy posuzovali pracovníci vědy a výzkumu. 
Nezměnily by se výsledky, kdyby byl použit kvótní výběr a z každého sledovaného státu by 
hodnotil důležitost rovnocenný počet respondentů? Jak by se do pořadí důležitosti promítlo 
navýšení velikosti výběrového souboru? Tyto otázky čtenáře napadnou při sledování 
hierarchie zájmových skupin v modelu (viz obr. 10, str. 86). Problémy jsou však i v analýze 
dat. Chybí informace o relativní četnosti výskytu zájmových skupin v daném pořadí. Není 
také zřejmé, z jakého základu byly konstruovány průměrné hodnoty. Výsledný konceptuální 
model řízení spokojenosti zájmových skupin vysokých škol prezentovaný v obr. 10 je hodně 
zjednodušený, neboť vychází pouze z jedné analýzy a problematiky spokojenosti ve vztahu 
k zájmovým skupinám se prakticky nedotýká.  
 

Kap. 4.2 se zabývá návrhem metodiky měření spokojenosti studentů s kvalitou služeb 
vysokých škol. Autor správně využil metodiku skupinových rozhovorů v kombinaci 
s technikou brainwriting pro identifikaci faktorů pro měření kvality služeb. Další metodický 
postup je ovšem nejasný. Doktorand pro vyhodnocení významnosti faktorů využil 
dotazníkového šetření, bohužel neupřesnil, jakým konkrétním způsobem byla data 
shromážděna. Rovněž popis metodiky postrádá informaci o způsobu tvorby výběrového 
souboru. Ještě závažnější je skutečnost, že není zřejmé, jak bylo provedeno hodnocení 
důležitosti faktorů. V dotaznících v přílohách 2 a 3 je prezentována česká a anglická verze 
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přehledu faktorů, ze které vyplývá, že respondenti měli označit ta kritéria, která považují za 
důležitá pro hodnocení spokojenosti. Ze statistického pohledu se jedná o nominální 
proměnnou, u které lze hodnotit relativní četnost (viz tab. 26 na str. 103) a modus, ale 
v žádném případě průměr a směrodatnou odchylku. Není tedy jasné, jak autor dospěl 
k výsledkům v tab. 13 – 19 a jak mohl použít krabicový graf, který se používá pro poměrovou 
proměnnou. Pro snížení počtu faktorů (výchozí počet 47) doktorand navrhnul faktorovou 
analýzu, což je správný postup, ale bez náležité dokumentace jen těžko ověřitelný. Na str. 99 
a v tab. 24 jsou zmiňovány hodnoty korelačních koeficientů a hodnoty vysvětlovaného 
rozptylu, které nelze najít ve zdrojích. Autor nakonec dospěl přes další skupinová interview 
k patnácti kritériím, která jsou relevantní pro hodnocení spokojenosti, stejně jako jejich váhy 
(vit tab. 28). Proč nakonec o míře významnosti faktorů rozhodlo 60 respondentů, když měl 
autor možnost získat výsledek od 546 respondentů, není jasné. V případě, že by autor využil 
metodu satisfakčních pyramid, dospěl by k hodnotám reálné významnosti (ne deklarované) a 
zároveň mohl změřit spokojenost s danými faktory. 

 
V kap. 4.3 se doktorand pokusil identifikovat zájmové skupiny vysoké školy, čímž se 

snažil naplnit první dílčí cíl. Výsledek prezentovaný v obr. 11 má vzhledem k velikosti 
výběrového souboru a způsobu zpracování jen ilustrační charakter. 

 
Kap. 4.4 ověřuje splnění druhého dílčího cíle – provést hodnocení spokojenosti 

s kvalitou služeb pomocí navržené metodiky. Ověření proběhlo na výběrovém souboru 100 
respondentů, kteří byli vybráni náhodným výběrem (jednalo se opravdu o náhodný výběr?). 
Vzhledem k tomu, že autor použil pouze třídění prvního stupně, nelze vystopovat vztah mezi 
zkoumanými faktory, ani rozdíly ve vnímání podle demografických hledisek. Metodicky ne 
zcela vhodnou se jeví kombinace váhového koeficientu a hodnocení kritéria (viz vzorce str. 
118). Srozumitelnější je přepočítat hodnocení faktorů z pětibodové škály pomocí lineární 
extrapolace na procentuální spokojenost a sestavit poziční mapu podle významnosti a 
spokojenosti.  

 
Kap. 4.5 se snaží „zmapovat současný stav řízení marketingové komunikace a dalších 

marketingových činností veřejných vysokých škol“. Zařazení této kapitoly je v kontextu práce 
nevhodné. Výsledky analýzy řízení marketingové komunikace jsou nekompatibilní s výsledky 
hlavních cílů zjišťovaných v kap. 4.1 a 4.2. Stejný závěr platí i pro kap. 4.6, kde se autor 
pokouší navrhnout metodiku kvality webových stránek. 

 
Úvod páté kapitoly spíše popisuje způsob řešení, neobsahuje vlastní výsledky práce. 

Deklarované přínosy pro rozvoj vědního oboru a výstupy pro akademickou praxi jsou spíše 
přáním, než prokázanou realitou. 

 
Vyjádření k formální úpravě habilitační práce a jazykové úrovni 

 
Práce splňuje požadavky formální charakteru pouze částečně. Číslování kapitol, 

subkapitol, tabulek a obrázků a zápis použitých pramenů a literatury odpovídá normě. Pouze 
označení vzorců neodpovídá zvykovému pravidlu. Použitý jazyk je odborný, autor umí dobře 
formulovat myšlenky a nemá problémy se stylistikou. Závažným nedostatkem je chybějící 
legenda ve většině grafů (například krabicové grafy v kap. 4.2, graf 11, grafy v kap. 4.5), 
která zhoršuje čitelnost a orientaci čtenáře. To se týká i tabulek v kap. 4.2. Chybí i 
kompletnější dokumentace statistických výpočtů pro ověření postupu. 
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Vyjádření k významu pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 
 
Disertační práce má omezený význam pro rozvoj vědního oboru. Zajímavá je 

myšlenka zkoumání spokojenosti z pohledu zájmových skupin ve vysokoškolském prostředí, 
bohužel práce se zabývá pouze měřením spokojenosti studentů. Výsledky a zjištění získaná 
při měření spokojenosti nepřináší zásadní posun v metodice. 

 
Závěrečné vyjádření 

 
 I přes snahu autora patrnou zejména při shromažďování dat předložená disertační 
práce postrádá některé atributy vědecké práce (přesně popsaná metodika práce, korektně 
použité a popsané statistické postupy, aplikace sofistikovaných statistických metod v analýze, 
objektivní závěry opírající se o analýzu). Práce není rovněž obsahově jednotná a cíle nejsou 
kompatibilní. Z těchto důvodů proto nedoporučuji práci k obhajobě a udělení titulu Ph.D. 
 
 
V Ostravě  9. 6. 2012      Doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. 
  
 


