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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou řízení spokojenosti zájmových skupin vysokých škol 

s kvalitou služeb těchto institucí. Zkoumá vazby mezi spokojeností, zájmovými skupinami 

(stakeholdery) a kvalitou služeb. Práce pojednává o jednotlivých přístupech a metodách 

k měření spokojenosti s kvalitou služeb, přičemž důraz je kladen na oblast terciárního 

vzdělávání.  

Na základě získaných teoretických znalostí z odborných publikací byly stanoveny cíle a 

hypotézy disertační práce. Hlavním cílem je vytvoření modelu pro řízení spokojenosti 

zájmových skupin s kvalitou služeb vysokých škol. Druhým hlavním cílem práce je navržení 

nové metodiky hodnocení spokojenosti studentů s kvalitou služeb vysokých škol. Studenti 

jsou v práci chápáni jako klienti vysoké školy. Oba hlavní cíle spolu úzce souvisí. Hypotézy a 

dílčí cíle jsou úzce navázány na cíle hlavní a jsou formulovány tak, aby přispěly k jejich 

naplnění a ověření v  praxi. Jedním z dílčích cílů disertační práce je například identifikace 

zájmových skupin vysoké školy, což výrazným způsobem pomohlo naplnit jeden z 

cílů hlavních. Dílčí cíle jsou také zaměřeny na oblast marketingové komunikace. 

Marketingová komunikace tvoří neoddělitelnou součást navrženého modelu pro řízení 

spokojenosti zájmových skupin. Záměrem proto je, aby byl jako jeden z dílčích výstupů 

disertační práce formulován soubor doporučení, jakým způsobem lze zlepšit marketingovou 

komunikaci vysokých škol se svými zájmovými skupinami. 

Autor při zpracování disertační práce vycházel jak z teoretických poznatků získaných studiem 

odborné literatury českých a zahraničních autorů, tak z provedených výzkumných šetření. 

Primární výzkum byl proveden pomocí kombinace následujících technik – individuální 

rozhovory, skupinové rozhovory a dotazníková šetření. Výsledky získané během primárního 

výzkumu byly zpracovány především za pomocí programu Microsoft Office Excel, Statistika 

a QC. Expert.  Zpracování získaných dat z primárního výzkumu sloužilo k  vymezení 

důležitosti jednotlivých zájmových skupin pro model řízení jejich spokojenosti s kvalitou 

služeb vysokých škol. Také byly identifikovány faktory a zhodnocena jejich důležitost pro 

měření spokojenosti studentů s kvalitou služeb. Na základě získaných dat z primárního 

výzkumu došlo k ověření stanovených hypotéz v disertační práci.  
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Práce obsahuje stanovení východisek, cílů a hypotéz disertační práce, metody a techniky 

zpracování disertační práce, současný stav úrovně vědeckého poznání, řešení a výsledky 

disertační práce, shrnutí výsledků a zhodnocení přínosů disertační práce a doporučení pro 

další výzkum. 
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Abstract 

This work focuses on the management of university stakeholder satisfaction with the service 

quality of these institutions.  It examines the links between satisfaction, stakeholders, and 

service quality. This work deals with different approaches and methods of service quality 

satisfaction measurement and the emphasis is placed especially on tertiary education. The 

following goals and hypotheses were formulated on the basis of theoretical knowledge 

obtained from scientific publications. 

The main aim of this work is to suggest a new model for management of stakeholder 

satisfaction with the service quality of tertiary institutions. The second main aim is to suggest 

a new method of analysis of student satisfaction with the service quality of tertiary 

institutions. There is a close connection between both main targets and students are 

considered as clients in this thesisn.   Hypotheses and sub-goals are also closely related to the 

main aim. They are formulated in such a way as to help reach the main targets and verify the 

suggested method in practice. For instance, the identification of stakeholders of tertiary 

institutions is one of the sub-goals of this work and its accomplishment significantly helped to 

fulfil the main targets.  The sub-goals are also focused on the area of marketing 

communications. Marketing communication is the integral part of the suggested model for 

management of stakeholder satisfaction with the service quality of tertiary institutions. 

Therefore, one sub-goal is to formulate a set of recommendations which will improve 

marketing communication of tertiary institutions with their stakeholder. 

The author produced this dissertation on the basis of theoretical knowledge from scientific 

literature written by Czech and foreign authors and also conducted research. The primary 

research was done using the following techniques: individual interviews, focus groups and a 

(questionnaire) survey. The results of the primary research were analysed using the 

applications Microsoft Office Excel, Statistics and QC. Expert. 

The data analysed from the primary research was used to define the importance of individual 

stakeholders within the suggested model of satisfaction management.  On the basis of the 

results provided, the criteria was identified and then used to evaluate their importance for 

measurement of student satisfaction with service quality. Moreover, the results obtained by 

primary research enabled the statistical verification or refutation of the hypotheses of the 

dissertation.  
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This work contains demarcation of theoretical resources, target and hypothesis formulation, 

methods and process of dissertation elaboration, current level of scientific knowledge, 

analysis and discussion of the primary research results, the summary of the results and 

outcomes of the dissertation and recommendations for further research. 
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ÚVOD 

„Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, 

nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, 

sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti“ (Zákon o vysokých školách, 2010).  

Z výše uvedené definice vyplývá, že se jedná o centra excelence společnosti jako takové. 

Proto je nezbytné, aby studenti a další zájmové skupiny společnosti měli možnost co nejvíce 

z těchto center získávat, spolupracovat s nimi a podílet se na jejich budoucím vývoji. Vysoké 

školy by proto měly mezi své strategické cíle beze sporu řadit co nejlepší komunikaci s těmito 

skupinami společnosti. Jednotlivé vysokoškolské instituce by se měly snažit o co nejlepší 

výsledky v oblasti vědy a vzdělávání a zvyšovat tak svou prestiž v konkurenčním prostředí 

ostatních vysokých škol.  

V současné době vysoké školy čelí především následujícím výzvám: 

 Pokles demografické křivky v České republice (Hulík a Tesárková, 2009) 

 Velký počet vysokých škol a velká konkurence mezi nimi  

 Úsporná opatření v sektoru terciárního vzdělávání  

 Změna ve financování vysokých škol  

Výše uvedené skutečnosti se mohou lišit dle zaměření a oborů, na které se jednotlivé vysoké 

školy specializují. Rozdílná bude situace například u vysokých škol technického, humanitního 

či přírodního zaměření (Putnová, 2011).   

Výzvy popsané výše vyžadují, aby instituce terciárního vzdělávání posilovaly své 

konkurenční schopnosti. Mezi faktory, které ovlivňují tyto schopnosti dle Světlíka (2009) 

patří především „kapitál“ školy. Tento autor dodává:“ Kapitál školy je tvořen umístěním a 

vybavením školy, kvalitou jejího pedagogického sboru, schopným managementem, jejím 

know-how, vysokým propojením a dobrými vztahy školy s jejím okolím.“ Světlík dále uvádí, 

že mezi výhodami, které škola ze vztahů se svými zájmovými skupinami
1
 (stakeholdery) 

může získat, je zvyšování kvality práce školy. Spolupráce školy s podniky, přednášky 

uznávaných odborníků apod. studenti vnímají jako faktory, které přispívají k vyšší kvalitě 

školy. Ke zvyšování kvality školy dále přispívají inovace v oblasti výuky a řízení školy. 

Zvyšování kvality, dobré vztahy a spolupráce, inovace, vzájemná informovanost vedou také 

ke snížení rizika vnímaného studenty souvisejícího se studiem a absolvováním určité školy.  

                                                 
1
 Poznámka: Výraz zájmová skupina a stakeholder budou v dalším textu chápány jako synonyma.  
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V současné době je potřeba chápat konkurenční prostředí v oblasti terciárního vzdělávání také 

v globálním kontextu. Na území Evropské unie dochází ke sjednocování vysokého školství na 

základě tzv. Boloňské deklarace od roku 1999.  V březnu 2010 byl na konferenci ministrů v 

Budapešti a ve Vídni vyhlášen Evropský prostor vysokoškolského vzdělání, jehož členem je 

nyní již 47 zemí. Na této konferenci nezávislí odborníci, instituce a zájmové skupiny 

konstatovali, že došlo k velké změně. Tato změna se týká především přeměny odlišných 

národních systémů vysokého školství v harmonizovanou strukturu studia, která je tvořena 

třemi stupni – bakalářským, magisterským a doktorským studiem (Budapešťsko-Vídeňská 

deklarace, 2010).  

Vysoké školy by se měly zaměřit na zvyšování kvality svých služeb a spolupráci se svými 

zájmovými skupinami. Zároveň je potřebné komunikovat s těmito zájmovými skupinami a 

snažit se získat zpětnou vazbu v podobě jejich spokojenosti s kvalitou služeb vysokých škol. 

V procesu posilování svých konkurenčních schopností jsou vysoké školy nuceny brát v úvahu 

nejen tuzemské, ale také mezinárodní konkurenční prostředí.    
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1 STANOVENÍ VÝCHODISEK, CÍLŮ A HYPOTÉZ DISERTAČNÍ PRÁCE 

1.1 Východiska disertační práce 

Mezi hlavní odborníky v oblasti marketingu patří autoři Kotler, Wong, Saunders či 

Armstrong. Ti zdůrazňují, že marketing se stále více odklání od zacílení na jednotlivé 

transakce a zaměřuje se spíše na budování hodnotných vztahů a marketingových sítí. Účelem 

podniku je poskytnout klientům dlouhodobé hodnoty a úspěšnost této činnosti lze měřit podle 

dlouhodobé spokojenosti zákazníka (Kotler, Wong, Saunders a Armstrong, 2007). 

Existuje několik metod či modelů na sledování spokojenosti zákazníka – například model 

Kano, metoda SERVQUAL, metoda SERVPERF či HedPERF (Kano, Noriaki, Nobuhiku 

Seraku, Fumio Takahashi a Shinichi Tsuji, 1984), (Parasuraman, Zeithaml a Berry, 1988), 

(Cronin a Taylor, 1992), (Firdaus, 2006). 

Tyto metody a modely umožňují identifikovat oblasti, do kterých by podnik měl investovat 

svoje zdroje ke zlepšení kvality svých výrobků či služeb. Tyto zdroje jsou však omezené, a 

proto je vhodné provést segmentaci zákazníků dle priorit, které sleduje (Chalupský, 2001). 

Časové hledisko je důležitým faktorem a je třeba se zaměřit na dlouhodobou spokojenost 

zákazníka, přičemž hlavní důraz by měl být kladen na zlepšování kvality výrobku či služeb 

(Chlebovský, 2005), (Kotler, Wong, Saundersa a Armstrong, 2007).  

Kvalitu lze potom chápat jako souhrn prvků a vlastností produktu nebo služby, které vytvářejí  

schopnost uspokojit vyslovené nebo implikované potřeby zákazníka. U kvality služeb je 

důležité to, co zákazník za kvalitu skutečně považuje (Kotler, Wong, Saundersa a Armstrong, 

2007).  

TQM rozšiřuje pohled marketingu v souvislosti s tím, že je nutné si uvědomit klíčový vztah 

mezi spokojeností zaměstnance a spokojeností zákazníka. Získání, udržení a spokojenost 

kvalitního personálu jsou nutnou podmínkou pro získání, udržení a spokojenost klientů.  

Existuje několik přístupů k řízení kvality, přičemž na území Evropské unie je rozšířen Model 

excelence podle Evropské nadace pro řízení kvality. V tomto modelu hraje spokojenost 

zákazníka a dalších stakeholderů klíčovou roli. 

Budování vztahu se stakeholdery by mělo být dlouhodobým cílem podniku (Shao, 2009), 

(Grinstein a Goldman, 2011). 
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Optimálním řešením by bylo dosáhnout spokojenosti všech zainteresovaných stran. Tohoto 

řešení však v reálném světě nelze dosáhnout a to především z důvodu neslučitelnosti 

některých cílů jednotlivých stakeholderů a omezenosti zdrojů, kterými firma disponuje. 

Z těchto důvodů by se podnik měl snažit o identifikaci klíčových stakeholderů a 

prostřednictvím naplňování vlastních cílů uspokojit ty skupiny, jež mají či musí být 

spokojeny (Zich, 2010), (Šimberová, 2007). 

Mnoho autorů se zabývá hledáním vhodného marketingového přístupu pro oblast terciárního 

vzdělávání. Tyto publikace se zaměřují například na využití strategického marketingu, na 

definování vhodného marketingového mixu apod. (Hammond, Harmon s Webster, 2007), 

(Ivy, 2008), (Saginova, 2008), (Ho a Hung, 2008), (Hayes, 2007).  

Někteří odborníci zdůrazňují, že vysoké školy by ke studentům měly více přistupovat jako ke 

klientovi, druzí od tohoto přístupu naopak odrazují (Ramachandran, 2010), (Gruber, Fuβ, 

Voss a Gläser-Zikuda, 2010), (Rotfeld, 2008). 

Pro účely této disertační práce je důležitý odborný názor, že není vhodné v prostředí 

vysokého školství nahlížet na studenta jen jako na konzumenta, který má zájem o zboží za co 

nejnižší cenu. Vztah mezi studentem a vysokou školou by měl být postaven na koncepci 

zákazníka především v oblasti dlouhodobé spolupráce. Je potřeba vzájemně sladit potřeby 

studentů s očekáváním vysokoškolských institucí (Eagle a Brennan, 2007). 

Odborníci zabývající se marketingem vysokých škol se v současné době zaměřují například 

na oblast marketingové komunikace či posilování značky (Russell, 2005), (Světlík, 2009), 

(Hackett a Parmanto, 2005), (Hemsley-Brown a Goonawardana, 2007), (Chapleo, 2010). 

Pojem spokojenost se objevuje prakticky v každé z výše uvedených oblastí (například 

marketingová komunikace).  Nejvíce je však v odborné literatuře spojován s kvalitou služeb 

vysokých škol (Voss, Gruber a Szmigin, 2007), (Munteanu, 2010), (Chen, Wang a Yang, 

2009), (Strikanthan a Dalrymple, 2007), (Gruber, Fuβ, Voss a Gläser-Zikuda, 2010), (Cubillo, 

Sánchez a Cerviño, 2007).       

Samostatnou kategorii zajišťování kvality v oblasti terciárního vzdělávání představují odborné 

instituce. Na území Evropy se jedná o Evropskou asociaci pro zajišťování kvality v terciárním 

vzdělávání či Evropská nadace pro rozvoj managementu. Tyto instituce používají vlastní 

standardy pro zajištění kvality v oblasti terciárního vzdělávání. 
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Na území České republiky existují ukazatele kvality a výkonu, které Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy používá jako hodnotící kritéria pro účely alokace finančních 

prostředků pro jednotlivé vysoké školy. V České republice v současné době navíc probíhá 

realizace projektu s názvem Návrh národního systému pro zajišťování a komplexní vnitřní a 

vnější hodnocení kvality ve všech typech institucí terciárního vzdělávání v ČR (EFMD, 2012), 

(ENQA,2012), (Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012, 2012).  

Komunikace a zodpovědný přístup vyučujících jsou nejdůležitější faktory, které ovlivňují 

spokojenost či nespokojenost studentů vysokých škol (Dougles, McClleland a Davies, 2008). 

Kvalita v terciárním vzdělávání je úzce spojena s transformací (přeměnou) studentů a chápání 

kvality v tomto smyslu úzce souvisí s mnoha různými stakeholdery (Strikanthan a Dalrymple, 

2007).  

Vysoké školy mohou být ve vztahu ke stakeholderům řízeny v různých režimech (Bjørkquist, 

2009).  Pro každý z uvedených režimů jsou definovány jako relevantní odlišné skupiny 

stakeholderů (Olsen, 2005).  

Vysoká škola buduje svoji vztahovou síť s mnoha různými zájmovými skupinami a měla by 

se snažit určit, kteří stakeholdeři by měli být jejími nejvhodnějšími partnery. Je důležité 

sledovat fáze životního cyklu, ve kterém se vztah školy se svými stakeholdery nachází 

(Světlík, 2009).  

1.2 Cíle disertační práce 

Na základě získaných teoretických znalostí z provedené analýzy odborných publikací byly 

stanoveny následující cíle a hypotézy disertační práce. Cíle práce jsou zaměřeny jak na oblast 

teoretickou, tak i na oblast praktickou a jsou naplňovány pomocí metod a technik zpracování 

popsaných níže. Hypotézy disertační práce mají úzkou návaznost na stanovené cíle a jejich 

potvrzení či vyvrácení je popsáno v kapitole 4 Řešení a výsledky disertační práce. 

Hlavní cíle práce byly stanovy takto: 

1. Navrhnout model řízení spokojenosti zájmových skupin s kvalitou služeb 

vysokých škol.  

Zdůvodnění:  Ze zjištěných poznatků ze sekundárního výzkumu vyplývá, že v současné době 

existuje jen málo nástrojů na řízení spokojenosti zájmových skupin s kvalitou služeb vysoké 
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školy, který by měl komplexnější charakter.  Ze studia odborných publikací také vyplývá, že 

není možné, aby se vysoká škola zaměřovala na všechny své zájmové skupiny se stejným 

důrazem a to především z důvodu omezenosti zdrojů. Je tedy potřebné, aby vysoká škola 

znala své prioritní stakeholdery a to především v návaznosti na naplňování svých cílů. Je 

proto vhodné určit důležitost jednotlivých stakeholderů a na základě zjištěných poznatků 

sestavit model, jehož cílem bude řídit spokojenost těchto zájmových skupin s kvalitou služeb 

vysoké školy. Požadavkem na navržený model je, aby akcentoval nejdůležitější zájmové 

skupiny vysoké školy a tak bylo dosaženo jeho komplexnějšího charakteru. Hlavní důraz by 

měl být také kladen na zajištění vhodné komunikace mezi vysokou školou a určenými 

zájmovými skupinami. V rámci této komunikace je potřebné od jednotlivých zájmových 

skupin zjistit oblasti, které je potřeba dle jejich přání a potřeb zlepšit a na základě zjištěných 

informací přijmout příslušná opatření.  

2. Navrhnout metodiku měření spokojenosti studentů s kvalitou služeb vysokých 

škol. 

Zdůvodnění: Na základě předešlých výzkumů bylo zjištěno, že existuje silná korelace mezi 

spokojeností zákazníků a kvalitou, přičemž důležité je především to, co zákazník skutečně za 

kvalitu považuje.  Spokojenost je tedy možné považovat za určitý identifikátor kvality služeb. 

K řízení kvality slouží nástroje komplexního řízení jakosti – TQM. Na území Evropské unie 

je rozšířen Model excelence podle Evropské nadace pro řízení kvality. V tomto modelu hraje 

klíčovou úlohu spokojenost zákazníka a dalších zájmových skupin. Studenti tvoří klienty 

vysoké školy, a proto je přínosné sledovat jejich spokojenost s kvalitou služeb, které tyto 

instituce nabízí. Je důležité zdůraznit, že potřeby a přání každé zájmové skupiny mohou být 

odlišná. Proto je žádoucí, aby každá zájmová skupina měla možnost vlastní identifikace 

faktorů relevantních k měření její spokojenosti. Z důvodu procesu sjednocování systému 

terciárního vzdělávání evropských států - Evropský prostor vysokoškolského vzdělání, je 

vhodné, aby navržená metodika hodnocení spokojenosti studentů s kvalitou služeb vycházela 

z výzkumu provedeného nejen na území České republiky, ale také v dalších státech Evropy.    

Dílčí cíle práce byly stanoveny následovně: 

1. Identifikovat zájmové skupiny vysoké školy pro účely navržení modelu řízení 

spokojenosti zájmových skupin s kvalitou služeb těchto institucí.    
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            Zdůvodnění: Existuje mnoho zájmových skupin, se kterými vysoká škola přichází do 

kontaktu. Důležité je identifikovat všechny tyto  zájmové skupiny, protože tímto postupem se 

eliminuje riziko, že některá z těchto skupin bude z pohledu vysoké školy opomenuta. 

Komplexní seznam identifikovaných zájmových skupin bude sloužit jako výchozí zdroj při 

určení důležitých stakeholderů pro účely naplnění hlavního cíle 1.   

2. Provést hodnocení spokojenosti s kvalitou služeb pomocí navržené metodiky  na 

Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. 

            Zdůvodnění: Navrženou metodiku vycházející z hlavního cíle bude možné takto ověřit a 

v případě potřeby budou přijata opatření na její zlepšení.  

3. Zmapovat současný stav řízení marketingové komunikace a dalších 

marketingových činností veřejných vysokých škol se svými zájmovými skupinami 

na území České republiky a na základě zjištěných poznatků sestavit soubor 

doporučení vedoucí ke zlepšení marketingové komunikace vysokých škol se 

svými stakeholdery.  

           Zdůvodnění: Marketingová komunikace (MC) tvoří důležitou součást navrženého modelu 

řízení spokojenosti zájmových skupin s kvalitou služeb vysokých škol. Z tohoto důvodu je 

důležité zjistit, jakým způsobem je MC vysokých škol řízena a na základě získaných poznatků 

z výzkumu sestavit soubor doporučení vedoucích ke zlepšení této oblasti.  

4. Navrhnout metodiku hodnocení kvality webových stránek ekonomických fakult 

z pohledu studentů těchto institucí. 

            Zdůvodnění: Z poznatků získaných ze sekundárního výzkumu vyplývá, že webové stránky 

představují klíčové médium při komunikaci vysoké školy se svými zájmovými skupinami. 

Studenti představují pro vysokou školu jednu z  nejdůležitějších zájmových skupin. Proto je 

žádoucí, aby vysoké školy měly k dispozici nástroj, který jim umožní monitorovat 

spokojenost studentů s kvalitou webových stránek a identifikovat oblasti vhodné ke zlepšení.  
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1.3 Hypotézy 

Hypotézy byly stanoveny v souvislosti se zaměřením hlavního cíle 2. Hypotézy byly 

formulovány na základě výsledků analýzy odborných publikací, které se dají shrnout do 

následujících bodů: 

 Dochází ke sjednocování systému terciárního vzdělávání evropských států - Evropský 

prostor vysokoškolského vzdělání. Proto je vhodné, aby navržená metodika hodnocení 

spokojenosti studentů s kvalitou služeb vycházela z výzkumu provedeného nejen na 

území České republiky, ale také v dalších státech Evropy (Budapešťsko-Vídeňská 

deklarace, 2010). 

 Země střední Evropy jsou vhodnou geografickou oblastí pro uskutečnění výzkumu a 

to především z důvodu vzájemné úzké spolupráce veřejných a soukromých institucí 

pocházejících z oblasti střední Evropy, která je podporována například z fondů 

Evropské unie (Central Europe Cooperating for Success, 2012). 

V tomto kontextu je důležité zjistit, zda je možné použít jednotný soubor kritérií pro všechny 

zkoumané skupiny studentů z vybraných zemí či je potřeba provést určité úpravy dle 

zjištěných specifik každého státu.   

Na základě výše uvedených skutečností byly hypotézy disertační práce stanoveny takto: 

HO - Neexistují významné rozdíly ve vnímání důležitosti jednotlivých kritérií pro měření 

spokojenosti s  kvalitou služeb vysoké školy u souboru studentů odlišných národností. 

Alternativní hypotéza k H0 byla formulována následovně:  

H1 - Existují významné rozdíly ve vnímání důležitosti jednotlivých kritérií pro měření 

spokojenosti s  kvalitou služeb vysoké školy u souboru studentů odlišných národností. 

1.4 Vymezení výzkumné oblasti a aktuálnost disertační práce 

Sektor terciárního vzdělávání byl vybrán za oblast výzkumu disertační práce. Konkurence 

mezi jednotlivými institucemi terciárního vzdělávání je jedna z nejdůležitějších výzev, která 

v současné době stojí před každou vysokou školou.  Konkurence je u jednotlivých oborů 

rozdílná. Nejvyšší nabídka i poptávka v terciárním vzdělávání existuje v ekonomických 

oborech a je výrazně vyšší než u ostatních oborů.  Následující tabulka ukazuje zájem 
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absolventů o skupiny oborů, po kterých je na vysokých školách největší poptávka (Kleňhová 

a Vojtěch, 2011). 

Tabulka 1: Zájem absolventů středních škol o jednotlivé obory VŠ 2009/10 

 

Zdroj: KLEŇHOVÁ, M.; VOJTĚCH, J. Přechod absolventů středních škol do terciárního 

vzdělávání [online]. Praha, 2011 [cit. 2011-05-31]. Dostupné z WWW: 

<http://www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/knihovna/33331.> 

Absolventi maturitních oborů středních škol se nejvíce hlásí ke studiu ekonomických oborů – 

33%. O obory pedagogiky, učitelství a sociální péče má zájem 16% uchazečů a o obory 

sociálních věd 12%. 

Z pohledu oborové struktury tvoří největší podíl absolventi středních škol přijatí do 

ekonomických oborů  (27 % ), do oborů pedagogických (11 % ) a do informatických  oborů 

(7%). 

Co se týče nabídky ekonomických oborů vysokých škol, tak existuje velká konkurence mezi 

veřejnými i soukromými institucemi terciárního vzdělávání. V České republice existuje 26 

veřejných vysokých škol. Z tohoto počtu existuje 14 vysokých škol univerzitního typu, které 

mají vlastní fakultu (fakulty – VŠE) zaměřenou na oblast ekonomie a 1 vysoká škola 

neuniverzitního typu, která se také specializuje na ekonomické disciplíny. 

V případě soukromých škol je na stránkách MŠMT  uvedeno 45 institucí. Z tohoto počtu je 37 

škol zaměřeno na ekonomické obory a pouze 8 se soustředí na obory ostatní (viz příloha 1). 

Z výše uvedených dat je tedy jasně patrné, že o ekonomické obory je nejvyšší zájem a také 

jsou nabízeny nejvyšším počtem vysokých škol. 
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V současné době je potřeba chápat konkurenční prostředí v oblasti terciárního vzdělávání také 

v globálním kontextu.  Z tohoto hlediska je důležité vzít v úvahu především skutečnost, že na 

území Evropy došlo k vyhlášení společného Evropského prostoru vysokoškolského vzdělání. 

V rámci tohoto prostoru došlo k harmonizaci systému terciárního vzdělávání, jež je nyní 

tvořen třemi stupni – bakalářským, magisterským a doktorským studiem (Budapešťsko-

Vídeňská deklarace, 2010). 

 Tato disertační práce se zabývá problematikou řízení spokojenosti zájmových skupin 

s kvalitou služeb vysokých škol. V důsledku stále se zvyšující konkurence mezi jednotlivými 

univerzitami a to jak v národní, tak i v globální perspektivě, je téma disertační práce vysoce 

aktuální. To například také potvrzuje odborná práce autorky Markové, která ve svém 

výzkumu v rámci disertační práce poukazuje na to, že řízení kvality na českých školách není 

přikládána dostatečná pozornost. Dodává, že pokud nebude přesunuto těžiště řízení 

vysokoškolského vzdělání na kvalitu, české školy nebudou schopny dohnat vysoké školy ve 

vyspělých zemích. Navíc hrozí riziko, že univerzity v České republice budou rychle 

předháněny dynamicky se rozvíjejícími univerzitami z rozvojových zemí (Marková, 2008). 

Z výše uvedených důvodu je žádoucí, aby řešení disertační práce vycházelo z výzkumu 

provedeného na větším území než je pouze oblast České republiky. Zaměření disertační práce 

akcentuje tento požadavek. Oblast výzkumu byla proto rozšířena na následující státy střední 

Evropy -  Česko, Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko. Tyto státy byly vybrány 

především z následujících důvodů: 

 Společný historický vývoj 

 Podobná geografická poloha (území střední Evropy) 

 Podpora vzájemné spolupráce veřejných a soukromých institucí pocházejících z 

oblasti střední Evropy z fondů Evropské unie (Central Europe Cooperating for 

Success, 2012) 

 Spolupráce mezi univerzitami nacházející se na území střední Evropy (program 

Erasmus – výjezdy studentů na zahraniční univerzity, akademické mobility apod.) 

Subjekty výzkumu tvořili experti a studenti z vybraných univerzit na území výše zmíněních 

států. Detailnější charakteristika respondentů a univerzit je uvedena v kapitole 4 Řešení a 

výsledky disertační práce.  
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1.5 Limity výzkumu disertační práce 

Časová náročnost a limitované finanční zdroje byly hlavní omezující faktory výzkumu. Níže 

uvedené skutečnosti úzce souvisejí s těmito dvěma omezujícími faktory.   

Výzkum disertační práce byl rozšířen na větší oblast, než je pouze území České republiky. 

Výzkum se snažil akcentovat skutečnost, že České republika územně i historicky patří do 

oblasti střední Evropy, kde instituce terciárního vzdělávání mohou v současné době využít 

finančních prostředků k vzájemné spolupráci například v rámci Programu střední Evropy 

financovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje. Oblast střední Evropy zahrnuje 

devět států, nicméně výzkum byl uskutečněn v následujících pěti zemích (Česko, Německo, 

Polsko, Rakousko a Slovensko) a to z důvodu omezených finančních prostředků a časového 

omezení. Pro výzkum rozšířený na oblast celé střední Evropy by bylo potřeba spolupráce 

několika členů vědeckého týmu.    

Výsledky dotazníkového výzkumu se týkají základního souboru, který byl tvořen 546 

respondenty (studenty) u hlavního cíle 1 a 20 respondenty (odborníky) u hlavního cíle 2.  

Primární výzkum byl uskutečněn na následujících vysokých školách (Česko - Vysoké učení 

technické v Brně, Masarykova univerzita), (Německo - Fachhochschule Jena, Universität 

Regensburg a Ludwig-Maximilians Universität München), (Polsko - Jagellonska univerzita, 

AGH - Akademie Gorno – Hutnicza a Uniwersytet Papiesk ), (Rakousko - FH Wien-

Studiengänge der WKW a WU - Wirtschaftsuniversität Wien) a Slovensko (Prešovská 

univerzita v Prešově). K omezení počtu vysokých škol došlo také z důvodu limitovaných 

časových a finančních možností autora disertační práce. 
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2 METODY A TECHNIKY ZPRACOVÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

2.1 Klasifikace obecně vědních metod 

Z pohledu míry obecnosti lze metody dělit na: 

 Obecně vědní metody – jedná se o metody univerzálně použitelné ve vědeckém 

zkoumání. 

 Metody druhů věd – jsou použitelné v rámci určité skupiny vědních disciplín 

(například skupina ekonomických věd). 

 Specifické metody – jednotlivé vědní disciplíny používají vlastní unikátní metody 

zkoumání. Daná metoda se používá jen pro danou vědní disciplínu.  

 Dle charakteru postupů je možné metody dělit na teoretické a empirické.  Další dělení je 

možné z hlediska způsobu vysvětlení, tedy výkladu zkoumaného jevu. Na bázi tohoto kritéria 

hovoříme o typech vědeckých metod. Řadíme sem metody explanační a metody interpretační. 

Následující tabulka znázorňuje klasifikaci obecně vědních metod ve vztahu k explanaci a 

interpretaci. 

Tabulka 2: Klasifikace obecně vědních metod 

Typ metod Druhy metod Příklad jednotlivých druhů 

metod 

 

 

 

 

Explanační 

 

Empirické 

Pozorování 

Měření 

Experiment 

Dotazování 

 

 

 

Obecně teoretické 

Analýza 

Syntéza 

Indukce 

Dedukce 

Analogie 

Srovnání 

Specifikace 

Interpretační Narativní Vyprávění 

Hermeneutické Porozumění textu 

 Zdroj: OCHRANA, F. Metodologie vědy - úvod do problému. 1. vydání. Praha : Karolinium, 2009. 

158 s. ISBN 978-80-246-1609-4. 
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2.2 Empirický výzkum a jeho etapy 

Mezi přední odborníky v oblasti metodologie vědy patří Hendl (2008), který chápe empirický 

výzkum jako: „Systematické zkoumání přírodních nebo sociálních jevů s cílem získat 

poznatky, jež popisují a vysvětlují svět kolem nás.“ Metody empirické jsou založeny na 

smyslových prožitcích a umožňují zjistit jedinečné vlastnosti zkoumaného jevu. Pro 

empirický výzkum jsou charakteristické následující znaky: 

 shromažďování údajů 

 systematičnost 

 výzkum syntetizuje a problematizuje dosavadní znalosti 

 výzkum zahrnuje kritickou analýzu 

 vede ke zvyšování znalostí 

Mezi empirické metody řadíme metodu dotazování, experiment, měření a pozorování. Autoři 

Surýnek, Komárková a Kašpárková (2001) považují dotazování za nejběžnější a nejčastěji 

využívanou metodu empirického výzkumu, jež  je založená na výpovědích lidí na základě 

kladených otázek.  

Metoda dotazování byla použita v  primárním výzkumu disertační práce v rámci naplnění 

hlavního cíle 1, hlavního cíle 2 a dílčích cílů 1-4. Jednotlivé použité dotazovací techniky jsou 

popsány v kapitole 2.6.2 Primární zdroje. 

Metody obecně teoretické zahrnují párové metody, ve kterých se využívá principů logiky. 

Proto se také někdy nazývají metody logické, (Ochrana, 2009).  

Mezi tyto metody patří: 

 abstrakce – konkretizace 

 analýza – syntéza 

 indukce – dedukce 

Abstrakce  

Jedná se o metodu, při níž se vydělují pouze podstatné charakteristiky a jedinečnosti a 

zvláštnosti nejsou brány v úvahu. Cílem abstrakce je stanovit rámec obecných a podstatných 

vlastností.  
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V disertační práci bylo této metody užito pro účely identifikace důležitých faktorů pro 

posuzování kvality služeb vysoké školy z pohledu klientů vysokých škol – studentů.  

Konkretizace 

Konkretizace je naopak metoda, kdy se vyhledává konkrétní výskyt určitého prvku (objektu) 

z určité třídy prvků a jsou na něj aplikovány charakteristiky, které jsou pro tuto třídu prvků 

platné.  

V disertační práci byla tato metoda použita například při identifikaci jednotlivých zájmových 

skupin vysoké školy.  

Analýza 

Podstatou analýzy je rozdělení celku na jednotlivé komponenty. Jedná se o zkoumání, jak tyto 

části fungují jako relativně samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi vztahy. Je to rozbor 

vlastností, vztahů a faktů postupující od celku k částem.  

V disertační práci byla metoda analýzy použita pro identifikaci důležitých oblastí 

pro hodnocení kvality služeb VŠ.  

Syntéza  

V syntéze se naopak postupuje od částí k celku a popisují se hlavní organizační principy, 

jimiž se tento celek řídí.  Je to spojování poznatků získaných analytickým přístupem.  

Syntéza byla použita například při sestavování konečného souboru kritérií pro hodnocení 

kvality služeb vysokých škol. Tato metoda byla také aplikována při sestavování modelu řízení 

spokojenosti zájmových skupin s kvalitou služeb VŠ a to konkrétně při spojování poznatků 

týkajících se důležitosti jednotlivých zájmových skupin pro vysokou školu ve třech klíčových 

oblastech.  

Indukce  

V indukci se vyvozuje obecný závěr na základě poznatků o jednotlivostech. Indukce zajišťuje 

přechod od jednotlivých soudů k obecným. Pozorované instance dané jevové kategorie mají 

určitou vlastnost. Z toho se usuzuje, že tuto vlastnost budou mít také další instance. 

Z pravidelnosti zkoumaných událostí odvozujeme obecné pravidlo.  
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Využití indukce v disertační práci lze v omezené míře spatřovat v rámci řešení hlavního cíle 2 

při posuzování skutečnosti, zda je možné použít jednotný soubor kritérií pro jednotlivé 

zkoumané skupiny studentů z vybraných zemí pro hodnocení jejich spokojenosti s kvalitou 

služeb VŠ.   

Dedukce 

V dedukci se přechází od obecných závěrů k méně známým a zvláštním.  Vychází se tedy ze 

známých, ověřených a obecně platných závěrů, které jsou aplikovány na jednotlivé dosud 

neprozkoumané případy. V deduktivním přístupu se testuje, zda vyslovená hypotéza je 

schopna vysvětlit zkoumanou skutečnost.  

Tato metoda byla průběžně používána v procesu zpracování disertační práce. Konkrétněji lze 

spatřovat její uplatnění například při využití poznatků získaných z odborných publikací pro 

oblast terciárního vzdělávání.    

2.3 Modelování 

Tato metoda souvisí se systémovým přístupem. Modelování lze charakterizovat jako proces 

projektování a konstrukce modelu. Model lze potom chápat jako účelné a zjednodušené 

znázornění zkoumaného systému. Přičemž model se shoduje s originálním systémem 

v podstatných vlastnostech.   

Metoda modelování byla použita v disertační práci v rámci řešení hlavního cíle 1 a hlavního 

cíle 2.  

2.4 Kvalitativní versus kvantitativní metody v empirickém výzkumu 

2.4.1 Kvantitativní výzkum 

Cílem kvantitativního výzkumu je testování hypotéz. Disman (2002) uvádí: „Kvantitativní 

přístupy k výzkumu v sociálních vědách v mnohém napodobují metodologii přírodních věd. 

Předpokládá se, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.“  

Kvantitativní výzkum bývá spojován s hypoteticko-deduktivním modelem, který obvykle 

zahrnuje následující kroky: 

 Formálně je vyjádřeno určité tvrzení, které se snaží vysvětlit vztahy v reálném světě – 

teorie 



33 

 

 Provede se dedukce – předpokládá se nalezení vztahu alespoň mezi dvěma proměnnými 

 Je nutné zjistit, co je potřeba, aby bylo možné pozorovat vztah mezi X a Y – operační 

definice 

 Provedou se pozorování – měření 

 Provedou se závěry o platnosti hypotézy – testování hypotézy 

 Výsledek testování hypotézy je vztažen zpět k teorii - verifikace 

U kvantitativních metod se požaduje, aby byly validní. Je tedy třeba měřit to, co se opravdu 

měřit má. Dále je vyžadována spolehlivost – při opakovaném měření se dosáhne stejného 

výsledku za podmínky ceteris paribus.  

Foret (2008) řadí mezi techniky kvantitativního výzkumu pozorování, osobní rozhovory, 

experiment, písemné dotazování, ale také obsahovou analýzu textů či jiných symbolických 

vyjádření. Foret dodává, že kvantitativní výzkum zkoumá vzorek stovek až tisíců respondentů 

a snaží se zachytit názory či chování lidí co nejvíce standardizovaně.  

2.4.2 Kvalitativní výzkum 

Uznávaný profesor a významný metodolog Creswell (2006) definuje kvalitativní výzkum 

takto: „Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník 

vytváří komplexní holistický obraz, analyzuje typy textů, informuje o názorech účastníků 

výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“ 

Hendl (2006) dodává, že v kvalitativní metodě je možno modifikovat nebo doplňovat otázky 

v průběhu výzkumu. Práci kvalitativního výzkumníka přirovnává k práci detektiva, který se 

seznamuje s novými lidmi, pracuje v terénu. Sběr dat a jejich následná analýza většinou 

zabere delší časový interval.  

Metodolog Kozel (2006) se zabývá využitím kvalitativního výzkumu v marketingu. Tento 

autor uvádí: „Pomocí metod a technik kvalitativního výzkumu je možné převádět individuální 

subjektivní hodnocení zkoumaného jevu (což je běžnými metodami kvantitativního šetření 

těžko měřitelné) do kvantitativní podoby nebo aspoň do takové podoby, aby bylo možné 

výsledná data seřadit nebo mezi sebou srovnávat.“ 
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Foret (2008) mezi nejčastější techniky kvalitativního přístupu řadí: 

 Individuální hloubkové rozhovory – snaží se zachytit hlubší příčiny určitých názorů či 

chování. Tazatel jasně sestavenými otázkami pobízí respondenta k formulování 

vlastních odpovědí. Ty jsou poté dotazovaným zpracovány a vyhodnoceny. 

 Skupinové rozhovory – jedná se o moderátorem řízené diskuse ve skupině 10 až 20 

lidí, kteří jsou vybráni s ohledem na cílovou populaci. U této techniky dochází 

k formování a konfrontaci individuálních názorů. 

 Projektivní techniky – mají za cíl probudit představivost, ať již verbální či vizuální. 

Patří sem například slovní asociace, dokončování vět, interpretace obrázků atd. 

2.4.3 Metodologická triangulace 

 „Pod pojmem triangulace se rozumí kombinace různých metod, různých výzkumníků, 

rozdílných zkoumaných skupin nebo osob, rozdílných lokálních a časových okolností a 

teoretických perspektiv, jež se uplatňují při zkoumání určitého jevu“ (Hendl, 2008).  

V triangulaci se používají alespoň dvě metody. Většinou se jedná o kombinaci metod 

kvalitativních a kvantitativních. V rámci těchto metod se užívá kombinace několika technik 

sběru dat a to především proto, aby se dosáhlo vyšší validity výsledků.  Proces výzkumu 

uskutečněný v rámci této disertační práce je znázorněn na následujícím obrázku. 
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Obrázek 1: Proces výzkumu uskutečněný v rámci disertační práce 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.5 Postup při formulování hypotéz v marketingu 

Kozel (2006) popisuje správný postup pro formulaci hypotéz v těchto krocích. Nejdříve 

výzkumník obdrží správně pojmenovaný marketingový problém, poté určí účel výzkumu, 

který převede do podoby konkrétních cílů. Poté je výzkumníkovým úkolem formulovat 

hypotézy možného řešení problému. Dle Kozla: „Jsou hypotézy vyslovením předpokladů o 

povaze zjištěných vztahů. Představují formulaci, resp. strukturu jednotlivých alternativ 

odpovědí na otázky výzkumu. Důležité je slovo odpovědi, protože tím je dána podoba 

hypotéz, které nejsou otázkami, ale jsou tvrzeními.“  

Zdroji pro formulování hypotéz bývají zpravidla:  

 Dřívější praktické zkušenosti 

 Teoretické znalosti 

 Explorativní výzkum 

2.6 Použité zdroje   

2.6.1 Sekundární zdroje  

Pro účely této disertační práce byly použity zdroje z odborné literatury a to zejména odborné 

knihy a odborné vědecké články publikované především v databázích Emerald a Web of 

Science. Další informace byly čerpány z již publikovaných disertačních a habilitačních prací 

dostupných z databází knihoven či vysokých škol nebo poskytnutých autory těchto publikací.     

2.6.2 Primární zdroje 

Pro sběr primárních dat byly použity následující techniky výzkumu: 

 Osobní rozhovor – hlavním přínosem tohoto postupu je přímá komunikace 

s respondentem. V rámci tohoto postupu byla použita technika rozhovoru s návodem - 

s již připraveným souborem otázek (Hendl, 2008). Výhodou je především možnost 

přizpůsobení formulace otázky dle situace, možnost provést rozhovor strukturovaněji. 

Zároveň tato technika pomáhá udržet zaměření rozhovoru, ale dovoluje respondentovi 

uplatnit vlastní zkušenosti.    

 Telefonické dotazování – z důvodu vysoké operability a snížení nákladů na výzkum. 

 Audio záznam – výhodou je přesnost transkripce 
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 Dotazníkové šetření – u této techniky je zajištěn sběr dat pomocí dotazníků  

 Skupinové rozhovory – tato technika umožňuje formování a konfrontaci individuálních 

názorů. 

2.7 Primární výzkum - statistické metody 

Pro statistické a matematické zpracování dat získaných primárním výzkumem byly použity 

programy Statistika,  QC. Expert a Microsoft Office Excel 2010. 

Pro ověření hypotéz byla použita analýza rozptylu – ANOVA (angl.. Analysis of Variance) 

doplněna tzv. Scheffého metodou. Analýza rozptylu je jedna z metod matematické statistiky a 

používá se k porovnání různých skupin faktorů. Může se jednat například o kvalitu produktu 

či kvalitu služeb na základě stanovených charakteristik. Cílem této metody je určit, zda se 

střední hodnota měřené veličiny u různých faktorů liší či nikoliv. Toto je možné prokázat 

pomocí testování hypotézy vlivu daného faktoru na střední hodnotu (Meloun a Militký, 2006). 

Doplněním analýzy rozptylu je Scheffého metoda, která umožňuje rozšířené porovnání všech 

dvojic úrovní mezi sebou – párové porovnání. Sheffého procedurou se vyšetřují všechna 

možná porovnání sloupcových průměrů. Výpočet může být dále pro úplnost doplněn tzv. 

tabulkou z-scóre, která srovnává střední hodnoty v jednotlivých úrovních (Meloun a Militký, 

2006).  

Pro analýzu dat v rámci hlavního cíle 2 byla použita explorativní faktorová analýza. Cílem 

explorativní faktorové analýzy je redukce zkoumaných dat a identifikace skrytých dimenzí 

v jejich struktuře. Explorativní faktorová analýza umožňuje na základě analýzy korelací 

většího množství proměnných identifikovat skupiny proměnných, za kterými stojí společný 

faktor – latentní proměnná (Stewart, 2001). 

2.8 Zpracování disertační práce   

Postup řešení disertační práce lze rozdělit na tři základní části: 

 Příprava výzkumu 

 Plán výzkumu 

 Realizace výzkumu 

Části práce příprava výzkumu a plán výzkumu vycházejí z pojednání o disertační práci 

vypracovaného pro účely státní doktorské zkoušky. Toto pojednání obsahovalo: 



38 

 

 Stanovení oblasti výzkumu 

 Formulaci výzkumného problému 

 Formulaci cílů a hypotéz disertační práce 

 Harmonogram zpracování disertační práce 

 Postup a způsob řešení disertační práce  

Třetí část - realizace výzkumu spočívala v uskutečnění sekundárního výzkumu, během něhož 

byly řádně nastudovány monografické publikace, odborné články z elektronických databází a 

také interních dokumentů jako je například Marketingová strategie Fakulty podnikatelské 

VUT v Brně. Primární výzkum představoval druhou část realizace výzkumu. Techniky sběru 

dat jsou popsány výše v kapitole 2.6.2 Primární zdroje. Přesný popis průběhu sběru dat, 

charakteristika zkoumaného vzorku a další potřebné informace jsou popsány individuálně u 

jednotlivých cílů v kapitole 4 Řešení a výsledky disertační práce a to především z důvodu 

přehlednosti postupu při naplňování každého cíle. V závěrečné části řešení výzkumného 

procesu byly vyhodnoceny dosažené výsledky výzkumu a míra naplnění hlavních a dílčích 

cílů. Také zde byly formulovány závěry disertační práce prostřednictvím potvrzení či 

vyvrácení hypotéz.  

V průběhu řešení disertační práce byly použity metody empirické, metody logické a metoda 

modelování, které jsou blíže popsány v kapitole 2 Metody a techniky zpracování disertační 

práce. Následující schéma podrobněji znázorňuje postup řešení disertační práce.  
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Obrázek 2: Postup řešení disertační práce 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.8.1 Podrobný popis postupu řešení disertační práce 

Etapa 1: Vymezení výzkumné oblasti  

Charakteristika dílčí části etapy – popis je uveden v kapitole 1.4  

Etapa 2:  Sekundární výzkum za účelem stanovení výzkumných otázek 
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 Analýza odborných publikací  

Charakteristika dílčí části etapy - základní vymezení problematiky řízení marketingu 

vysokých škol. 

 Stanovení výzkumných otázek: 

1. Kdo je zákazníkem vysoké školy? 

2. Jaké nástroje existují pro měření spokojenosti zákazníka s kvalitou služeb v oblasti  

terciárního vzdělávání? 

3. Jaké existují další zájmové skupiny vysoké školy?  

4. Jakým způsobem je potřeba řídit spokojenost těchto zájmových skupin s kvalitou 

vysokých škol?  

Etapa 3: Kritické zhodnocení výsledků sekundárního výzkumu a stanovení úrovně 

vědeckého poznání 

 Základní vymezení problematiky a terminologie pro účely řešení disertační práce 

pomocí analýzy odborných publikací 

Charakteristika dílčí části etapy: zjištění stavu vědeckého poznání s cílem 

odpovědět na první výzkumnou otázku   

 Charakteristika existujících řešení na základě analýzy odborných publikací 

Charakteristika dílčí části etapy: zjištění stavu vědeckého poznání s cílem 

odpovědět na druhou výzkumnou otázku   

 Charakteristika zájmových skupin  

Charakteristika dílčí části etapy: zjištění stavu vědeckého poznání s cílem 

odpovědět na třetí výzkumnou otázku   

 Vymezení možných řešení stanoveného problému 

Charakteristika dílčí části etapy:   

Další metodologický postup následoval v těchto krocích: 

 Stanovení problému na základě analýzy odborných publikací a formulovaných 

výzkumných otázek – tato část je popsána v kapitole 3.7. 

 Diskuse a zhodnocení existujících řešení vymezeného problému. Stanovení jejich 

limitů – tato část je popsána v kapitole 3.7 
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 Stanovení východisek a požadavků na řešení výzkumného problému – jsou 

popsány v kapitole 1.1 a v kapitole 1.2 (část - zdůvodnění cílů) 

Etapa 4: Formulace hlavních a dílčích cílů a stanovení hypotéz disertační práce 

Další etapy metodologického postupu (viz obrázek 2) jsou popsány individuálně pro každý 

hlavní i dílčí cíl v kapitole 4 Řešení a výsledky disertační práce a to především z důvodu 

přehlednosti.   
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3 SOUČASNÝ STAV ÚROVNĚ VĚDECKÉHO POZNÁNÍ 

3.1 Vymezení pojmu spokojenost zákazníka  

Spokojenost (anglicky „satisfaction“) má kořeny již v latině. Toto slovo je odvozeno ze dvou 

latinských výrazů  satis a facere. Slovo satis znamená v latině - dostatek. Výraz facere potom 

značí - dělat.   

Pojem spokojenost zákazníka se v souvislosti s marketingem objevil v odborných publikacích 

již v šedesátých letech dvacátého století Levitt (1960) nebo Keith (1960).  V sedmdesátých, 

osmdesátých a devadesátých letech se touto oblastí zabývalo stále více odborných publikací. 

Na začátku devadesátých let autoři Peterson a Wilson (1992) odhadují, že počet článků 

zabývající se touto tématikou přesáhl číslo 15 000.  

Na počátku třetího tisíciletí je možné za přelomový považovat článek autorů Parkerové a 

Mathewse (2001). Tito autoři upozorňují na skutečnost, že výraz spokojenost může mít 

rozdílný význam, který závisí na účelu použití. V oblasti marketingu Parkerová a Mathews 

poukazují na dva přístupy k definování spokojenosti zákazníka. První pojetí vyúsťuje 

v definici, kde je spokojenost chápána jako výsledek spotřeby. Ve druhém pojetí je 

spokojenost chápána jako proces. 

Spokojenost jako výsledek je interpretována na základě provedení analýzy vlivu určité 

činnosti nebo zkušenosti do pocitů jedince (Chalupský, 2001).  Může se jednat o: 

Emoce – toto pojetí chápe spokojenost jako emotivní reakci na určitou zkušenost s použitím 

výrobku. 

Naplnění – motivační teorie uvádí, že lidé jsou vedeni buď touhou po uspokojení svých 

potřeb (např. Maslow), nebo se tito jedinci snaží dosáhnout svých preferovaných či 

stanovených cílů. 

Důležitá je skutečnost, že v obou případech je spokojenost chápána jako konečný bod procesu 

motivace. 

Spokojenost jako proces vychází z teorie rozporu (Porter, 1961).  Toto pojetí je možné 

stručně charakterizovat následujícími kroky: 

 Kvalita služeb předchází uspokojení zákazníka. 
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 Zákazník si vytvořil určitou představu o atributech výrobku či služby. 

 Tato představa je po nákupu porovnávána s atributy získaného výrobku či služby a 

dochází k situaci, kdy zákazník pociťuje buď soulad či rozpor mezi očekáváním a 

nabytou zkušeností.  

 V případě rozporu lze identifikovat dva případy – pozitivní rozpor a negativní rozpor. 

 Jedná-li se o pozitivní rozpor, tak jsou očekávání zákazníka překonána a ten pociťuje 

uspokojení. U negativního rozporu atributy výrobku či služby nedosahují očekávaní 

zákazníka. 

V posledních letech se odborné články zaměřují především na měření spokojenosti zákazníka 

v různých odvětvích.  Z hlediska definice spokojenosti je důležitý odborný článek, který 

publikovali autoři Parker a Mathews (2001). Ti provedli výzkum, kde respondenty 

dotazníkového šetření vyzvali, aby uvedli vlastní definici toho, co vnímají pod pojmem 

spokojenost. Odpovědi zredukovali na deset výsledných definic, přičemž relevantní počet 

respondentů činil 104. Tabulka 3 kategorizuje seřazené definice dle četnosti odpovědí 

respondentů.  

Autoři Cappelli, Guglielmetti, Mattia, Merli a Renzi (2011) se ve svém odborném článku 

zabývají řízením spokojenosti zákazníka v oblasti on-line služeb poskytovanými orgány 

veřejné zprávy (magistrátem) a veřejnými vysokými školami (registrace na přijímací řízení). 

Tito autoři v závěru článku zdůrazňují, že vhodná struktura dotazníku a dobrá spolupráce 

mezi institucemi a odborníky provádějící výzkum je stěžejní při řízení spokojenosti 

zákazníka.  

Söderlund a Rosengren (2008) se zabývají, jakým způsobem úsměv osoby poskytující službu 

ovlivňuje spokojenost zákazníka. Tito autoři ve svém výzkumu dochází k závěru, že úsměv 

má pozitivní efekt na spokojenost zákazníka.  

Williams a Naumann (2011) zkoumají závislost mezi spokojeností zákazníka a některými 

indikátory výkonnosti firmy jako jsou – zisk na akcii, cena akcie na burze či obratu a dochází 

k závěru, že zde existují pozitivní korelace.      
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Tabulka 3: Definice spokojenosti zákazníka 

Znění definice spokojenosti zákazníka Počet respondentů, 

kteří uvedli tuto 

definici 

Procento 

respondentů, kteří 

uvedli tuto definici 

Spokojenost je pocit související s produktem, 

službou či zážitkem z potřeby 

27 26 

Spokojenost je hodnocení mezi tím, co člověk 

očekává a co opravdu dostal 

23 22 

Potřeby člověka byly naplněny a již nepotřebuje 

konzumovat více 

13 12 

Člověk se cítí uspokojivě ohodnocen za svoje 

vynaložené úsilí 

9 9 

Potěšení 8 7 

Člověk cítí, že v souvislosti s nákupem učinil 

správné rozhodnutí  

7 7 

Člověk srovnává svoji situaci s ostatními jedinci 6 6 

Spokojenost – produkt se choval vhodně či 

služba byla vykonána adekvátně 

6 6 

Radost 3 3 

Úleva 2 2 

Celkem 104 100 

Zdroj: PARKER, C.; MATHEWS, B. P. Customer satisfaction: contrasting academic and consumers' 

interpretations.Marketing Intelligence & Planning. 2001, Vol. 19, Iss. 1, s. 38-44. ISSN 0263-4503. 

3.1.1 Vazba mezi hodnocením spokojenosti zákazníka a vztahovým marketingem  

Kotler, Wong, Saunders a Armstrong (2007) definují vztahový marketing jako: „Proces 

tvorby, udržení a rozšiřování silných hodnotných vztahů se zákazníky a dalšími 

zainteresovanými osobami.“ Tito autoři dodávají, že marketing se stále více odklání od 

zacílení na jednotlivé transakce a zaměřuje se spíše na budování hodnotných vztahů a 
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marketingových sítí. Účelem je poskytnout klientům dlouhodobé hodnoty a úspěšnost 

podniku v tomto procesu je měřena podle dlouhodobé spokojenosti zákazníka.  

Je možné rozlišit následujících pět úrovní vztahů se zákazníky – základní, reaktivní, 

odpovědný, proaktivní, partnerský.  

Vztahový marketing se zaměřuje především na řízení vztahů se zákazníkem. Kotler, Wong, 

Saunders a Armstrong (2007) zdůrazňují, že firmy na dnešním trhu budou úspěšné jen tehdy, 

když se stanou experty na tvorbu vztahů se zákazníky. Vztahový marketing úzce souvisí se 

spokojeností zákazníka. Podniky se snaží o to, aby dosáhly co nejvyššího stupně spokojenosti 

zákazníka – mnoho z nich se řídí konceptem celkové spokojenosti zákazníka.  

3.1.2 Metody měření spokojenosti zákazníka 

Existuje více konceptů sledování spokojenosti zákazníka. Mezi ně například patří systém 

přání a stížností či analýza ztracených zákazníků. V případě měření spokojenosti zákazníků je 

možné použít Kanův model, který rozděluje požadavky na produkt či službu na tři základní 

skupiny - povinné požadavky, jedno-rozměrové požadavky a atraktivní požadavky (Kano, 

Noriaki, Nobuhiku Seraku, Fumio Takahashi a Shinichi Tsuji, 1984).   

Další postup, který je možný pro měření spokojenosti zákazníka je metoda SERVQUAL, 

jejímiž autory jsou Parasuraman, Zeithaml a Berry (1988).  Tito autoři nejprve vytvořili 

postup obsahující deset komponent, ze kterých v roce 1988 nakonec vznikl pěti-

dimenzionální RATER. Jedná se o zkratku pěti anglických výrazů, které se dají do češtiny 

přeložit jako spolehlivost, jistota, hmotné zajištění, empatie a odpovědnost. Těchto pět 

dimenzí je zkombinováno s modelem mezer, který srovnává vnímanou užitnou hodnotu 

zákazníka s hodnotou očekávanou. SERVQUAL pracuje s mezerami vznikajícími při procesu 

poskytování služeb.  Jedná se o následující mezery: 

1. Mezera – rozdíl mezi očekáváním zákazníka a tím, co vedení firmy předpokládá, že klient 

očekává.  

2. Mezera – nesoulad mezi charakteristikami služeb či výrobků, které podnik vytváří a 

očekáváním zákazníků týkajících se těchto charakteristik.   

3. Mezera  – rozdíly mezi skutečným standardem služeb poskytnutými podnikem a úrovní 

služeb, které zákazník vyžaduje. 
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4. Mezera – je rozpor mezi tím, co podnik slibuje zákazníkovi prostřednictvím marketingové 

komunikace a tím, co skutečně poskytuje.  

5. Mezera  – vzniká sečtením výsledků předešlých čtyř mezer a odráží celkový rozdíl mezi 

vnímanou užitnou hodnotu zákazníka s hodnotou, kterou klient očekával (Zeithaml a Bitner, 

2005).        

Cronin a Taylor (1992) chtěli pro měření kvality služeb nabídnout alternativu k metodě 

SERVQUAL. Tito autoři vytvořili metodu SERVPERF, která je založena na měření 

výkonnosti (úrovně provedení). Cronin a Taylor argumentují, že metoda SERVQUAL je 

založena na chybném paradigmatu – očekávání versus vnímání kvality a dodávají, že 

spokojenost s kvalitou služeb by měla být měřena jako přístup. 

 Tato metoda zdůrazňuje důležitou vazbu mezi kvalitou služeb, spokojeností zákazníka a 

záměru si službu koupit. Cronin a Taylor ve svém výzkumu dospěli k následujícím 

výsledkům: 

 Kvalita služeb předchází uspokojení zákazníka. 

 Spokojenost zákazníka má významný vliv na záměr službu si koupit. 

 Kvalita služeb má menší vliv na záměr službu si koupit než na spokojenost zákazníka. 

Tito autoři ve svém článku upozorňují na to, že se jim podařilo zjednodušit počet položek na 

měření kvality služeb o 50% na 22 oproti 44 používaných v metodě SERVQUAL.  

Chalupský (2001) se věnuje ve své habilitační práci marketingovému auditu spokojenosti 

zákazníka. Tento autor modifikoval metodu SERVQUAL, která byla původně vyvinuta pro 

měření kvality služeb, takovým způsobem, aby ji bylo možné využít pro oblast hodnocení 

spokojenosti zákazníků v širokém spektru firemních aktivit, tedy nikoliv jen v sektoru služeb.    

Chalupský se ve své práci také zaměřuje na získání konkurenční výhody prostřednictvím 

spokojenosti zákazníků. Tento autor uvádí: „Příležitosti pro získání konkurenční výhody 

spočívají ve vytvoření několika zásadních atributů, které uspokojují zákazníka. Možnosti 

získání strategické výhody nejčastěji pramení ze změny současného způsobu práce.“ Tento 

autor dále jmenuje oblasti, kde mohou být potřebné významnější změny: 

 Design výrobku 

 Modernizace zařízení a vybavení 

 Vylepšení distribuční sítě se zvýšenou spolehlivostí a schopností reagovat 
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 Vylepšení informačních a komunikačních systémů 

 Školení zaměstnanců zaměřené na zvyšování uspokojení zákazníka 

Ke zlepšení výše uvedených oblastí je potřeba investovat čas i peníze.  Podnik však 

nedisponuje dostatečnými zdroji pro zlepšení všech aspektů vedoucích k uspokojování 

zákazníka. Proto tento autor doporučuje zvolit postup, při kterém podnik provede  segmentaci 

zákazníků dle priorit, které sleduje.  

 Velmi důležitou veličinou u sledování spokojenosti zákazníka je čas. Chlebovský (2005) 

hovoří v souvislosti s dimenzí času o specifické spokojenosti zákazníka založené na 

individuální transakci či o kumulativní spokojenosti dosažené sérií po sobě jdoucích 

zkušeností spojené s určitou službou či výrobkem.  

Tento autor, který se zabývá řízením vztahu se zákazníky, zdůrazňuje, že je důležité udržovat 

s klientem dlouhodobý vztah na bázi partnerství. Péče o zákazníky by měla zahrnovat 

například průběžnou aktualizaci znalostí zákaznických potřeb, využívání zákaznických 

znalostí a zkušeností při inovaci nabízených produktů, integraci marketingu, prodeje a 

zákaznické podpory v jeden celek atd.  

3.2 Kvalita služeb  

Kotler, Wong, Saunders a Armstrong (2007) kvalitu definují jako: „Souhrn prvků a vlastností 

produktu nebo služby, které vytváří schopnost uspokojit vyslovené nebo implikované 

potřeby.“ Tito autoři uvádějí, že spokojenost zákazníka a ziskovost firmy je úzce propojena 

s kvalitou produktu a služeb. Vyšší úroveň kvality vede k vyšší spokojenosti zákazníka.  

Z tohoto důvodu je potřebné řízení kvality jako celku.  

U kvality služeb Kotler, Wong, Saunders a Armstrong (2007) dále zdůrazňují, že záleží na 

tom, co zákazník za kvalitu skutečně považuje. Kvalita je tedy to, co zákazník řekne. 
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Následující tabulka ukazuje souhrn dalších definic kvality služeb. 

Tabulka 4: Definice kvality služeb 

Autor Definice 

Grönroos (1984) Výsledek hodnotícího procesu,  kdy spotřebitel srovnává úroveň očekávání 

s vnímanou úrovní služeb, kterou skutečně obdržel 

Parasuraman, 

Zeithaml a Berry  

(1988) 

Srovnání mezi očekáváním zákazníka spojená se službou a vnímaným 

prožitkem spojeným s nákupem služby 

Bitner, Booms, a  

Tetreault (1990) 

Zákazníkův celkový dojem spojený s relativní podřazeností či nadřazeností 

organizace a jejích služeb 

Asubonteng (1996) Rozdíl mezi očekáváním zákazníka související prvotně s úrovní provedení 

služby ( spíše než se setkáním a interakcí spojenými se službou „service 

encounter“) a prožitkem spojeným s nákupem služby 

Zeithaml, Bitner a 

Gremler (2005) 

Je cílené hodnocení, které odráží vnímání zákazníka z pohledu následujících 

dimenzí: spolehlivost, zodpovědnost, jistota, empatie, hmatatelnost 

Zdroj: SETH, N.; DESHMUKH, S. G.; VRAT, P. A framework for measurement of quality of service 

in supply chains.Supply Chain Management: An International Journal. 2006, Vol. 11, Iss. 1, s. 82-94, 

DOI: 10.1108/13598540610642501 

Pro účely této disertační práce je důležité chápání kvality ve vysokoškolském vzdělávání. 

Autoři Srikanthan a Dalrymple (2007) zdůrazňují, že kvalita v terciárním vzdělávání je úzce 

spojena s transformací (přeměnou) studentů a chápání kvality v tomto smyslu úzce souvisí se 

stakeholder přístupem. Studenti očekávají, že získají dovednosti a znalosti, které jim umožní 

být úspěšnými v jejich budoucí kariéře. Zaměstnanci vysokých škol se snaží stále 

zdokonalovat procesy související s vědou a vzděláním. Zaměstnavatelé mají zájem o 

absolventy, kteří budou z vysokých škol vhodně připraveni, aby naplňovali cíle jejich podniků 

apod.      

3.2.1 Měření kvality služeb 

Troy (2008) upozorňuje na to, že koncepty na měření kvality služeb patří do oblasti systémů 

řízení kvality. Dále dodává, že tyto koncepty mají potenciál být využity interdisciplinárně.  

Kotler, Wong, Saunders a Armstrong (2007) zdůrazňují, že  je nezbytné řízení kvality jako 

celku. K tomu slouží  nástroje komplexního řízení kvality - TQM. Tito autoři definují 

komplexní řízení jakosti (Total Quality Management - TQM) jako: „Programy vytvořené 

k neustálému zvyšování kvality produktů, služeb a marketingových procesů.“ 

Tito autoři dále zdůrazňují, že TQM hraje důležitou úlohu, protože učí podniky, že kvalita je 

více než jen výrobní postup. Kvalita souvisí s tím, o co se marketing snaží od začátku – 

spokojenost zákazníka. TQM rozšiřuje pohled marketingu v souvislosti s tím, že je nutné si 
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uvědomit klíčový vztah mezi spokojeností zaměstnance a spokojeností zákazníka. Získání, 

udržení a spokojenost kvalitního personálu jsou nutnou podmínkou pro získání, udržení a 

spokojenost klientů.     

Kotler, Wong, Saunders a Armstrong (2007) dodávají: „Komplexní systém kvality je klíčem 

k vytvoření hodnoty a spokojenosti pro zákazníka. Je úkolem všech, stejně jako marketing.“ 

Tabulka 5 obsahuje některé z  konceptů měření kvality služeb. 

Tabulka 5: Koncepty měření kvality služeb2 

Model Autor Popis 

Technicko-funkční 

model 

Grönroos (1984) Model se zaměřuje na tři dimenze kvality – technickou kvalitu, 

funkční kvalitu a kvalitu image. 

Sjednocený model 

kvality služeb 

Brogowitz, 

Delene a Lynth 

(1990) 

Model integruje manažerský rámec, specifikace služeb a 

marketingové aktivity za účelem identifikace dimenzí kvality 

v tradičním manažerském rámci – plánování, implementace a 

kontrola.  

Ideální hodnotový 

model kvality 

služeb 

Mattsson (1992) Model se snaží o zavedení hodnotového přístupu – ideální stanovené 

standardy jsou porovnávány s vnímanou zkušeností. 

 

Metoda 

SERVPERF 

Cronin a Taylor 

(1992) 

Tito autoři vytvořili vlastní metodu SERVPERF, která je založena na 

měření výkonnosti. 

Metoda SIT – 

Sequential Incident 

Technique 

Strauss a 

Weinlich (1997) 

Tato metoda je založená na fázově orientovaném průzkumu vnímání 

zákazníka. Zákazník hodnotí svůj pozitivní, negativní či neutrální 

vztah k dané službě. Metoda SIT vychází z metody (CIT – Critical 

Incident Method)   

PCP model atributů Philip a Hazlett 

(1997) 

Navrhli model s hierarchickou strukturou založenou na třech 

základních atributech. Jedná se o klíčové, hlavní a vedlejší vlastnosti. 

Interní model 

kvality služeb 

Frost a Kumar 

(2000) 

Vyvinuli interní model kvality služeb založený na konceptu mezer 

metody SERVQUAL. Hodnotiteli jsou v tomto případě zaměstnanci.  

Metoda HEdPERF  Firdaus (2006) Jedná se o modifikaci  metody SEFVPERF. Metoda 

HEdPERF  akcentuje oblast vysokého školství.  

Koncept dopředných 

a zpětných mezer 

Seth, Deshmukh a 

Vrat (2006) 

Navrhli teoretický rámec metody pro měření kvality služeb 

v dodavatelských řetězcích.  

 

Metoda 

SERVQUAL 

 

Hu, Lee a Yen 

(2009) 

 

Modifikovali metodu SERVQUAL na měření spokojenosti pacientů 

s kvalitou služeb v nemocnici 

BSQ Index Firdaus, Suhaimi, 

Saban a Hamali 

(2011) 

Sestavili index na měření kvality služeb v bankovním sektoru. Ve 

svém výzkumu identifikovali 29 faktorů relevantních pro tuto oblast. 

Zdroj: TROY, V. The Anatomy of a Customer Relationship Management (CRM) Initiative. 

Palmerston, 2008. 334 s. Disertační práce. Massey University, Palmerston North, New Zealand. 

Dostupné z WWW: <http://mro.massey.ac.nz/handle/10179/820>.  

                                                 
2
 Poznámka: Doplněno autorem 
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Existuje několik přístupů k řízení kvality, přičemž na území Evropské unie je rozšířen Model 

excelence podle Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM). V tomto modelu hraje 

spokojenost zákazníka a dalších stakeholderů klíčovou roli. V knize Moderní marketing 

Kotler, Wong, Saunders a Armstrong (2007) na straně 546 uvádějí Model excelence, který 

v části výsledky obsahuje položky – spokojenost zákazníka, spokojenost zaměstnanců a 

spokojenost společnosti. V novější verzi tyto položky byly přejmenovány, ale důležitost výše 

uvedených skutečností v nich zůstává nadále zachována.  

Model EFQM byl naposledy inovován v roce 2010 (k formulacím změn došlo již v roce 

2009), tedy poměrně po dlouhém čase od představení předešlé verze EFQM 2003. Následující 

obrázek obsahuje Model excelence po inovaci. 

 Obrázek 3: Model excelence po inovaci v roce 2010  

 

Zdroj: EFQM [online]. 2011, 2011 [cit. 2011-01-10]. The EFQM Excellence Model. Dostupné z 

WWW: <http://www.efqm.org/en/tabid/132/Default.aspx>. 

Spokojenost je tedy potřebné chápat v komplexnějším kontextu. Spokojenost jedné zájmové 

skupiny může ovlivňovat spokojenost druhé zájmové skupiny. Autoři Hill, Roche a Allen 

(2007) ve své knize upozorňují na spojitost mezi spokojeností zákazníků a zaměstnanců. Tato 

skutečnost byla potvrzena mnoha vědeckými studiemi. Jedna z klíčových studií pochází 

z Harvardu, kde je tato spojitost nazývána jako zákaznicko-zaměstnanecké zrcadlo 
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spokojenosti. Jedná se o skutečnost, kdy spokojenost zákazníka je vyšší, jestliže jsou 

zaměstnanci společnosti také spokojení. Tento princip platí však i naopak. Personál je 

spokojenější, jestliže spokojenost zákazníků je také vysoká. Zaměstnanci zůstávají ve firmě 

delší dobu, fluktuace pracovníků je nižší a tak je zajištěna i jejich vyšší odbornost.   

3.3 Stakeholder přístup 

Freeman (1984) definoval pojem stakeholder jako: „Skupinu nebo osobu, která může ovlivnit 

nebo být sama ovlivněna dosaženými cíli organizace.“ Tento autor ve své odborné činnosti 

dále rozpracoval matici, kterou nazval „Stakeholder Strategy Matrix“ (Freeman, Harrison a 

Wick, 2007). Tato matice obsahuje dvě hlavní síly – potenciál stakeholdera spolupracovat a 

potenciál stakeholdera ohrozit organizaci. Na základě těchto dvou sil byly vypracovány čtyři 

strategie - swing strategie, defensive strategie, offensive strategie a hold strategie.     

V současné době se touto problematikou zabývá mnoho odborných publikací. Například Shao 

(2009) zdůrazňuje, že využití stakeholderského přístupu při řízení podniku (tento autor se 

zaměřuje na podniky působící v oblasti médií) je přínosné především z dlouhodobější 

perspektivy. Podnik by se měl snažit aktivně vystupovat při budování a udržování vztahů se 

svými zájmovými skupinami - vytrvalost je tu důležitým předpokladem. 

Časovému hledisku řízení vztahů se stakeholdery se věnují Grinstein a Goldman (2009). Tito 

autoři zdůrazňují, že povaha vztahů mezi firmou a jejími stakeholdery se v čase mění a je 

potřeba průběžně tyto změny monitorovat a reagovat na ně.  

Welch a Jackson (2007) se zabývají využitím stakeholder přístupu v oblasti interní 

komunikace. Ve své práci uvádějí čtyři dimenze interní komunikace.  Tito autoři dále 

dodávají, že stakeholder přístup je vhodné využít při realizaci komunikačního auditu nebo 

také při zjišťování údajů o spokojenosti jednotlivých linií zaměstnanců s interní komunikací.  

Zich (2008) se ve svém článku zabývá schopností firem dosahovat úspěchu. Ve své práci 

zdůrazňuje, že je potřeba, aby organizace při dosahování úspěchu vymezila své chování vůči 

zájmovým skupinám. Tento autor uvádí, že každá významná skupina může mít vlastní 

představu o úspěšnosti dané organizace a od toho se dále odvíjejí cíle, které tyto skupiny 

sledují. Na základě tohoto přístupu Zich definuje tři základní dimenze, jež je možné využít 

v hodnocení úspěšnosti organizace – 3D pojetí úspěchu firmy. První dimenzi představují cíle, 

jež mají ekonomický charakter a jsou definovány vlastníky či managementem firmy. Tuto 
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dimenzi Zich definuje jako ekonomickou. Druhá dimenze je vztažena k externím zájmovým 

skupinám. Zde se jedná o cíle, které musí být podnikem naplňovány, aby byl hodnocen jako 

úspěšný ze strany externích zájmových skupin. Třetí dimenze se soustředí na vztah k interním 

zájmovým skupinám.  Nejedná se zde však pouze o udržení dobrých vztahů, ale také o rozvoj 

managementu, rozvoj technologií apod. 

Obecně lze říci, že především z pohledu dlouhodobého rozvoje by bylo optimální zaměřit se 

na všechny tři části, aby docházelo k určité rovnováze mezi vztahy v jednotlivých dimenzích 

a také ve vztazích mezi jednotlivými dimenzemi.  

Nicméně Zich (2008) dodává, že: „Požadavek, aby byl za všech okolností kladen stejný důraz 

na všechny tři části, je ryze teoretický a realitě neodpovídající. Ze strategického hlediska je 

důležité, aby byly jednoznačně nastaveny priority ve smyslu určení toho, která oblast je 

z pohledu hodnocení úspěšnosti firmy nejdůležitější.“ Autor dále uvádí případy, kdy může 

docházet ke kolizím mezi jednotlivými dimenzemi a dosažení spokojenosti všech stran je 

prakticky nemyslitelné.  Zich tedy zdůrazňuje, že: „Z pohledu 3D hodnocení dlouhodobého 

úspěchu firmy je třeba, aby firma prostřednictvím naplňování svých cílů uspokojovala ty, jež 

mají nebo musí být spokojeni.“ 

Obrázek 4: Třídimenzionální hodnocení úspěchu firmy - 3D hodnocení 

 

Zdroj: ZICH, R. Koncepce úspěchuschopnosti a její pojetí strategie. E a M: Ekonomie a 

Management, 2010, roč. 10, č. 1, s. 60-74. ISSN: 1212- 3609. 
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Řízením vztahů se stakeholdery v oblasti průmyslu se zabývá Šimberová (2007). Ve své 

habilitační práci mimo jiné uvádí metodiku identifikování klíčových stakeholderů v těchto 

krocích:  

1. Segmentace stakeholderů 

2. Pochopení vlastních stakeholderů 

3. Určení priorit pro segmentaci stakeholderů 

4. Mapování jednotlivců v organizacích stakeholderů 

5. Integrovaná komunikace se stakeholdery 

Šimberová uvádí, že se podnik v případě komunikace se svými zájmovými skupinami může 

řídit podle matice zainteresovanosti / síly vlivu pro určení priorit mezi  stakeholdery. 

Jednotlivé zainteresované zájmové skupiny mají různou velikost, složení a strukturu, což je 

potřeba při komunikaci s nimi akcentovat.  Sestavením Matice síly vlivu / zainteresovanosti 

podnik získá hlubší poznatky o svých individuálních stakeholderech a činitelích, kteří je 

ovlivňují. Návrh matice vypadá takto: 

Obrázek 5: Matice zainteresovanosti / síla vlivu stakeholderů 

 

Zdroj: ŠIMBEROVÁ, I. Řízení vztahů se stakeholdry na průmyslových trzích v kontextu současných 

marketingových koncepcí. Brno, 2007. 163 s. Habilitační práce. Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta podnikatelská. 
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Matice ukáže podniku, jak je na tom se svými jednotlivými stakeholdery v současné době a 

kde by v budoucnu chtěl být. Ze získaných výsledků je nutné naplánovat přístup podniku 

k jednotlivým zájmovým skupinám a dále stanovit cíle vzájemné komunikace, které jsou 

v souladu se strategickými cíli podniku.  

3.3.1 Stakeholdeři vysokých škol 

Bjørkquist (2009) ve své disertační práci uvádí čtyři možné režimy řízení ve vztahu ke 

stakeholderům vysoké školy. V jeho práci je uvedeno následující dělení: expertní režim, 

sociální režim, vyjednávací režim a podnikatelský režim. V expertním režimu je vysoká škola 

chápána jako kulturní instituce s vysokou mírou autonomie a akademická svoboda je zde 

brána jako neoddělitelná součást této organizace. V sociálním režimu je vysoká škola silně 

řízena státem a plní roli instituce, která má naplňovat cíle stanovené politikou státu.  Její 

organizace je přísně hierarchická a strukturovaná. Ve vyjednávacím režimu je vysoká škola 

chápána jako instituce s demokratickým řízením, kde jednotlivé zájmové skupiny mají 

rozdělenou moc. Vyjednávání a participace jsou klíčové faktory v tomto režimu.  

V podnikatelském režimu vysoká škola vystupuje jako podnikatelský subjekt poskytující 

služby v tržním prostředí. Výše uvedené členění vychází především z výzkumu Olsena 

(2005).  Pro každý z uvedených režimů jsou definovány jako relevantní odlišné skupiny 

stakeholderů.  

Co se týče zájmových skupin vysokých škol, zajímavé je dělení uvedené z pohledu důležitosti 

těchto stakeholderů  ve vztahu hodnocení rektora. Lester (2010) uvádí následující členění: 

Primární stakeholdeři – ti, kteří jsou zodpovědní za návrh systému hodnocení práce rektora, 

jeho implementace modifikace atd. 

Sekundární stakeholdeři – jedná se o skupiny, které jsou přímo ovlivněny rozhodováním 

rektora a vystupují také jako občasní hodnotitelé jeho práce.  

Terciární stakeholdeři – příjdou do kontaktu s rektorem jen občas, většinou nevystupují jako 

hodnotitelé, ale mají zájem na výsledcích práce rektora.  

Z tohoto dělení je patrné, že stakeholdery je možné dělit dle různých kritérií, faktorů a situací.   

Matlay (2010) také používá rozdělení zájmových skupin vysoké školy na primární, 

sekundární a terciární. 
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3.3.2 Vztahová síť vysokých škol 

Vztahová síť vysokých škol je tvořena skupinami stakeholderů, kteří představují vhodné 

partnery pro tyto instituce. Světlík (2009) uvádí, že při tvorbě vztahové sítě školy
3
 se vedení 

rozhoduje o tom, kdo bude tuto síť tvořit.  Je potřeba učinit rozhodnutí týkající se frekvence 

kontaktů, příčin, motivů apod. s těmito zájmovými skupinami. Všechna tato rozhodnutí závisí 

na typu školy, jejím zaměření atd. Nicméně vysoká škola si v mnoha případech své 

stakeholdery nevybírá. Například veřejnost lze považovat za zájmovou skupinu, kterou je 

vysoká škola sice schopna svými aktivitami ovlivňovat, nikoliv však vyloučit ze své vztahové 

sítě. Světlík definuje jedenáct odlišných forem vztahů školy. Za velmi důležité také považuje 

sledovat vývoj jednotlivých vztahů – životní cyklus vztahů.  Ten se skládá z těchto fází: 

přípravné fáze, fáze prvního kontaktu, růstové fáze, fáze zralosti a fáze úpadku.  

Jak již bylo řečeno, důležité je také sledovat změnu vývoje vztahů s jednotlivými zájmovými 

skupinami v čase. Na tento proces je možné se dívat z více pohledů. Z marketingového 

hlediska je například potřebné sledovat, jak se vyvíjí vztahy s jednotlivými sponzory, jaké 

nové možnosti tito stakeholdeři nabízí, jakým způsobem je možné již existující spolupráci 

rozšířit či zda je vhodná doba na ukončení spolupráce. Budeme-li sledovat právní hledisko, 

bude nás například zajímat, jaké dodatky je potřeba přiložit ke smlouvám s mediálními 

partnery v důsledku změn v cenové nabídce těchto stakeholderů apod.    

3.3.3 Definice zákazníka vysoké školy 

Světlík (2009) chápe pojem zákazník jako: „ Osobu či instituci, která má prospěch z užívání 

určitého produktu či poskytované služby a rozhoduje o koupi nebo výběru příslušného 

produktu či služby. V případě školy lze proces vzdělávání považovat za její produkt a výběr 

školy lze chápat jako proces rozhodovací. Studenti jsou potom klienti školy.  

Světlík zdůrazňuje skutečnost, že v marketingu školy je potřeba rozlišovat mezi pojmem 

zákazník a klient.  Zatímco zákazník může za své peníze požadovat prakticky všechny 

dostupné produkty či služby, u klienta je situace trochu odlišná. Podíváme-li se například na 

vztah pacienta (klienta) a lékaře, je jasné, že pacient musí vystupovat aktivně, aby dosáhl 

požadovaných výsledků v procesu léčení. Podobnou paralelu je možné spatřovat u vztahu 

studenta a kantora. Student má zajisté právo na kvalitní studijní podmínky, profesionální 

                                                 
3
 Poznámka: Škola je zde chápána v širším smyslu (tedy i školy základní, střední apod.). 
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přístup vyučujících, korektní jednání apod. Má však také své povinnosti ve formě skládání 

zkoušek, vypracování projektů atd. ( Světlík, 2009). 

Podniky a další organizace je možné považovat za zákazníky školy. Tyto podniky a 

organizace požadují po škole, aby studenty co nejlépe vybavila znalostmi a dovednostmi, 

které budou potřebovat pro vykonávání své profese ( Světlík, 2009). 

3.4 Vysoká škola – právní rámec 

Vysoké školy musí při budování vztahové sítě dodržovat pravidla, která jsou stanovena 

zákonem. Z tohoto důvodu je důležité seznámit se se základním ustanovením a některými 

dalšími částmi obsaženými v zákoně. Důraz bude kladen na část týkající se veřejných 

vysokých škol a pasáží souvisejících s budováním vztahů se zájmovými skupinami vysoké 

školy. 

Problematiku právní regulace vysokých škol v České republice řeší Zákon č.111/1998 ze dne 

22. 4. 1998. Přesný název zákona zní:  Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Celá kapitola 3.4 čerpá z tohoto zákona a to 

především z důvodu důkladnějšího pochopení specifik VŠ  (Zákon o vysokých školách, 

2010).  

Hlavním úkolem vysokých škol je uchovávat a rozšiřovat dosažené poznání. Dle svého typu a 

zaměření provozují výzkumnou a vědeckou činnost, inovační a vývojovou, uměleckou či 

další tvůrčí činnost.  

Každá vysoká škola uskutečňuje akreditované studijní programy a programy celoživotního 

vzdělávání. Typy těchto studijních programů jsou bakalářský, magisterský a doktorský.  

Vysoká škola je právnická osoba a může být univerzitní nebo neuniverzitní. Vysoká škola 

může mít ve svém názvu označení „ vysoká škola“. Označení „univerzita“ potom mohou mít 

ve svém názvu výhradně vysoké školy univerzitní.  Vysoká škola neuniverzitní uskutečňuje 

jen bakalářské a magisterské programy a na rozdíl od univerzity se nečlení na fakulty.  

Vysoká škola se dále dělí na veřejnou, soukromou či státní. Státní vysoká škole může být 

policejní nebo vojenská. 
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Obrázek 6: Dělení vysokých škol 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nikdo jiný než vysoká škola nemůže přiznávat akademické tituly, konat habilitační řízení či 

řízení ke jmenování profesorem. Vysoká škola má dále právo používat akademické insignie a 

konat akademické obřady.  

Obec vysoké školy je tvořena akademickými pracovníky a studenty dané vysoké školy.  

3.4.1 Veřejná vysoká škola a její součásti 

Veřejná vysoká škola se zřizuje a ruší zákonem. Zákon také stanoví její název a sídlo. Orgány 

veřejné vysoké školy tvoří: akademický senát, rektor, vědecká rada vysoké veřejné školy, 

správní rada veřejné vysoké školy a kvestor. Každá veřejná vysoká škola má vlastní vnitřní 

předpisy, které upravují například hospodaření vysoké školy, organizační strukturu, podmínky 

studia atd.   

Všechny body v pasáži níže, které jsou upraveny §6 v části druhé v Zákoně o vysokých 

školách, souvisí s různými zájmovými skupinami vysoké školy. Při budování vztahové sítě 

lze považovat za důležitý bod 9, který se přímo týká spolupráce s různými institucemi. 

Například na Fakultě podnikatelské musí být spolupráce s médii na bázi reciprocity upravena 

smluvně. 

 Do samosprávné působnosti vysoké školy například patří:  

1. Vnitřní organizace 

2. Určování počtu přijímaných uchazečů o studium, podmínek pro přijetí ke studiu a 

rozhodování v přijímacím řízení 

Vysoká 
škola 

Státní 

Policejní Vojenská 

Soukromá Veřejná 
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3. Tvorba a uskutečňování studijních programů 

4. Organizace studia 

5. Rozhodování o právech a povinnostech studentů 

6. Zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další 

tvůrčí činnosti 

7. Pracovněprávní vztahy a určování počtu akademických pracovníků a ostatních 

zaměstnanců 

8. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 

9. Spolupráce s jinými vysokými školami a právnickými osobami a zahraniční styky 

10. Ustavování samosprávných akademických orgánů vysoké školy, pokud tento zákon 

nestanoví jinak 

11. Hospodaření vysoké školy a nakládání s majetkem v souladu se zvláštními předpisy 

12. Stanovení výše poplatků spojených se studiem 

Orgány veřejné vysoké školy tvoří: akademický senát, rektor, vědecké rada veřejné vysoké 

školy, správní rada veřejné  vysoké školy a kvestor.  

Každá veřejná vysoká škola má vlastní vnitřní předpisy, které  upravují například hospodaření 

vysoké školy, organizační strukturu, podmínky studia atd.   

Rozpočet veřejné vysoké školy: 

Veřejná vysoká škola na každý kalendářní rok sestavuje rozpočet. Tento rozpočet nesmí být 

sestaven jako deficitní.  

Příjmovou stránku rozpočtu veřejné vysoké školy tvoří především:  

1. Příspěvek ze státního rozpočtu sloužící k vzdělávací a vědecké činnosti, dále k činnosti 

výzkumné, vývojové a inovační či k umělecké a další tvůrčí činnosti.       

2. Dotace ze státního rozpočtu  

3. Poplatky spojené se studiem na dané škole 

4. Výnosy z majetku 

5. Jiné příjmy či příspěvky než uvedené v prvním bodě ze státního rozpočtu, ze státních 

fondů, Národního fondu a dále z rozpočtů obcí a krajů 

6. Výnosy z doplňkové činnosti veřejné vysoké školy 

7. Příjmy z darů a dědictví 
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 Veřejná vysoká škola zřizuje následující fondy: 

1. Rezervní fond určený zejména na krytí ztrát v následujících účetních obdobích 

2. Fond reprodukce investičního majetku 

3. Stipendijní fond 

4. Fond odměn 

5. Fond účelově určených prostředků 

6. Fond sociální 

7. Fond provozních prostředků 

Důležité skutečnosti o hospodaření veřejné vysoké školy: 

1. Veřejná vysoká škola je povinna užívat majetek k realizaci úkolů v činnosti vzdělávací 

a výzkumné, vývojové a inovativní a k umělecké či další tvůrčí činnosti. 

2. Majetek může používat také k doplňkové činnosti v souladu se zákonem o vysokých 

školách. Doplňkovou činností rozumíme činnost, kterou vysoká škola vykonává za 

úplatu a je spojena s její vzdělávací, vývojovou a inovační aktivitou, uměleckou či 

další tvůrčí činností.  

3. Veřejná škola nemá právo převzít ručení za peněžitý dluh jiné osoby a ke zřízení 

zástavního práva k nemovitosti. 

4. Nemá právo stát se společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem 

komanditní společnosti. Veřejná vysoká škola musí stanovit vnitřním předpisem 

pravidla pro vkládání peněžních a nepeněžních prostředků do právnických osob. 

Veřejná vysoká škola není oprávněna vkládat nemovité věci nabyté z vlastnictví státu 

do obchodních společností či družstev.  

5. Veřejná vysoká škola má povinnost účtovat v soustavě podvojného účetnictví a musí    

důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s touto doplňkovou činností.  

6. Stát neručí za závazky veřejné vysoké školy.  

7. Rektor je odpovědný ministrovi za řádné hospodaření s majetkem.  

Mezi další povinnosti veřejné vysoké školy patří: 

1. Každý rok vypracovat a předložit ministerstvu výroční zprávu.  

2. Vypracovat a zveřejnit dlouhodobý záměr po projednání s ministerstvem. 

3. Poskytnout bezplatně Akreditační komisi a ministerstvu informace, které potřebují pro      

svou činnost. 
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4. Poskytnout informační a poradenské služby související se studiem uchazečům o 

studium, studentům a dalším osobám. 

5. Dělat všechna možná opatření za účelem vyrovnání příležitostí studovat na vysoké 

škole. 

6. Pravidelně provádět hodnocení činnosti veřejné vysoké školy a zveřejňovat zjištěné 

výsledky.   

Veřejná vysoká škola se může dělit na následující součásti: 

1. Fakulty 

2. Vysokoškolské ústavy 

3. Jiná pracoviště pro činnost vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, 

uměleckou či  další tvůrčí aktivity nebo pro poskytování informačních služeb 

4. Účelová zařízení pro sportovní a kulturní aktivity, dále pro ubytování a stravování 

zejména členů akademické obce a také k zajišťování provozu vysoké školy  

Fakulta: 

Fakulta uskutečňuje alespoň jeden akreditovaný studijní program a má povinnost  vykonávat   

vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, a dále uměleckou či ostatní tvůrčí činnosti.  

Fakulta má následující samosprávné akademické orgány: 

1. Akademický senát fakulty 

2. Děkan 

3. Vědecká rada fakulty 

4. Disciplinární komise fakulty 

Tajemník tvoří další orgán fakulty.  

Orgány fakulty jsou oprávněny přijímat rozhodnutí a jednat jménem veřejné vysoké školy v 

následujících záležitostech týkajících se fakulty: 

1. Tvorba a uskutečňování studijních programů 

2. Zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další 

tvůrčí činnosti 

3. Pracovněprávní vztahy 
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4. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném tímto 

zákonem 

5. Zahraniční styky a aktivity 

6. Ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty a vnitřní organizace fakulty, 

pokud tento zákon nestanoví jinak 

7. Nakládání s přidělenými finančními prostředky 

8. Doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti 

Každá fakulta má vlastní vnitřní předpisy, které upravují její záležitosti. Tyto předpisy spadají 

do její samosprávné působnosti a upravují její vztah k veřejné vysoké škole. 

3.4.2 Soukromá vysoká škola 

Pokud právnické osobě byl udělen státní souhlas ministerstvem, může působit jako soukromá 

vysoká škola.  Tato právnická osoba musí mít své sídlo či svou ústřední správu nebo hlavní 

místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie, nebo 

musí být zřízena či založena dle práva některého členského státu Evropské unie.  

Žádost o udělení státního souhlasu musí obsahovat předepsané náležitosti: 

1. Název, sídlo a typ vysoké školy 

2. Právní formu právnické osoby a statutární orgán 

3. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy 

4. Údaje o finančním, materiálním, personálním a informačním zajištění činnosti 

soukromé vysoké školy 

5. Návrhy studijních programů 

6. Návrh vnitřních předpisů 

Financování soukromé vysoké školy: 

Soukromá vysoká škola má povinnost zajistit si finanční prostředky pro svou vzdělávací a 

vědeckou nebo výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost. 

Soukromé vysoké škole může být poskytnuta dotace ministerstvem na uskutečňování 

akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, na výzkumnou, 

vědeckou a další činnost. Ministerstvo může poskytnout dotace na stipendia. 

Soukromá vysoká škola má také své vnitřní předpisy, které upravují její záležitosti. 
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Další povinnosti soukromé vysoké školy:  

1. Každoročně vypracovat, předložit ministerstvu a zveřejnit výroční zprávu o činnosti. 

V případě, že ji bude udělena dotace musí vypracovat i výroční zprávu o svém 

hospodaření.  

2. Vypracovat a projednat s ministerstvem dlouhodobý záměr. 

3. Poskytovat Akreditační komisi a ministerstvu na jejich žádost ve stanovených 

termínech a bezplatně informace potřebné pro jejich činnost podle tohoto zákona. 

4. Provádět pravidelně hodnocení činnosti  a  zveřejňovat jeho  výsledky. 

5. Na úřední desce zveřejňovat seznam akreditovaných studijních programů, a také 

například seznam oborů, ve kterých je oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení 

ke jmenování profesorem.  

6. Oznámit ministerstvu, že na soukromou vysokou školu byl prohlášen nebo ukončen 

konkurz podle předpisů upravujících úpadek a způsoby jeho řešení. 

7. Oznámit ministerstvu zánik právnické osoby, která získala oprávnění působit jako 

soukromá vysoká škola. 

3.4.3 Státní vysoká škola 

Vojenské vysoké školy: 

Vojenské vysoké školy slouží ke vzdělávání odborníků pro ozbrojené síly. Studenti, kteří 

nejsou vojáky v činné službě, mohou také studovat na těchto školách.  

Při přijímání vojáků v činné službě ke studiu  se vojenská vysoká škola musí řídit dle 

požadavků Ministerstva obrany. 

Policejní vysoké školy: 

Tyto vysoké školy slouží ke vzdělávání odborníků pro bezpečnostní sbory. Studenti, kteří 

nejsou příslušníky bezpečnostního sboru,  mohou také studovat na těchto školách.  

Při přijímání příslušníků Policie České republiky ve služebním poměru ke studiu se musí 

policejní vysoké školy řídit dle požadavků Ministerstva vnitra. 

Další skutečnosti: 

Vojenské a policejní vysoké školy zveřejňují výsledky vědy nebo výzkumu a vývoje 

v souladu s obecnými předpisy o ochraně státního a služebního tajemství. 
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3.5 Zajišťování kvality v oblasti terciárního vzdělávání  

Na území Evropy vznikla Evropská asociace pro zajišťování kvality v terciárním vzdělávání 

(European Association for Quality Assurance in Higher Education - ENQA).  Jejím hlavním 

posláním je významně přispět k udržení a zlepšování kvality evropského vysokoškolského 

vzdělávání a působit jako hlavní iniciátor a síla pro rozvoj kvality ve všech zemích, které 

podepsaly Boloňskou deklaraci.  

Tato asociace plní své poslání dodržováním těchto zásad: 

1. Je třeba respektovat diverzitu evropského vysokoškolského vzdělávání, což zahrnuje 

rozmanitost přístupů a opatření k zajišťování a zlepšování kvality institucí terciárního 

vzdělání a rozmanitost přístupů ke zřizování národních systémů zajišťování kvality. 

2. Primární odpovědnost za kvalitu spočívá na vysokých školách. 

3. Za externí zajištění kvality by měly být zodpovědné zvláštní externí agentury, které 

budou uznány národními autoritami.  

4. Národní autority by měly definovat standardy zajištění kvality, které budou v souladu 

s dokumentem Evropské asociace pro zajištění kvality - Standardy a směrnice pro 

zajištění kvality v evropském prostoru.  

5. Je třeba zaručit samostatnost a nezávislost institucí terciárního vzdělávání a externích 

agentur pro zabezpečení kvality v rámci národních systémů. (ENQA,2012) 

V souvislosti s třetí zásadou Evropské asociace je důležité zdůraznit, že na území České 

republiky v současné době probíhá projekt s názvem Návrh národního systému pro 

zajišťování a komplexní vnitřní a vnější hodnocení kvality ve všech typech institucí 

terciárního vzdělávání v ČR. Hlavním garantem projektu je Karel Rais. Datum ukončení 

realizace projektu je 31. 7. 2013. Tento projekt se skládá z následujících tří hlavních aktivit: 

1. Vymezení potřeb a očekávání v oblasti vzdělávání 

2. Hodnocení kvality vzdělávacího procesu 

3. Komplexní hodnocení kvality hlavních a podpůrných procesů (Zajišťování a komplexní 

hodnocení kvality institucí terciárního vzdělávání, 2011) 

Jedním z hlavní cílů tohoto projektu je, aby jeho výsledky byly v souladu s dokumentem  - 

Standardy a směrnice pro zajištění kvality v Evropském prostoru terciárního vzdělávání 

(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), 



64 

 

který vydala Evropská asociace pro zajištění kvality v terciárním vzdělávání. Dokument 

obsahuje vnitřní a vnější standardy zajištění kvality v terciárním vzdělávání (Standards and 

Guidelines for Quality Assurance in The European Higher Education Area, 2009). 

Evropské standardy pro vnitřní zajištění kvality uvnitř institucí terciárního vzdělávání 

zahrnují: 

 Strategie a procedury pro zajištění kvality - vysoké školy by měly mít strategie a 

související procedury pro zajištění kvality a standardů svých programů.  

 Schvalování, monitorování a pravidelné hodnocení programů – vysoké školy by měly 

mít formální mechanismy pro schvalování, pravidelné hodnocení a monitorování 

svých programů  

 Hodnocení studentů – vysoké školy by měly vypracovat konzistentní kritéria 

hodnocení studentů.  

 Zajištění kvality vyučujících – vysoké školy by měly mít vnitřní pravidla pro zajištění 

a zvyšování kvalifikace vyučujících 

 Studijní zdroje a podpora studujících vysoké školy by měly zajistit přiměřené a 

adekvátní zdroje pro podporu svých programů 

 Informační systémy -  vysoké školy by měly zajistit shromažďování a analýzu 

relevantních informací pro efektivní řízení nabízených studijních programů a dalších 

činností 

 Veřejné informace – vysoké školy by měly pravidelně poskytovat aktuální a 

objektivní informace o nabízených programech  

Evropské standardy pro vnější zajištění kvality terciárního vzdělávání zahrnují: 

 Použití procedur vnitřního zajištění kvality – je třeba, aby postupy vnějšího zajištění 

kvality zohlednily efektivitu postupů vnitřního zajištění kvality 

 Vytváření procesů vnějšího zajištění kvality – na stanovení účelů a cílů by se měly 

podílet všechny zainteresované strany, tedy i instituce terciárního vzdělávání  

 Rozhodovací kritéria - formální rozhodnutí vycházející z vnějšího zajištění kvality by 

měla být založena na jasných a konzistentních kritériích  

 Procesy odpovídající účelu - procesy vnějšího zajištění kvality by měly být navrženy 

tak, aby vhodně přispívaly k dosažení stanovených cílů  

 Reporty -  důležité skutečnosti by měly být zveřejněny a srozumitelně napsány  
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 Následné procedury - postupy zajištění kvality by měly mít předem určenou 

následnou proceduru, která je konzistentně implementována 

 Pravidelné hodnocení - vnější zajištění kvality vysokých škol by se mělo odehrávat 

cyklickým způsobem 

 Analýzy na úrovni systému: Agentury zajišťující kvalitu by měly pravidelně vytvářet 

souhrnné zprávy analyzující obecná zjištění získaná z uskutečněných hodnocení 

(Standards and Guidelines for Quality Assurance in The European Higher Education 

Area, 2009) 

3.5.1 Evropská nadace pro rozvoj managementu 

Evropská nadace pro rozvoj managementu (European Foundation of Management 

Development - EFMD) je celosvětově uznávaný akreditační orgán kvality manažerského 

vzdělávání pro veřejné, soukromé, firemní vysoké školy a další instituce. Tato nadace 

sdružuje více jak 750 institucí z 81 zemí. Evropská nadace pro proces akreditace používá 4 

následující rámce pro zajištění kvality:  

1. Evropský systém zlepšování kvality (European Quality Improvement System – 

EQUIS) – zaměřený na zlepšování kvality institucí terciárního vzdělávání 

2. Mezinárodní systém akreditace programu (Programme Accreditation System - EPAS) 

– zaměřený na posouzení kvality studijních programů vysokých škol 

3. Zkvalitnění a použití informačních technologií ve vzdělávání (Technology Enhanced 

Programmes – CEL) – zaměřený na podporu použití technologií v rámci studijních 

programů 

4. Proces zlepšování korporátního vzdělávání (Corporate Learning Improvement Process 

-  CLIP) – zaměřený na firemní univerzity (EFMD, 2012) 
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Tabulka 6: Charakteristika jednotlivých rámců EFMD 

 

3.5.2 Hodnocení kvality vysokých škol v České republice 

Pro rok 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydalo dokument 

s názvem Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012. V rámci 

tohoto dokumentu jsou popsány změny ve financování veřejných vysokých škol. Sledování 

kvality vysokých škol představuje v tomto dokumentu důležitý faktor, od kterého se odvíjí 

výše finančních prostředků poskytnutá ministerstvem veřejné vysoké škole. 

Příspěvky a dotace rozdělované veřejným vysokým školám jsou členěny do následujících 

čtyřech  okruhů: 

 Rozpočtový okruh 1 -  normativní část rozpočtu (cca 80%):  

 Rozpočtový okruh 2 - sociální záležitosti studentů (cca 10%):  

 Rozpočtový okruh 3 - rozvoj vysokých škol (cca 8%):  

 Rozpočtový okruh 4 - mezinárodní spolupráce a ostatní (cca 2%):  
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Hodnoty uvedené v závorkách ukazují, o jakou procentuální část se v rámci rozpočtu vysoké 

školy jedná.  

Sledování kvality se týká především rozpočtového okruhu 1 – normativní část rozpočtu. Pro 

rok 2012 je normativní část rozpočtu přidělovaná vysokým školám odvozena od následujících 

výkonů veřejné vysoké školy: 

1. Počtu studií (studovaných ve standardní době studia plus jeden rok) upraveného 

ukazateli kvality a výkonu a dále násobeného koeficientem ekonomické náročnosti; 

Tento bod ovlivňuje 80% rozpočtových prostředků, které může veřejná vysoká škola 

v rámci normativní části dostat. Jedná se o tzv. ukazatel A. 

2. Ukazatelů kvality a výkonu; tento bod ovlivňuje 20% rozpočtových prostředků, které 

může veřejná vysoká škola v rámci normativní části dostat. Jedná se o tzv. ukazatel K  

(Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012, 2012). 

Ukazatel A je spojen s počtem studentů. Jedním z cílů změn ve financování veřejných 

vysokých škol je zastavení kvantitativní expanze počtu zapsaných studentů do prvních 

ročníků. Tabulka7 Ukazuje rozdělení kvalitativních a výkonových ukazatelů dle ukazatele A. 

Tabulka 7: Ukazatel A – Kvalitativní a výkonové ukazatele vysokých škol 

 

Zdroj: ZÁSADY A PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 

2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. MŠMT [online]. 2011-11-21 [cit. 2012-04-20]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/18713 
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Ukazatel K je zaměřen pouze na  bonifikaci vysokých škol dle kvality a výkonu. Vysoká 

škola má možnost nad rámec finančních prostředků získaných podle počtu studentů dostat 

finanční prostředky za kvalitu a výkon. Tabulka 8 ukazuje rozdělení kvalitativních a 

výkonových ukazatelů dle ukazatele K. 

Tabulka 8: Ukazatel K – Kvalitativní a výkonové ukazatele vysokých škol 

 

Zdroj: ZÁSADY A PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 

2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. MŠMT [online]. 2011-11-21 [cit. 2012-04-20]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/18713 

3.6 Marketing vysokých škol 

Kotler a Fox (1985) představili definici marketingu pro vzdělávací instituce již v osmdesátých 

letech 20 století. Marketing vzdělávacích institucí chápou jako: „Provádění analýzy, 

plánování, implementaci a kontrolu řádně propracovaných programů, které jsou vytvořeny 

takovým způsobem, aby zabezpečily dobrovolné změny hodnot v rámci cílového trhu a tak 

zajistily dosažení cílů organizace.“  

V devadesátých letech se výzkum soustředí již přímo na marketing vysokých škol. Pojetí 

zákazníka je jedno z hlavních témat, kterým se odborní autoři zabývají. Například Conway, 

Mackay a Yorke (1994) upozorňují na skutečnost, že existuje dvojí vnímání zákazníka 

univerzity. V prvním případě jsou zákazníky studenti, kterým jsou nabízeny studijní 

programy vysoké školy. V druhém pojetí jsou jako zákazníci chápáni zaměstnavatelé a firmy, 

kdy studenti představují  „produkt“  vysoké školy.  
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Hemsley-Brown a Oplatka (2006) upozorňují, že v druhé polovině devadesátých let byl 

marketing vysokých škol vnímán v užší rovině a blížil se tak spíše definici marketingové 

komunikace. Vědečtí pracovníci se zaměřují především na uchazeče o studium, a proto 

provádějí výzkumná šetření, která se týkají obsahu tiskovin určených právě pro potencionální 

zájemce o studium (Gatfield, Barker a Graham, 1999) nebo (Hesketh a Knight, 1999). 

V posledním desetiletí se marketing vysokých škol zaměřuje především na tyto oblasti: 

 Marketingová komunikace vysokých škol  

 Posilování značky vysokých škol 

 Hledání a aplikace vhodného marketingového přístupu 

 Spokojenost studentů s kvalitou služeb vysokých škol   

3.6.1 Marketingová komunikace vysokých škol 

Mnoho odborných publikací poukazuje na stále zvyšující se konkurenci mezi vysokými 

školami a na nutnost zdokonalovat marketingové procesy za účelem lepší komunikace 

univerzit se svými zájmovými skupinami.  

Russell (2005) zkoumá, které faktory ovlivňují spokojenost tuzemských a zahraničních 

studentů a jsou relevantní pro stanovení vhodné marketingové komunikace.  

V České republice se problematikou marketingu vysokých škol zabývá Světlík (2009), který 

zdůrazňuje nutnost propojení všech prvků komunikačního mixu do jednoho procesu 

s  jednotným řízením, neboť integrovaný přístup k marketingové komunikaci zvyšuje její 

efektivitu na bázi synergie.     

Někteří autoři se zaměřují na jednotlivé nástroje v rámci marketingového komunikačního 

mixu. Webové stránky se těší velkému zájmu a to především z důvodu, že slouží jako jeden 

z nejčastějších zdrojů pro získání informací. Lecerof a Paterno (1998) zdůrazňují, že je 

důležité specifikovat uživatele, pro které jsou webové stránky určené. Podařená grafika   

může být klíčovým aspektem  u webových stránek, které jsou zaměřeny na děti, zatímco 

vhodná navigace a uživatelsky příjemné rozhraní mohou být důležité faktory u webových 

stránek určených pro zákazníka.  Zlepšováním kvality webových stránek a hledáním vhodné 

metodiky hodnocení se zabývají Castro (2004) či Vaughan, Farrow a Tims (2006). 

Panopoulou, Tambouris a Tarabanis (2008) se zaměřují na definování rámce pro hodnocení 
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webových stránek orgánů veřejné správy. Soustředí se jak na evaluaci obecných charakteristik 

webových stránek, které se dají využít i v jiných oblastech, tak i na specifické faktory 

související s orgány veřejné správy. Hlavní důraz kladou především na obsah stránek.  

Hackett a Parmanto (2005) zkoumají přístupnost webových stránek vysokých škol pro 

hendikepované studenty. Tito autoři dochází k výsledku, že stále větší komplexnost 

webových stránek snižuje jejich dostupnost pro hendikepované studenty.  

Na půdě Vysokého učení technického v Brně se marketingovou komunikací ve vztahu k 

zájemcům o studium zabývá Eva Kneblová (2009). Graf níže obsahuje výčet informačních 

zdrojů dle jejich důležitosti při výběru vysoké školy zájemci o studium.     

Graf 1: Žebříček důležitosti informačních zdrojů pro zájemce o studium 

 

Zdroj: KNEBLOVÁ, E. ÚTVAR VNĚJŠÍ VZTAHŮ, Vysoké učení technické v Brně. Výsledky 

internetového výzkumu uchazečů o studium na Vysokém učení technickém v Brně. Brno, 2009. s 14. 

3.6.2 Posilování značky 

Posílení značky vysokých škol a jejich diverzifikace je odborníky považována za další 

klíčový faktor ve vztahu k získávání nových studentů. Pelsmacker, Geuens a Bergh (2003) 

zdůrazňují, že identita organizace je spojena se značkou, s produktem, distribucí a 

komunikací směrem k zájmovým skupinám. Jedná se vlastně o určitý způsob prezentace 

firmy. Značkou vysokých škol se také zabývají například Goonawardana  a Hemsley-Brown 

(2007), kteří se soustřeďují na spolupráci mezi rektorátem a jednotlivými fakultami při tvorbě 
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značky univerzity. Zdůrazňují důležitost dvoustranné komunikace mezi centrem a fakultami 

při budování úspěšné značky univerzity.  

Na značku a identitu vysoké školy se zaměřuje Lowrie (2007). Popisuje, jak dvě odlišné 

oblasti - poslání vysokých škol a marketingový přístup, ovlivňují formování identity těchto 

institucí.      

Chapleo (2010) se zabývá klíčovými faktory, které ovlivňují a vytvářejí úspěšnou značku 

vysoké školy. Uvádí především následující body, na které je třeba se zaměřit – jasná vize, 

zdůraznění vedoucího postavení, participace zaměstnanců na budování úspěšné značky atd.     

3.6.3 Vhodný marketingový přístup 

Použitím vhodného marketingového přístupu v oblasti vysokého školství se zabývá řada 

autorů. Hammond, Harmon a Webster (2007) se zaměřují na strategický marketing 

v souvislosti s výkonností univerzity a vyzdvihují důležitost marketingového plánování. 

Z výsledků jejich výzkumu vyplývá, že udělování cen v oblasti vzdělávání, vědy, služeb 

apod. patří k ověřeným marketingovým postupům vysokých škol s ekonomickým zaměřením 

v USA a výrazně zvyšuje výkonnost univerzity. Plánování je další oblastí jejich zájmu a 

zdůrazňují, že marketingový plán a plán propagace by měly být nedílnou součástí  

strategického řízení.   

Hledáním vhodného marketingového přístupu ke studentům se zabývá například Ivy (2008), 

který upozorňuje na to, že je třeba tuto zájmovou skupinu vnímat komplexněji. Vytváří proto 

sedmi-faktorový model marketingového mixu. Dále dodává, že klasický čtyř-faktorový model 

není v prostředí vysokých škol dostatečně účinný a vyzývá k dalším výzkumům v této oblasti. 

Autoři Saginova a Belyansky (2008) vyzdvihují důležitost strategického marketingu 

zaměřeného na inovace pro další rozvoj vysokých škol v podmínkách transformující se ruské 

ekonomiky. Jako vhodnou inovativní koncepci vnímají spolupráci mezi vysokými školami a 

soukromým sektorem, protože tímto způsobem je možné dosáhnout dostatečně flexibilního 

systému vysokého školství, který bude schopen uspokojit všechny zájmové skupiny    

Ho a Hung (2008) specifikují vhodný marketingový mix a strategie pro instituce terciárního 

vzdělání. Jejich práce je zaměřena především na segmentaci trhu. Z provedené analýzy 

vlastního výzkumu identifikovali pět hlavních skupin uchazečů o studium, pro které následně 

definovali vhodné marketingové strategie.   
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Hayes (2007) se zaobírá budoucností marketingu vysokých škol. Jako důležité vidí propojení 

strategického plánování s marketingem, detailnější rozpracování integrované marketingové 

komunikace a budování úspěšné značky vysoké školy.   

Jakým způsobem se snaží management vysokých škol zkvalitnit služby pro studenty 

v marketingovém kontextu, zkoumá Ramachandran (2010) a zároveň poukazuje na to, jak 

implementace marketingového přístupu ovlivňuje a mění komunikaci se studenty. 

Zdůrazňuje, že vztah studenta k vysoké škole se liší od typického vztahu mezi zákazníkem a 

obchodní organizací a přílišné zavádění a implementace marketingového řízení ze 

soukromého sektoru narušuje oprávněné privilegované postavení studentů a vysokých škol.  

Eagle a Brennan (2007) uvádí, že není vhodné v prostředí vysokého školství nahlížet na 

studenta jen jako na konzumenta, který má zájem o zboží za co nejnižší cenu. Dle těchto 

autorů by měl být vztah mezi studentem a vysokou školou postaven na koncepci zákazníka 

především v oblasti dlouhodobé spolupráce. Je nutné vzájemně sladit potřeby studentů s 

očekáváním vysokoškolských institucí.   

Naproti tomu Gruber, Fuβ, Voss a Gläser-Zikuda (2010), kteří vytvořili model na měření 

spokojenosti studentů se službami vysokých škol v Německu, upozorňují na skutečnost, že 

vysoké školy by měly ke svým studentům přistupovat více jako k zákazníkům a snažit se stále 

zvyšovat kvalitu svých služeb. Dodávají, že studenti mají v současné době výrazně snadnější 

možnost přestoupit na jinou instituci v důsledku zavedení dvoustupňového vzdělávacího 

systému (bakalář, magistr).  

3.6.4 Kvalita služeb vysokých škol – očekávání a spokojenost studentů 

Voss, Gruber a Szmigin (2007) se soustředí na to, jaká jsou očekávání studentů ve spojitosti 

s kvalitou služeb vysokých škol. Jejich výzkum se věnuje především očekávání v oblasti 

vzdělávání. Pomocí dotazníkového šetření identifikují vlastnosti, které očekávají studenti od 

kvalitního učitele – odbornost, přístupnost, nadšení při výuce, výborné komunikační 

dovednosti atd. Dále představují model, který se skládá ze tří základních částí, jimiž jsou 

atributy, důsledky a hodnoty a popisují jejich vzájemné vazby a význam pro kvalitu služeb 

vysokých škol v oblasti vzdělání. 

 Autoři Munteanu, Ceobanu, Bobâlcã a Anton (2010) zkoumají společné a odlišné faktory 

vnímání kvality studijních programů z pohledu studentů v Rumunsku. Upozorňují na 

skutečnost, že jejich výsledky se liší ve srovnání s výsledky podobně zaměřených studií 
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pocházejících ze zemí západní Evropy. Jejich výzkum je založen na analýze dat pocházejících 

z dotazníkového šetření uskutečněného na jedné univerzitě. Z jejich výzkumu vyplývá, že 

studenti s lepšími studijními výsledky vnímají kvalitu vzdělávání odlišně oproti studentům 

s  výsledky horšími. Pro studenty s lepšími studijními výsledky je důležité především 

kritérium spojené s vybavením knihovny, pro studenty s horšími studijními výsledky je 

naopak důležitá komunikace s vyučujícím a náročnost zkoušek.  

Komplexnější pohled na kvalitu a výkonnost univerzit představují Chen, Wang a Yang 

(2009), kteří na základě analýzy hodnotících ukazatelů pocházejících z Evropy, Ameriky a 

Taiwanu vytvořili evaluační systém, který rozdělili na osmnáct dimenzí a dále detailněji na 84 

indikátorů. Výhodou tohoto systému je skutečnost, že univerzita je schopna sama provést 

vlastní ohodnocení výkonnosti a na tomto základě formulovat nové strategie a tak dosáhnout 

lepší kvality svých služeb a spokojenosti zákazníků – studentů. Tento nástroj je založen na 

koncepci, kterou tvoří následující posloupnost vstup – proces – výstup (input – process – 

output). Jednotlivé části této posloupnosti jsou autory nazývány aspekty. Rozdělení 18 

dimenzí kvality do jednotlivých aspektů je následující: 

Aspekt – vstup 

1. Kvalita studenta, 2. Finanční zdroje univerzity, 3. Zdroje fakulty, 4. Zdroje k zajištění 

výuky, 5. Struktura studentů, 6. Cíle rozvoje  

Aspekt – proces 

7. Kvalita výuky, 8. Výsledky vědy a výzkumu, 9. Administrativní zdroje, 10. Studijní plán, 

11. Podpora kantorů, 12. Vývoj počtu studentů 

Aspekt – výstup 

13. Pověst školy, 14. Sponzorských dary, 15. Akademické mobility, 16. Návaznost studijního 

programu, 17. Uplatnění absolventů, 18. Společenská odpovědnost 

Metodologií na měření spokojenosti studentů s kvalitou služeb vysokých škol se zabývají 

například Gruber, Fuß, Voss a Gläser-Zikuda (2010), kteří vytvořili rámec pro hodnocení 

spokojenosti studentů s kvalitou služeb univerzity v Německu. Jejich výzkum je postaven na 

datech, která byla nashromážděna dotazníkovým šetřením uskutečněným na jedné univerzitě. 

Tito autoři ve svém odborném článku zdůrazňují, že je vhodné budoucí výzkum zaměřit na 



74 

 

hodnocení i dalších stakeholderů vysoké školy. Jejich rámec pro hodnocení spokojenosti 

studentů obsahuje kritéria uvedená na následujícím obrázku 

Obrázek 7: Rámec pro hodnocení spokojenosti studentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Faktory, které ovlivňují rozhodování zahraničních studentů při výběru školy, zkoumají 

Cubillo, Sánchez a Cerviño (2007), kteří identifikovali pět hlavních oblastí – osobní důvody, 

prestiž a image země, image města, image vysokoškolské instituce a hodnocení studijního 

programu.  Faktory a oblasti pro rozhodování jsou uvedeny na obrázku 8. 
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Obrázek 8: Faktory ovlivňující rozhodování zahraničních studentů při výběru školy 

 

 

Zdroj: CUBILLO, J. M.; SÁNCHEZ, J.; CERVIÑO, J. International students' decision-making 

process. International Journal of Educational Management. 2007, Vol. 20, Iss. 2, s. 101 - 115. Dostupný také z 

WWW: <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1545520&show=abstract>. ISSN 0951-354X. 

Autoři Dougles, McClleland a Davies (2008) ve svém odborném článku navrhli na základě 

provedených výzkumů model, který zahrnuje faktory, které mají největší vliv na spokojenost 

či nespokojenost studentů. Klíčovými faktory, které mají vliv na vyvolání nespokojenosti, 

jsou – přístup akademických pracovníků, ochota vyučujících poskytnout podporu při studiu, 

úroveň komunikace, přístup vedení školy, hmotné aspekty – vybavení školy, týmová 

spolupráce. Faktor - využitelnost získaných znalostí a dovedností byl identifikován jako 

klíčový pro vyvolání spokojenosti studentů.  Model je zaměřen na zájmovou skupinu – 

studenti a bere v úvahu pouze oblast vzdělání. Výsledky výzkumu vychází ze zpracování 163 

dotazníků pocházejících od respondentů z jedné univerzity ve Velké Británii.  
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Autoři Senthilkumar a Arulraj (2010) se ve svém výzkumu věnují určení klíčových faktorů 

v rámci modelu (SQM-HEI - Service  Quality  Measurement in Higher  Education  in  India), 

který je zaměřen na měření kvality služeb v terciárním vzdělávání v Indii. Tento model je 

zaměřen na vnímání studentů a to výhradně v oblasti vzdělání. Tito autoři ve svých 

výsledcích výzkumu uvádějí, že kvalitu služeb vysoké školy ovlivňují tyto klíčové faktory:  

 Kvalitou výuky na fakultě 

 Výborné vybavení školy 

 Široká nabídka studijních programů 

Uplatnění absolventů vysoké školy je autory považováno za samostatný – stěžejní faktor.   

 3.7 Diskuse a stanovení limitů existujících řešení vymezeného problému  

Komplexní model řízení spokojenosti s kvalitou služeb vysokých škol by měl být 

v optimálním případě schopen dosáhnout spokojenosti všech zainteresovaných stran. Tohoto 

řešení však v reálném světě nelze dosáhnout a to především z důvodu neslučitelnosti 

některých cílů jednotlivých stakeholderů a omezenosti zdrojů, kterými firma disponuje. 

Z těchto důvodů by se podnik měl snažit o identifikaci klíčových stakeholderů a 

prostřednictvím naplňování vlastních cílů uspokojit ty skupiny, jenž mají či musí být 

spokojeny (Zich, 2010),  (Šimberová, 2007). 

V podmínkách terciárního vzdělávání existuje několik metod či modelů (nástrojů) sledování 

spokojenosti zákazníka. Využívá se například metoda SERVQUAL, HedPERF,  SQM-HEI či 

modely a rámce spokojenosti studentů (Firdaus, 2005), (Dougles, McClleland a Davies, 2008)  

(Dougles a McClleland, 2007), (Senthilkumar a Arulraj, 2010), (Munteanu, Ceobanu, Bobâlcã 

a Anton, 2010), (Gruber, Fuß, Voss a Gläser -Zikuda, 2010). 

Tyto nástroje jsou navrženy pro měření hodnocení spokojenosti studentů s kvalitou služeb 

vysokých škol a obvykle mají lokální platnost. Na území Evropy byla výzkumná data, která 

sloužila ke konstrukci těchto nástrojů, nashromážděna z dotazníkového šetření uskutečněného 

pouze na půdě jedné vysoké školy. Výzkumy se soustředily na území jednoho státu - 

například  Rumunska, Německa či Velké Británie.  

Komplexnější pohled na kvalitu a výkonnost univerzit představují Chen, Wang a Yang 

(2009), kteří na základě analýzy hodnotících ukazatelů pocházejících z Evropy, Ameriky a 

Taiwanu vytvořili evaluační systém, který rozdělili na 18 dimenzí a dále detailněji na 84 
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indikátorů.  Tento nástroj je založen na koncepci, kterou tvoří následující posloupnost vstup – 

proces – výstup (input – proces – output).  

Samostatnou kategorii zajišťování kvality v oblasti terciárního vzdělávání představují odborné 

instituce. Na území Evropy se jedná o Evropskou asociaci pro zajišťování kvality v terciárním 

vzdělávání (ENQA) či Evropskou nadaci pro rozvoj managementu (EFMD). Tyto instituce 

používají vlastní standardy pro zajištění kvality v oblasti terciárního vzdělávání. 

Koncepci zajišťování kvality v terciárním vzdělávání dle zásad Evropské asociace lze 

znázornit hierarchicky do třech stupňů. 

Obrázek 9: Hierarchické znázornění zajištění kvality dle zásad ENQA 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na území České republiky existují ukazatele kvality a výkonu, které Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy používá jako hodnotící kritéria pro účely alokace finančních 

prostředků pro jednotlivé vysoké školy. V České republice v současné době navíc probíhá 

realizace projektu s názvem Návrh národního systému pro zajišťování a komplexní vnitřní a 

vnější hodnocení kvality ve všech typech institucí terciárního vzdělávání v ČR.  

Chalupský (2001) zdůrazňuje potřebu podniku provést segmentaci zákazníků s ohledem na 

omezené zdroje, které má organizace k dispozici. Podobnou logiku je žádoucí uplatnit i při 

identifikaci důležitých zájmových skupin pro vysokou školu, přičemž je potřeba brát v úvahu 

omezené zdroje a další limity (například finance a čas) a také cíle, které VŠ sleduje. Jedním 

z hlavích cílů VŠ by mělo být dlouhodobé budování vztahů s důležitými stakeholdery (Shao, 

2009), (Grinstein a Goldman, 2011). Je vhodné se zaměřit nejen na sledování spokojenosti 

Zajištění a hodnocení kvality na úrovni institucí terciárního 
vzdělávání 

Vnitřní zajištění kvality - 
sebeevaluace vysokých škol  

Vnější zajištění kvality - externí 
agentury 

Národní systém zajišťování a hodnocení kvality 

Standardy a směrnice pro zajištění kvality v Evropském 
prostoru  



78 

 

studentů, ale i dalších zájmových skupin vysokých škol (Gruber, Fuß, Voss a Gläser -Zikuda, 

2010). 

Z výše uvedené diskuze vyplývá, že je vhodné zaměřit další výzkum vymezené problematiky 

týkající se řízení spokojenosti s kvalitou služeb vysokých škol především na rozvoj 

následujících oblastí:  

 Aplikace stakeholder přístupu při konstrukci nástrojů řízení spokojenosti s kvalitou 

služeb vysokých škol.  

Zdůvodnění: Ze sekundárního výzkumu vyplývá, že je vhodné použít stakeholder přístup na 

měření spokojenosti. Současné existující nástroje na řízení a měření spokojenosti s kvalitou 

služeb vysokých škol stakeholder přístup nevyužívají.  

 Rozšíření výzkumu na více univerzit a širší geografickou oblast. 

Zdůvodnění: Existující nástroje pro měření hodnocení spokojenosti studentů s kvalitou 

služeb vysokých škol mají obvykle lokální platnost. Na území Evropy byla výzkumná data, 

která sloužila ke konstrukci těchto nástrojů, nashromážděna z dotazníkového šetření 

uskutečněného pouze na půdě jedné vysoké školy. Výzkumy se soustředily na území jednoho 

státu - například  Rumunska, Německa či Velké Británie. (Dougles, McClleland a Davies, 

2008),  (Munteanu, Ceobanu, Bobâlcã a Anton, 2010), (Gruber, Fuß, Voss a Gläser -Zikuda, 

2010). 

 Konstrukce takových nástrojů řízení a měření spokojenosti zájmových skupin 

s kvalitou služeb vysokých škol, které management vysoké školy bude moci použít 

pro vlastní sebe evaluaci. 

Zdůvodnění:  Evropská asociace pro zajišťování kvality v terciárním vzdělávání (ENQA), 

prosazuje hierarchický systém zajištění kvality v terciárním vzdělávání, který má tři úrovně 

(obrázek 9). Na nejvyšší úrovni je zajištění kvality specifikováno v dokumentu Standardy a 

směrnice pro zajištění kvality v Evropském prostoru terciárního vzdělávání. Na národní 

úrovni by vypracování standardů kvality měly zajistit národní autority. Z tohoto důvodu je 

v  České republice na zadání MŠMT realizován projekt s názvem Návrh národního systému 

pro zajišťování a komplexní vnitřní a vnější hodnocení kvality ve všech typech institucí 

terciárního vzdělávání v ČR. Na nejnižší úrovni má být kvalita zajištěna pomocí externích 

agentur (vnější standardy) a pomocí vlastní evaluace vysokých škol (vnitřní standardy). 
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Konstrukce vhodných nástrojů na řízení a měření spokojenosti zájmových skupin s kvalitou 

služeb vysokých škol mohou k takovéto sebe evaluaci sloužit a to především z důvodu úzké 

souvislosti mezi spokojeností a kvalitou.  

3.7.1 Definice vazeb mezi kvalitou služeb, spokojeností a zájmovými skupinami VŠ 

Pro účely dalšího výzkumu v disertační práci se vycházelo z definice kvality služeb, kterou 

publikovali autoři Kotler, Wong, Saunders a Armstronga (2007). Ti kvalitu chápou jako: 

„Souhrn prvků a vlastností produktu nebo služby, které vytvářejí schopnost uspokojit 

vyslovené nebo implikované potřeby.“ U kvality služeb tito autoři dále zdůrazňují, že záleží 

na tom, co zákazník za kvalitu skutečně považuje. Kvalita je tedy to, co zákazník řekne.  

Dále se vycházelo z teoretického předpokladu, který publikovali autoři Cronin a Taylor 

(1992) - Kvalita služeb předchází uspokojení zákazníka. 

Pro účely dalšího výzkumu v disertační práci se také vycházelo z předpokladu, který je 

uplatňován v Modelu excelence -  kvalita souvisí nejen se spokojeností zákazníků, ale i se 

spokojeností dalších zájmových skupin (například zaměstnanců apod.) V případě vysokých 

škol se tedy nebude jednat jen o studenty (kteří jsou většinou odborníků chápáni jako klienti 

VŠ), ale také o ostatní zájmové skupiny, které tvoří vztahovou síť vysokých škol (EFQM, 

2011). 
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4 ŘEŠENÍ A VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Primární výzkum byl proveden za použití následujících technik sběru dat – individuální 

rozhovory s odborníkem, řízené skupinové rozhovory a dotazníková šetření. Jejich použití a 

kombinace závisela na logice obsahu jednotlivých cílů. Podrobný postup výzkumu je popsán 

u každého cíle individuálně. Je zde také uveden počet a charakteristika respondentů.      

4.1 Postup řešení hlavního cíle 1 

Tento hlavní cíl byl formulován následovně: 

 Navrhnout model řízení spokojenosti zájmových skupin s kvalitou služeb 

vysokých škol.  

Pro dosažení uvedeného cíle byl zvolen následující postup řešení: 

Získané poznatky ze studia odborné literatury se staly východiskem k formulaci následujících 

kroků.  

1. Na základě poznatků ze sekundárního výzkumu byla provedena identifikace zájmových 

skupin vysoké školy (dílčí cíl 1). 

2. Poté došlo k určení následujících klíčových oblastí souvisejících s činností vysokých škol – 

vzdělání, věda a výzkum, prostory a technika.  Tyto oblasti byly stanoveny na základě 

získaných poznatků z individuálních rozhovorů uskutečněných pro naplnění dílčího cíle  3 a  

při vypracování Marketingové strategie Fakulty podnikatelské VUT v Brně ve spolupráci 

s autory Vítem Chlebovským, Pavlem Mráčkem a Robertem Zichem (Chlebovský, Mráček,  

Schüller a Zich, 2010). Význam identifikace klíčových oblastí je především v tom, že vysoká 

škola bude moci lépe specifikovat své cíle v dané oblasti ve vztahu ke svým stěžejním 

stakeholderům.  Důležité je zdůraznit skutečnost, že oblast prostory a technika je chápána 

jako majetek vysoké školy, který lze využít i jiným způsobem, než pouze pro výuku studentů. 

Tento fakt byl zdůrazněn respondentům před vyplněním dotazníku při určování důležitosti 

jednotlivých zájmových skupin pro klíčové oblasti. 

3. Proto v dalším kroku došlo k určení důležitosti jednotlivých identifikovaných zájmových 

skupin pro oblasti zmíněných v bodu 2. Pro účely získání potřebných informací byla zvolena 

technika dotazování. V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 32 lidí, přičemž dotazník 

vyplnilo 20 respondentů z následujících států Evropy – Česko (6 respondentů), Německo (4 

respondenti), Polsko (2 respondenti), Rakousko (4 respondenti) a Slovensko (4 respondenti). 
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Respondentům byl dotazník poslán e-mailem či došlo k osobnímu setkání. Respondenti byli 

odborníci na oblast marketingu, pracovníci oddělení vnějších vztahů a oddělení zahraničních 

styků. Jednalo se o 12 žen a 8 mužů. Tito dotazovaní pocházeli z následujících univerzit: 

(Česko - Vysoké učení technické v Brně), (Německo - Fachhochschule Jena, Universität 

Regensburg a Ludwig-Maximilians Universität München), (Polsko - Jagellonska univerzita, 

AGH - Akademie Gorno - Hutnicza), (Rakousko - FH Wien-Studiengänge der WKW a WU - 

Wirtschaftsuniversität Wien) a Slovensko (Prešovská univerzita v Prešově).  

4. Získaná data z kroku tři byla statisticky zpracována a výsledky byly uvedeny v grafické, 

numerické a verbální podobě. 

5. Na základě získaných dat z předešlých kroků byl navržen model řízení spokojenosti 

zájmových skupin s kvalitou služeb vysokých škol, jehož logika a konstrukce byla na základě 

expertního rozhovoru konzultována s  V. Chlebovským (hlavním autorem dokumentu – 

Marketingová strategie FP VUT v Brně).  

4.1.1 Vyhodnocení důležitosti jednotlivých stakeholderů 

Pro klasifikaci důležitosti jednotlivých stakeholderů byl použit aritmetický průměr. Pro účely 

zpracování dat bylo každé zájmové skupině uděleno přirozené číslo v rozmezí 1 – 5 dle 

následující logiky. Zájmové skupině uvedené respondentem na prvním místě bylo přiděleno 

číslo 5, skupině na druhém místě číslo 4, skupině na třetím místě číslo 3, skupině na čtvrtém 

místě číslo 2 a skupině na pátém místě číslo1. Poté byl proveden výpočet aritmetického 

průměru z těchto hodnot a na základě výsledků stanoveno hierarchické pořadí důležitosti 

jednotlivých stakeholderů pro následující tři oblasti: 

 vzdělání 

 věda a výzkum 

 prostory a technika  

Zájmová skupina, u které vypočítaný aritmetický průměr dosáhl nejvyšší hodnoty, byla 

respondenty považována za nejdůležitější pro danou oblast. Zájmová skupina s druhým 

nejvyšším aritmetickým průměrem byla považována za druhou nejdůležitější atd.  
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Seznam níže obsahuje výčet všech zájmových skupin. Ke každé zájmové skupině je přiděleno 

identifikační číslo, které dále koresponduje s označením dotyčné skupiny v grafickém 

zobrazení.   

• 1. Zájemci o studium 

• 2. Tuzemští studenti  

• 3. Zahraniční studenti 

• 4. Absolventi 

• 5. Akademičtí zaměstnanci 

• 6. Neakademičtí zaměstnanci 

• 7. Ostatní orgány uvnitř univerzity (fakulty, ústavy, centra atd.) 

• 8. Podniky 

• 9. Ostatní univerzity, fakulty (konkurenti, ale i potencionální partneři) 

• 10. Instituce veřejného sektoru 

• 11. Odborná veřejnost 

• 12. Široká veřejnost 

• 13. Ostatní vzdělávací instituce (střední, základní a další školy) 

• 14. Média 

• 15. Dodavatelé 

• 16. Nadřízená složka - MŠMT 

• 17. VIP představitelé firem či jiných institucí 

Níže jsou uvedeny klasifikace jednotlivých stakeholderů pro každou oblast v grafické, 

numerické a slovní podobě. Pro oblast vzdělání bylo na základě matematického vyhodnocení 

identifikováno následujících 5 (respektive 6) nejdůležitějších zájmových skupin. Výčet níže je 

seřazen hierarchicky dle důležitosti jednotlivých stakeholderů. Na pátém místě jsou uvedeny 

dvě zájmové skupiny, protože výše aritmetického průměru je u těchto skupin stejná. Tabulka 

je dále doplněna o grafické zobrazení. 

Tabulka 9: Klasifikace důležitosti zájmových skupin - oblast vzdělání 
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Graf 2: Klasifikace důležitosti zájmových skupin - oblast vzdělání 

 

Pro oblast vědy a výzkumu bylo na základě matematického vyhodnocení identifikováno 

následujících pět nejdůležitějších zájmových skupin. Výčet níže je seřazen hierarchicky dle 

důležitosti jednotlivých stakeholderů. Tabulka je dále doplněna o grafické zobrazení. 

Tabulka 10: Klasifikace důležitosti zájmových skupin – věda a výzkum 

 

Graf 3: Klasifikace důležitosti zájmových skupin - oblast věda a výzkum 

 

Pro oblast prostory a technika bylo na základě matematického vyhodnocení identifikováno 

následujících pět nejdůležitějších zájmových skupin. Výčet v následující tabulce je seřazen 

hierarchicky dle důležitosti jednotlivých stakeholderů. Na čtvrtém místě jsou uvedeny dvě 
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zájmové skupiny, protože výše aritmetického průměru je u těchto skupin stejná. Tabulka je 

dále doplněna o grafické zobrazení. 

Tabulka 11: Klasifikace důležitosti zájmových skupin - oblast prostory a technika 

 

Graf 4: Klasifikace důležitosti zájmových skupin - oblast prostory a technika 

 

Na základě výsledků sekundárního a primárního výzkumu popsaného výše byl vytvořen  

konceptuální model řízení spokojenosti zájmových skupin s kvalitou služeb vysokých škol 

nazvaný autorem disertační práce Konceptuální model řízení spokojenosti zájmových skupin 

vysokých škol. V anglické verzi Conceptual Model of Stakeholder Satisfaction Management 

in Higher Education (MSSM). Tento model je zobrazen na obrázku 10. 

4.1.2 Kontrola konstrukce navrženého modelu 

Kontrola konstrukce navrženého modelu byla provedena na základě porovnání s náležitostmi, 

který konceptuální model musí splňovat dle teoretického základu. Účelem konceptuálního 

modelu je formální popis podstaty dané oblasti – jedná se tedy o deskriptivní model. 

Konceptuální model je statický (oproštěný od vlivu času). To znamená, že identifikované 

objekty a vazby mezi nimi existují principiálně nikoliv momentálně, či náhodně. (Řepa, 

2012). 
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Dle autora Richardsona (1996) konceptuální model opisuje podstatné skutečnosti reality a 

vychází ze systémového přístupu. Systém, který konceptuální model popisuje, má následující 

charakteristiky: 

 Účel (cíl) - Účel navrženého modelu je řízení spokojenosti zájmových skupin. 

 Strukturu tvořenou prvky systému a vazby mezi nimi - V navrženém modelu tvoří 

strukturu zájmové skupiny, vysoká škola a vzájemné vazby mezi nimi. Struktura je 

také tvořena jednotlivými klíčovými oblastmi vysoké školy.  

 Jasně definovanou zpětnou vazbu  - V modelu představuje zpětnou vazbu 

marketingová komunikace. 

Konceptuální model řízení spokojenosti zájmových skupin vysokých škol, v anglické verzi 

Conceptual Model of Stakeholder Satisfaction Management in Higher Education (MSSM), je 

zobrazen na následujícím obrázku. 
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Obrázek 10: Konceptuální model řízení spokojenosti zájmových skupin vysokých škol  

 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2 Postup řešení hlavního cíle 2 

Tento hlavní cíl byl formulován takto: 

 Navrhnout metodiku měření spokojenosti studentů s kvalitou služeb vysokých 

škol. 

Pro dosažení uvedeného cíle byl zvolen následující postup řešení: 

Na základě získaných poznatků ze studia odborné literatury byly zvoleny následující kroky:  

1. V první fázi byla uskutečněna pilotní studie, jejímž cílem bylo identifikovat všechny 

možné faktory (kritéria) pro měření kvality služeb vysokých škol z pohledu klientů (studentů) 

vysoké školy.  K tomuto účelu byla použita technika řízených skupinových rozhovorů (Focus 

Groups) v kombinaci s technikou Brainwriting. Řízené rozhovory byly provedeny se 

skupinami studentů, v nichž bylo 8-12 osob. Skupiny studentů pocházely ze tří zemí střední 

Evropy – České republiky, Slovenské republiky a Rakouska. V šestém a sedmém opakování 

řízených rozhovorů již nedošlo k identifikaci nových faktorů. Pro potvrzení zjištěných dat 

byla dále provedena ještě další dvě opakování řízených rozhovorů. Tohoto šetření se tedy 

celkem zúčastnilo 9 skupin studentů. Studenti identifikovali celkem 47 možných kritérií pro 

měření kvality. Jejich plný výčet je uvedený v tabulce  12. 

2. Druhá etapa tohoto primárního výzkumu byla zaměřena na určení důležitých faktorů pro 

měření spokojenosti klientů s kvalitou služeb vysokých škol. Pro tento účel bylo uskutečněno 

dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 584 studentů z následujících zemí – Česko, 

Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko. Respondenty byli studenti bakalářských a 

magisterských programů. Celkem bylo sebráno 116 dotazníku z Česka, 114 z Německa, 114 

z Polska, 118 z Rakouska a 122 ze Slovenska. 38 dotazníků bylo vyřazeno z důvodu 

neúplnosti dat. Po této redukci byl vzorek použitelných dotazníků u jednotlivých zemí 

následující – Česko 109 kusů, Německo 108 kusů, Polsko 104 kusů, Rakousko 113 kusů a 

Slovensko 112 kusů. Celkový počet dotazníků na vyhodnocení tedy činil 546 kusů, přičemž 

poměr mužů a žen byl rovnoměrně rozložen – 284 (52%) respondentů byly ženy a 262 (48%) 

dotazovaných byli muži. Dotazníkové šetření bylo uskutečněno na následujících vysokých 

školách: (Česko - Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita), (Německo - 

Fachhochschule Jena, Universität Regensburg a Ludwig-Maximilians Universität München), 

(Polsko - Jagellonska univerzita, AGH - Akademie Gorno – Hutnicza a Uniwersytet Papiesk), 

(Rakousko - FH Wien-Studiengänge der WKW a WU - Wirtschaftsuniversität Wien) a 



88 

 

Slovensko (Prešovská univerzita v Prešově). V dotazníkovém šetření byli studenti požádáni, 

aby označili ta kritéria, která osobně považují za důležitá pro posuzování jejich spokojenosti 

s kvalitou služeb vysokých škol.  Dotazníky byly připraveny v českém a anglickém jazyce. 

Jejich vzory je možné nalézt v příloze 2 a 3.  Získaná data z kroku dvě byla vyhodnocena 

pomocí explorativní faktorové analýzy. Pro ověření stanovených hypotéz byla použita 

analýza rozptylu – ANOVA (angl. Analysis of Variance) a doplněna tzv. Scheffého metodou. 

Na závěr byl na základě relativní četnosti odpovědí respondentů stanoven konečný počet 

kritérií pro vytvoření metodiky měření spokojenosti studentů s kvalitou služeb vysokých škol. 

3. V dalším kroku byly navrženy váhy, které akcentují míru důležitosti jednotlivých kritérií. 

Tyto váhy byly stanoveny pomocí techniky řízených skupinových rozhovorů se studenty. 

4. V závěrečné fázi byla autorem navržena hodnotící škála pro měření spokojenosti studentů 

s kvalitou služeb vysokých škol. Správnost navržené škály byla ověřena pomocí techniky 

řízených skupinových rozhovorů se studenty. 
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Tabulka 12: Identifikované faktory (kritéria) měření kvality 

Číslo Faktor Číslo Faktor 

1. Dopravní infrastruktura ve městě 25. Prestiž fakulty 

2. Kulturní vyžití ve městě 26. Tradice fakulty 

3. Prestiž města 27. Technické vybavení  (počítače, audio-video 

technika, wifi atd.) 

4. Životní náklady ve městě (slevy pro 

studenty) 

28. Informační systém 

5. Nabídka volitelných předmětů 29. Prostory budovy a vzhled interiéru 

6. Úroveň jazykových kurzů   30. Služby v budově školy (voda, elektřina, topení)  

7. Nabídka studia v cizím jazyce 31. Úroveň  knihovny a studoven 

8. Nabídka studijních programů a oborů 32. Úroveň občerstvení a stravování 

9. Úroveň teoretické výuky 33. Služby pro studenty (tisk, kopírování, skenování) 

10. Úroveň praktické výuky 34. Sociální vybavenost školy (výtahy, toalety, 

bezbariérový přístup) 

11. Možnosti individuálního sestavení 

rozvrhu 

35. Dostupnost a úroveň ubytování 

12. Přiměřenost přijímacích zkoušek 36. Ekologické hledisko (ekologické programy - 

třídění, nábytek z recyklovaných materiálů atd.) 

13. Dostupnost elektronických výukových 

materiálů 

37. Okolí školy - zelené plochy 

14. Nabídka formy studia - denní, 

kombinovaná 

38. Umístění  a dopravní dostupnost fakulty 

15. Přiměřená náročnost studia 39. Dostatek parkovacích míst 

16. Cena studia 40. Sportovní vyžití  

17. Přístup neakademických pracovníků 41. Nabídka participace ve studentských organizacích 

(klubech) 

18. Přístup akademických pracovníků 42. Propagace školy 

19. Profesionalita vyučujících 43. Uplatnění absolventů na trhu práce 

20. Úroveň systému stipendií 44. Kontakt s absolventy 

21. Možnosti studia v zahraničí, spolupráce se 

zahraničními univerzitami 

45. Spolupráce se soukromým sektorem (např. 

nabídka pracovních stáží v partnerských firmách) 

22. Vztahy s ostatními studenty 46. Věda a výzkum 

23. Prestiž univerzity 47. Pořádání konferencí 

24. Tradice univerzity   
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Níže uvedená tabulka obsahuje vypočítané průměry a směrodatné odchylky jak pro souhrný 

vzorek respondentů, tak i pro vzorky respondentů pocházejících z jednotlivých států. 

Jednotlivá kritéria jsou v tabulce označena číslem od 1- 47. Slovní specifikace daného kritéria 

k příslušnému číselnému označení je uvedena v tabulce 12. 

Tabulka 13: Průměry a směrodatné odchylky pro jednotlivé soubory respondentů 

 

Následují zpracovaná data do podoby tabulek a krabicových diagramů pro souhrnný vzorek 

respondentů a dále pro jednotlivé země – Česko, Slovensko, Polsko, Rakousko a Německo.  
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Tabulka 14: Data pro souhrnný vzorek  

 

Graf 5: Krabicový diagram pro souhrnný vzorek 

 
 

 

Z uvedených dat v tabulce 14 a z  grafu 5 lze vypozorovat, že souhrnný vzorek respondentů 

(ze všech pěti států) vnímá důležitost kritérií pro hodnocení spokojenosti s kvalitou služeb 

vysokých škol podobným způsobem.  Intervaly přípustných hodnot jsou podobně široké, šířky 
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jednotlivých krabic mají podobný rozsah.  Celkový průměr pro souhrnný vzorek respondentů 

činí 0,684.  

Tabulka 15: Data pro vzorek - Česko 

 

Graf 6: Krabicový diagram pro vzorek - Česko 

 
 

Z uvedených dat v tabulce 15 a z grafu 6 lze vyčíst, že u odpovědí respondentů z České 

republiky existuje nízká variabilita. Dotazovaní z České republiky vnímají podobně důležitost 
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kritérií pro hodnocení spokojenosti s kvalitou služeb vysokých škol. Intervaly přípustných 

hodnot jsou podobně široké, šířky jednotlivých krabic mají podobný rozsah.  Celkový průměr 

pro vzorek respondentů z České republiky činí 0,728.  

Tabulka 16: Data pro vzorek -  Slovensko 

 

Graf 7: Krabicový diagram pro vzorek - Slovensko 

 
Z uvedených dat v tabulce 16 a z grafu 7 je možné vypozorovat, že u odpovědí dotazovaných 

ze Slovenska existuje nízká variabilita. U respondentů nejsou významné rozdíly ve vnímání 
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důležitosti jednotlivých kritérií pro hodnocení spokojenosti s kvalitou služeb vysokých škol. 

Intervaly přípustných hodnot jsou podobně široké, šířky jednotlivých krabic mají podobný 

rozsah.  Celkový průměr pro vzorek respondentů ze Slovenska činí 0,664.  

Tabulka 17: Data pro vzorek - Polsko 

 

Graf 8: Krabicový diagram pro vzorek -  Polsko 
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Z uvedených dat v tabulce 17 a z grafu 8 je možné vypozorovat, že u odpovědí dotazovaných 

z Polska existuje nízká variabilita. U respondentů nejsou významné rozdíly ve vnímání 

důležitosti jednotlivých kritérií pro hodnocení spokojenosti s kvalitou služeb vysokých škol. 

Intervaly přípustných hodnot jsou podobně široké, šířky jednotlivých krabic mají také 

podobný rozsah.  Celkový průměr pro vzorek respondentů z Polska činí 0,660.  

Tabulka 18: Data pro vzorek -  Rakousko 

 

Graf 9: Krabicový diagram pro vzorek - Rakousko 
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Z grafu 9 je možné vypozorovat, že u odpovědí dotazovaných z Rakouska existuje nízká 

variabilita. U respondentů nejsou významné rozdíly ve vnímání důležitosti jednotlivých 

kritérií pro hodnocení spokojenosti s kvalitou služeb vysokých škol. Intervaly přípustných 

hodnot jsou podobně široké, šířky jednotlivých krabic mají podobný rozsah.  Celkový průměr 

pro vzorek respondentů z Rakouska činí 0,709.  

Tabulka 19: Data pro vzorek -  Německo 

 

Graf 10: Krabicový diagram pro vzorek - Německo 
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Z uvedených dat v tabulce 19 a z grafu 10 je možné vypozorovat, že u odpovědí 

dotazovaných z Německa existuje nízká variabilita. U respondentů nejsou významné rozdíly 

ve vnímání důležitosti jednotlivých kritérií pro hodnocení spokojenosti s kvalitou služeb 

vysokých škol. Intervaly přípustných hodnot jsou podobně široké, šířky jednotlivých krabic 

mají podobný rozsah.  Celkový průměr pro vzorek respondentů z Německa činí 0,656.  

4.2.1 Ověření hypotéz - Analýza rozptylu (ANOVA), Scheffého metoda   

Analýza rozptylu byla použita jako metoda matematické statistiky za účelem ověření hypotéz. 

Na hladině významnosti α = 0,05 byla testována hypotéza H0 - neexistují významné rozdíly 

ve vnímání důležitosti jednotlivých kritérií pro měření spokojenosti s  kvalitou služeb vysoké 

školy u souboru studentů odlišných národností. Výsledky získané z analýzy rozptylu 

(ANOVA) jsou uvedeny v tabulce 20, 21 a 22.  

Tabulka 20: Základní výpočet hodnot 

 
 

Tabulka 21: Výpočet hodnot – počet úrovní faktoru = 5  

 
 

Tabulka výše obsahuje výpočet hodnot při počtu úrovní faktoru = 5. Faktorem analýzy je 

geografická oblast výzkumu, což odpovídá pěti úrovním faktoru (země původu souboru 

respondentů). Země jsou v tabulce označeny dle následujícího klíče: A = Česko, B = 

Slovensko, C= Polsko, D = Rakousko a E = Německo.  Sloupec - Počet hodnot (47) 

představuje všechna identifikovaná kritéria pro hodnocení spokojenosti kvality služeb VŠ. 
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Sloupec -  Efekty faktorů představuje rozdíl průměru úrovně a celkového průměru. Sloupec – 

Průměr úrovně představuje průměr dat pro jednotlivé země. Tabulka níže uvádí konečné 

výsledky celkového faktoru vlivu.  

Tabulka 22: Test významnosti celkového vlivu faktoru  

 
   

Sloupec - Teoretický výpočet značí kritický kvantil pro danou hladinu významnosti. Sloupec 

– Vypočítaný výsledek udává testovanou hodnotu.  Test významnosti celkového vlivu faktoru 

značí, že rozdílná země původu respondentů (studentů) nemá významný vliv na vnímání 

důležitosti jednotlivých kritérií pro měření spokojenosti studentů s  kvalitou služeb vysoké 

školy, protože platí, že je-li pravděpodobnost nevýznamnosti vlivu faktoru menší (viz sloupec 

pravděpodobnost v tabulce 22) než zvolená hladina významnosti, je vliv faktoru významný. 

Tabulka níže obsahuje výpočet dle Scheffého metody, která umožnila rozšířené porovnání 

všech dvojic úrovní mezi sebou – párové porovnání. Sloupec - Rozdíl značí rozdíly mezi 

středními hodnotami v úrovních (mezi jednotlivými státy). Tabulka dokladuje, že rozdíly ve 

vnímání důležitosti jednotlivých kritérií pro měření spokojenosti studentů s  kvalitou služeb 

vysoké školy u souboru respondentů (studentů) pocházejících z odlišných zemí jsou 

nevýznamné, protože platí, že je-li pravděpodobnost nevýznamnosti (viz sloupec 

pravděpodobnost v tabulce 23) menší než zvolená hladina významnosti, je rozdíl mezi 

úrovněmi statisticky významný. 

Tabulka 23: Scheffého metoda 
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Na základě provedené statistické analýzy dat pomocí analýzy rozptylu ANOVA a Scheffého 

metody lze konstatovat, že došlo k potvrzení hypotézy H0 -  Neexistují významné rozdíly ve 

vnímání důležitosti jednotlivých kritérií pro měření spokojenosti s  kvalitou služeb vysoké 

školy u souboru studentů odlišných národností.  

Na základě výše uvedených statistických analýz byla vyvrácena alternativní hypotéza H1 - 

Existují významné rozdíly ve vnímání důležitosti jednotlivých kritérií pro měření 

spokojenosti s  kvalitou služeb vysoké školy u souboru studentů odlišných národností.  

Krabicový diagram (graf 11) zhodnocuje symetrii datového rozdělení odpovědí souboru 

studentů pocházejících z odlišných zemí. Z tohoto grafu lze vyčíst, že nelze nalézt data 

vybočující ze základního datového souboru. Data pocházející z jednotlivých zemí jsou v grafu 

znázorněny dle následujícího klíče: A = Česko, B = Slovensko, C= Polsko, D = Rakousko a E 

= Německo.   

Graf 11: Krabicový diagram – porovnání jednotlivých zemí 

 

4.2.2 Postup vytvoření metodiky hodnocení spokojenosti studentů 

Pro hlubší pochopení vztahů mezi jednotlivými znaky (kritérii) byla provedena explorativní 

faktorová analýza, přičemž faktory objasňují 56 % z celkového rozptylu. Míra vztahu 

(korelační koeficient) byla stanovena na hodnotu 0,3. Na základě provedené analýzy a 

logického úsudku autora bylo identifikováno a pojmenováno následujících devět dimenzí: 

Služby a vybavenost školy, prestiž a tradice, úroveň a nabídka studia, uplatnění v praxi, 
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okolí školy, město, věda a výzkum, dostupnost a ubytování, úroveň výuky (kvalita 

vyučujících).  

Jednotlivé dimenze jsou tvořeny znaky (kritérii), které splňují dvě podmínky. První 

podmínku tvoří míra vztahu mezi jednotlivými znaky, kdy výše korelačního koeficientu musí 

být u daného znaku vyšší či rovno hodnotě 0,3.  

Následující tabulka objasňuje korelace mezi znaky rozdělených do jednotlivých dimenzí. 
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Tabulka 24: Korelace znaků (kritérií) rozdělených do jednotlivých dimenzí 

 

Služby a vybavenost školy Prestiž a tradice Úroveň a nabídka studia Uplatnění v praxi Okolí školy Město Věda a výzkum Dostupnost a ubytování Úroveň výuky

Dopravní infrastruktura ve městě ,584 ,315

Kulturní vyžití ve městě ,523

Prestiž města ,542

Životní náklady ve městě (slevy pro studenty) ,301 ,320 ,475

Nabídka volitelných předmětů ,347

Úroveň jazykových kurzů ,702

Nabídka studia v cizím jazyce ,713

Nabídka studijních programů a oborů

Úroveň teoretické výuky

Úroveň praktické výuky ,551 ,342

Možnosti individuálního sestavení rozvrhu

Přiměřenost přijímacích zkoušek ,413

Dostupnost elektronických výukových materiálů ,366

Nabídka formy studia - denní, kombinovaná ,506

Přiměřená náročnost studia

Cena studia

Přístup neakademických pracovníků

Přístup akademických pracovníků ,535

Profesionalita vyučujících ,722

Úroveň systému stipendií

Možnosti studia v zahraničí, spolupráce se zahraničními univerzitami ,677

Vztahy s ostatními studenty ,573

Prestiž univerzity ,735

Tradice univerzity ,656

Prestiž fakulty ,711

Tradice fakulty ,648

Technické vybavení  (počítače, audio-video technika , wifi atd.) ,306 ,319

Informační systém ,359 ,303

Prostory budovy a vzhled interiéru

Služby v budově školy (voda, elektřina, topení) ,693

Úroveň  knihovny a studoven ,403

Úroveň občerstvení a stravování ,379 ,413

Služby pro studenty (tisk, kopírování, skenování) ,642

Sociální vybavenost školy (výtahy, toalety, bezbariérový přístup) ,722

Dostupnost a úroveň ubytování ,311

Ekologické hledisko ,417

Okolí školy - zelené plochy ,694

Umístění  a dopravní dostupnost fakulty ,693

Dostatek parkovacích míst ,304

Sportovní vyžití ,627

Nabídka participace ve studentských organizacích (klubech)

Propagace školy ,319 ,382

Uplatnění absolventů na trhu práce ,747

Kontakt s absolventy

Spolupráce se soukromým sektorem ,510

Věda a výzkum ,550

Pořádání konferencí ,771

Znaky (kritéria)

Dimenze
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Lexikální rovina tvoří druhou podmínku. Slovní pojmenování daného znaku musí logicky 

souviset se slovním pojmenováním dané dimenze.  

V tabulce níže je uvedeno rozdělení jednotlivých znaků (kritérií), které splňují obě podmínky 

do jednotlivých dimenzí. Jedná se o redukci znaků uvedené v tabulce 24 po aplikaci druhé 

podmínky (lexikální rovina). Znaky, které se vyskytovaly ve více dimenzích, byly ponechány 

vždy jen v jedné dimenzi.  

Tabulka 25: Rozdělení kritérií do jednotlivých dimenzí po aplikaci druhé podmínky  

 

Na základě logické úvahy došlo k dedukci, že je potřebné snížit počet hodnotících kritérií z 

důvodu zjednodušení navržené metodiky.  Z této příčiny bylo žádoucí učinit selekci finálních 

kritérií.   

Důležitá kritéria pro hodnocení spokojenosti studentů s kvalitou služeb vysokých škol byla 

vybrána na základě relativní četnosti odpovědí všech 546 respondentů z následujících pěti 

zemí -  Česko, Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko. Pro výběr důležitých kritérií na 

základě četnosti odpovědí respondentů dotazníkového šetření byly autorem navrženy dvě 

možné varianty řešení. V první variantě byla pro výběr kritérií použitelných v metodice 

hodnocení spokojenosti stanovena hranice relativní četnosti odpovědí 70 % a výše.  Tedy 
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alespoň 70 % studentů považuje dané kritérium za důležité.  Této hranici odpovídalo 26 

kritérií. V druhé variantě byla hranice relativní četnosti odpovědí stanovena na 80% a výše. 

Této hranici odpovídalo 15 kritérií. V tabulce 26 jsou kritéria, která považuje alespoň 70% 

studentů za důležitá, označena černou barvou. Kritéria, která považuje alespoň 80% studentů 

za důležitá, jsou označena barvou modrou. Červeně jsou dále vyznačena kritéria, která 

dosáhla méně jak 70%.  Hranici 60% nebylo vhodné použít z důvodu příliš velkého počtu 

kritérií (36 kritérií) a naopak hranici 90% odpovídalo jen jedno kritérium – Uplatnění 

absolventů na trhu práce.  V tabulce 26 jsou výsledky upraveny do intervalu od 0 do 1.  

Tabulka 26: Relativní četnost odpovědí u jednotlivých kritérií 

 

Kritérium Relativní četnost odpovědí 

Dopravní infrastruktura ve městě 0,844

Kulturní vyžití ve městě 0,786

Prestiž města 0,548

Životní náklady ve městě (slevy pro studenty) 0,806

Nabídka volitelných předmětů 0,722

Úroveň jazykových kurzů  0,745

Nabídka studia v cizím jazyce 0,628

Nabídka studijních programů a oborů 0,881

Úroveň teoretické výuky 0,716

Úroveň praktické výuky 0,896

Možnosti individuálního sestavení rozvrhu 0,703

Přiměřenost přijímacích zkoušek 0,595

Dostupnost elektronických výukových materiálů 0,824

Nabídka formy studia - denní, kombinovaná 0,67

Přiměřená náročnost studia 0,747

Cena studia 0,623

Přístup neakademických pracovníků 0,505

Přístup akademických pracovníků 0,817

Profesionalita vyučujících 0,853

Úroveň systému stipendií 0,668

Možnosti studia v zahraničí, spolupráce se zahraničními univerzitami 0,745

Vztahy s ostatními studenty 0,826

Prestiž univerzity 0,716

Tradice univerzity 0,436

Prestiž fakulty 0,654

Tradice fakulty 0,429

Technické vybavení  (počítače, audio-vidio technika , wifi atd.) 0,848

Informační systém 0,826

Prostory budovy a vzhled interiéru 0,603

Služby v budově školy (voda, elektřina, topení) 0,802

Úroveň  knihovny a studoven 0,802

Úroveň občerstvení a stravování 0,672

Služby pro studenty (tisk, kopírování, skenování) 0,819

Sociální vybavenost školy (výtahy, toalety, bezbariérový přístup) 0,764

Dostupnost a úroveň ubytování 0,738

Ekologické hledisko (ekologické programy - třídění, nábytek z recyklovaných materiálů atd.) 0,427

Okolí školy - zelené plochy 0,575

Umístění  a dopravní dostupnost fakulty 0,85

Dostatek parkovacích míst 0,41

Sportovní vyžití 0,579

Nabídka participace ve studentských organizacích (klubech) 0,419

Propagace školy 0,463

Uplatnění absolventů na trhu práce 0,91

Kontakt s absolventy 0,504

Spolupráce se soukromým sektorem (např. nabídka pracovních stáží v partnerských firmách) 0,745

Věda a výzkum 0,615

Pořádání konferencí 0,403
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Ve druhém kroku byla použita technika skupinových rozhovorů. Tyto rozhovory byly 

uskutečněny se studenty z Rakouska (4 skupiny), Česka (4 skupiny) a Slovenska (2 Skupiny). 

Celkem tedy 10 skupin o 6 – 8 studentech bakalářského a magisterského studia bylo 

požádáno, aby zhodnotilo a vybralo jednu ze dvou navržených variant (70% a výše či 80% a 

výše). Na základě vyhodnocení výsledků těchto skupinových rozhovorů vyplynulo, že 7 

skupin preferuje druhou variantu, ve které hranice relativní četnosti odpovědí respondentů 

činila 80 %, čemuž odpovídalo 15 kritérií.  

Na základě uskutečněných skupinových rozhovorů byla tedy stanovena hranice relativní 

četnosti odpovědí respondentů na 80% a více pro výběr finálních hodnotících kritérií.  

Finální výběr 15 kritérií použitelných pro metodiku měření spokojenosti studentů s kvalitou 

služeb vysokých škol je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 27: Finální výběr 15 kritérií 

 

K patnácti výše uvedeným kritériím byly stanoveny váhové koeficienty, jež akcentují jejich 

odlišnou důležitost. Tyto váhy byly stanoveny na základě techniky skupinových rozhovorů. 

10 skupin studentů magisterského a bakalářského studia (5 – 6 členů) ze tří různých zemí 

(Česko - 4 skupiny, Rakousko - 4 skupiny a Slovensko - 2 skupiny) přiřadilo jednotlivým 

kritériím váhové koeficienty, jejichž součet dohromady tvořil 100 %. Váhy byly přepočítány 

tak, aby jejich součet dosahoval hodnoty 1. V závěrečné fázi byl vypočítán průměr z výsledků 
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jednotlivých skupin a tak vznikly konečné váhové hodnoty. Výsledná hodnotící kritéria a 

váhové koeficienty jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka 28: Výsledné váhové koeficienty  

 

V dalším kroku bylo potřeba pro vytvoření metodiky stanovit hodnotící škálu. Na základě 

provedeného sekundárního výzkumu se autorovi jevila jako vhodné řešení Likertova 

hodnotící škála. Likertovu škálu lze považovat za jednu z nejčastěji používaných a její výhoda 

spočívá především ve skutečnosti, že je schopna zjistit nejen postoj respondenta, ale také jeho 

přibližnou sílu (Hayes, 2009). 

U metod SERVQUAL a SERVPERF se používá sedmistupňová hodnotící škála. Nicméně 

autorovi disertační práce přišlo vhodnější v oblasti terciárního vzdělávání použít jen 

pětistupňovou hodnotící škálu a to především z důvodu jednoduchosti při samotném 

hodnocení spokojenosti a srozumitelnosti při interpretaci zpracovaných dat.       

Na závěr bylo osloveno celkem 10 skupin (6-8 členů) ze tří různých zemí (Česko 4, Rakousko 

3 a Slovensko 3), kterým byla položena otázka, zda se jim pětistupňová Likertova škála jeví 

jako vhodné řešení. 8 skupin souhlasilo s touto variantou, zbývající dvě skupiny (1 skupina 

z České Republiky a druhá skupina z Rakouska) preferovaly vícestupňovou hodnotící škálu.  
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Společně se studenty byla na základě těchto řízených skupinových rozhovorů formulována 

následující pětistupňová hodnotící škála v numerické a verbální podobě: 

 velmi spokojen = 1 

 spokojen = 2 

 neutrální postoj = 3 

 nespokojen = 4 

 velmi nespokojen = 5 

Skupiny studentů uvedly, že již mají zkušenosti s použitím Likertovy pětistupňové hodnotící 

škály v dotazníkových šetřeních. Studenti preferovali tuto stupnici především z důvodu 

jednoduchosti hodnocení. Stupeň číslo 3 – neutrální postoj je interpretován studenty jako stav, 

kdy nedochází ani k pocitu spokojenosti či  nespokojenosti.  

Pro výpočet spokojenosti studentů s kvalitou služeb VŠ byl navrhnut Index celkové 

spokojenosti zájmové skupiny. Výraz zájmová skupina je v indexu použit záměrně, aby 

zdůraznil skutečnost, že tento vzorec je možné použít i na měření spokojenosti ostatních 

zájmových skupin vysoké školy.  Níže jsou uvedeny matematické vzorce potřebné pro 

výpočet:
 4

   

Vzorec 1 

   ∑     

 

   

 

Kde: 

Ij - Index spokojenosti jednotlivce 

x  - Kritérium (resp. odpovídající stupeň hodnocení – přirozené číslo 1-5 korespondující   

      s verbálním hodnocením dle pětistupňové Likertovy hodnotící škály) 

i  -  Sumační index  

v -  Váhový koeficient 

n -  Horní hranice sumace (ve vzorci má hodnotu 15) 

 

                                                 
4
 Poznámka: Podobná logika konstrukce vzorce se používá pro výpočet spokojenosti zákazníka.  
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Vzorec 2 

   
∑    
 
   

 
 

Kde: 

Is- Index celkové spokojenosti zájmové skupiny 

Ij- Index spokojenosti jednotlivce zájmové skupiny 

y -  Počet jednotlivců v zájmové skupině 

 i -  Sumační index 

n -  Horní hranice sumace 

Aby bylo možné po analýze výsledků spokojenosti studentů s kvalitou služeb vysoké školy 

lépe vybrat oblasti vhodné ke zlepšení, bylo autorem disertační práce rozděleno 15 

hodnotících kritérií do 2 skupin. Toto rozdělení má odrážet skutečnost, do jaké míry má 

vysoká škola možnost ovlivnit jednotlivé oblasti specifikované danými kritérii. Návrh 

rozdělení je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 29: Rozdělení kritérií dle míry jejich ovlivnitelnosti ze strany VŠ  

 

Z důvodu přehlednosti je žádoucí výše uvedených 15 kritérií rozdělit do dimenzí. K tomuto 

účelu je logické použít a upravit rozdělení uvedené v tabulce, která byla vytvořena na základě 

provedené explorativní faktorové analýzy.  Do tabulky byla doplněna čtyři kritéria (Nabídka 

studijních programů, dostupnost elektronických výukových materiálů, informační systém a 

vztahy s ostatními studenty), protože v původní verzi nebyla obsažena. Tato kritéria byla 

přiřazena logicky do jednotlivých dimenzí dle jejich lexikálního významu. Došlo naopak 

k odstranění kritérií, u kterých hranice relativní četnosti odpovědí respondentů činila méně jak 
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80 %.  Ostatních zbývajících 11 kritérií bylo ponecháno v příslušných dimenzích. Následující 

tabulka znázorňuje finální verzi rozdělení. 

Tabulka 30: Finální rozdělení kritérií do jednotlivých dimenzí 

 

4.2.3 Komponenty metodiky  

V rámci naplnění hlavního cíle 2 byla navržena metodika měření spokojenosti studentů 

s kvalitou VŠ. Tato metodika je tvořena následujícími komponentami: 

 souborem 15 hodnotících kritérií (viz tabulka 27) 

 souborem váhových koeficientů akcentujících důležitost jednotlivých kritérií (viz 

tabulka 28) 

 Likertovou pětistupňovou hodnotící škálou  

 matematickými vzorci umožňujícími výpočet Indexu celkové spokojenosti zájmové 

skupiny  

4.3 Postup řešení dílčího cíle 1  

Tento dílčí cíl byl formulován následovně: 

 Identifikovat zájmové skupiny vysoké školy pro účely navržení modelu řízení 

spokojenosti zájmových skupin s kvalitou služeb těchto institucí.    

Pro naplnění uvedeného cíle byl zvolen následující postup řešení: 

S použitím techniky osobních a telefonických rozhovorů bylo dotazováno 21 respondentů z 

následujících 14 veřejných vysokých škol v České republice  - Masarykova univerzita v Brně, 
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Vysoká škola ekonomická v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká 

škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Česká zemědělská univerzita v Praze, 

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká 

škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Univerzita Pardubice, Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Tomáše 

Bati ve Zlíně, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Hradec Králové a Slezská 

univerzita v Opavě. Další čtyři respondenti pocházeli z Rakouska z vysoké školy FH Wien-

Studiengänge der WKW. Mezi respondenty bylo 15 žen a 10 mužů.  Jednalo se o pracovníky 

rektorátů a fakult ekonomického zaměření, kteří jsou zodpovědní za marketingovou 

komunikaci těchto institucí. Dotazovaným byla položena otázka následujícího znění: Jaké 

jsou zájmové skupiny vysoké školy? Respondenti identifikovali 17 zájmových skupin 

vysokých škol. K identifikaci zájmové skupiny došlo v případě, že byla zmíněna alespoň 

jedním z respondentů. Následující obrázek obsahuje jejich plný výčet. 

Obrázek 11: Zájmové skupiny vysoké školy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

1. Zájemci o studium 

2. Tuzemští  studenti  

3. Zahraniční studenti 

4. Absolventi 

5. Akademičtí zaměstnanci 

6. Neakademičtí zaměstnanci 

7. Ostatní orgány uvnitř univerzity (fakulty, ústavy, centra atd.) 

8. Podniky 

9. Ostatní univerzity, fakulty (konkurenti, ale i potencionální partneři) 

10. Instituce veřejného sektoru 

11. Odborná veřejnost 

12. Široká veřejnost 

13.Ostatní vzdělávací instituce (střední, základní a další školy) 

14. Média 

15. Dodavatelé 

16. Nadřízená složka - MŠMT 

17. VIP představitelé firem či jiných institucí 
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4.4 Postup řešení dílčího cíle 2 

Tento dílčí cíl byl formulován takto: 

 Provést hodnocení spokojenosti s kvalitou služeb pomocí navržené metodiky  na 

Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. 

Na základě výsledků předchozího sekundárního a primárního výzkumu byla navržena 

metodika měření spokojenosti studentů s kvalitou služeb vysokých škol. Aby došlo k ověření 

použitelnosti této metodiky v praxi, bylo provedeno hodnocení spokojenosti studentů na 

Fakultě podnikatelské VUT v Brně. V rámci ověření metodiky bylo uskutečněno dotazníkové 

šetření, kterého se zúčastnilo 100 respondentů (56 žen a 44 mužů). Respondenti byli vybráni 

na základě techniky náhodného výběru. Dotazováni byli studenti bakalářského a 

magisterského studia. Dotazník, který je součástí navržené metodiky, je uveden v příloze 3. 

Níže jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření v grafické, numerické a slovní podobě.    

Graf 12: Kritérium 1 - Dopravní infrastruktura ve městě 

 

Dopravní infrastruktura ve městě je hodnocena studenty pozitivně. 68% studentů vyjádřilo 

spokojenost (21% je velmi spokojeno, 47% je spokojeno) a pouze 7% hodnotí toto kritérium 

možností – nespokojen.  
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Graf 13: Kritérium 2 - Životní náklady ve městě 

 

Studenti zaujímají ke kritériu životní náklady ve městě převážně neutrální postoj (44%). 35% 

studentů vyjádřilo spokojenost (5 % je velmi spokojeno a 30 % je spokojeno). Nespokojeno 

se životními náklady v městě Brně je potom 21% respondentů. 

Graf 14: Kritérium 3 - Nabídka studijních programů a oborů 

 

Nabídku studijních programu na FP VUT v Brně hodnotí studenti pozitivně (7% respondentů 

je velmi spokojeno a 49% dotazovaných je spokojeno). Negativně vnímá nabídku programů a 

oborů pouze 8% studentů (7% je nespokojeno a 1% velmi nespokojeno).   
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Graf 15: Kritérium 4 - Úroveň praktické výuky 

 

Úroveň praktické výuky studenti hodnotí spíše negativně (18% je velmi nespokojeno a 40% 

je nespokojeno). 24% respondentů zaujímá neutrální postoj. 35% dotazovaných hodnotí toto 

kritérium pozitivně  (11% studentů je velmi spokojeno a 24% spokojeno).  

Graf 16: Kritérium 5 - Dostupnost elektronických výukových materiálů 

 

Dostupnost elektronických výukových materiálů je studenty hodnocena rozdílně (13% 

respondentů je velmi spokojeno a 30% spokojeno). Negativně naproti tomu vnímá toto 

kritérium 30% (5% respondentů je velmi nespokojeno a 25% respondentů je nespokojeno).  
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Graf 17: Kritérium 6 - Přístup akademických pracovníků 

 

Přístup akademických pracovníků hodnotí studenti pozitivně (10% je velmi spokojeno a 42% 

spokojeno). Neutrální postoj zaujímá 35% respondentů. Pouze 13% dotazovaných vnímá 

přístup akademických pracovníků negativně (11% studentů je nespokojeno a 2% studentů 

jsou velmi nespokojena).  

Graf 18: Kritérium 7 - Profesionalita vyučujících 

 

Profesionalita vyučujících je studenty hodnocena pozitivně (10% je velmi spokojeno a 42% je 

spokojeno). Neutrální postoj zaujímá 37% respondentů. Pouze 14% dotazovaných vnímá 

profesionalitu akademických pracovníků negativně (12% studentů je nespokojeno a 2% 

studentů jsou velmi nespokojena).  
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Graf 19: Kritérium 8 - Vztahy s ostatními studenty 

 

Vztahy s ostatními studenty jsou hodnoceny respondenty velmi pozitivně (32% je velmi 

spokojeno a 46% je spokojeno). Neutrální postoj zaujímá 18% respondentů. Pouze 4% 

dotazovaných vnímá vztahy s ostatními studenty negativně (2% studentů jsou nespokojena a 

2% studentů jsou velmi nespokojena).  

Graf 20: Kritérium 9 - Technické vybavení 

 

Technické vybavení školy (počítače, audio-video technika, wifi atd.) je respondenty 

hodnoceno velmi pozitivně (29% je velmi spokojeno a 49% je spokojeno). Neutrální postoj 

zaujímá 14% respondentů. Pouze 8% dotazovaných vnímá technické vybavení fakulty 

negativně (6% studentů je nespokojeno a 2% studentů jsou velmi nespokojena).  
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Graf 21: Kritérium 10 - Informační systém 

 

Informační systém na FP VUT  je respondenty hodnocen spíše pozitivně (18% je velmi 

spokojeno a 36% je spokojeno). Neutrální postoj zaujímá 21% respondentů. 30% respondentů 

vnímá informační systém negativně (20% studentů je nespokojeno a 5% studentů je velmi 

nespokojeno).  

Graf 22: Kritérium 11 - Služby v budově školy  

 

Služby v budově školy (voda, elektřina, topení) jsou studenty hodnoceny velmi pozitivně 

(42% je velmi spokojeno a 37% je spokojeno). Neutrální postoj zaujímá 16% respondentů. 

Pouze 5% dotázaných vnímá tyto služby na fakultě negativně (4% studentů je nespokojeno a 

1% studentů je velmi nespokojeno).  

 

 



116 

 

Graf 23: Kritérium 12 - Úroveň knihovny a studoven 

 

Úroveň knihovny a studoven je studenty hodnocena pozitivně (24% je velmi spokojeno a 

42% je spokojeno). Neutrální postoj zaujímá 25% respondentů. Pouze 9% dotázaných je 

s tímto kritériem nespokojeno.  

Graf 24: Kritérium 13 - Služby pro studenty 

 

Služby pro studenty (tisk, kopírování, skenování) jsou studenty hodnoceny pozitivně (12% je 

velmi spokojeno a 46% je spokojeno). Neutrální postoj zaujímá 17% respondentů. 23% 

dotázaných vnímá služby pro studenty negativně (22% studentů je nespokojeno a 1% studentů 

je velmi nespokojeno).  
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Graf 25: Kritérium 14 - Umístění a dopravní dostupnost fakulty 

 

Umístění a dopravní dostupnost fakulty hodnotí respondenti pozitivně (13% je velmi 

spokojeno a  50% je spokojeno). Neutrální postoj zaujímá 20% respondentů. 17% dotázaných 

vnímá toto kritérium negativně (12% studentů je nespokojeno a 5% studentů je velmi 

nespokojeno).  

Graf 26: Kritérium 15 - Uplatnění absolventů na trhu práce 

 

K tomuto kritériu mají respondenti převážně neutrální postoj (54% studentů). Pouze 21 % 

respondentů hodnotí uplatnění absolventů na trhu práce pozitivně (3% studentů jsou velmi 

spokojena a 18% studentů je spokojeno). Negativně toto kritérium hodnotí 25% (23% 

respondentů je nespokojeno a 2% jsou velmi nespokojena).  
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4.4.1 Index celkové spokojenosti zájmové skupiny 

V hlavním cíli 2 byl jako součást metodiky použit Index celkové spokojenosti, aby bylo 

možné jedním indikátorem zhodnotit celkovou spokojenost zájmové skupiny s kvalitou služeb 

vysoké školy. Tento index má následující matematické vyjádření: 

   
∑    
 
   

 
 

Kde: 

   - Index celkové spokojenosti zájmové skupiny 

Ij   - Index spokojenosti jednotlivce zájmové skupiny 

y -  Počet jednotlivců v zájmové skupině 

 i -  Sumační index  

n -  Horní hranice sumace 

Index spokojenosti jednotlivce zájmové skupiny se vypočítá dle vztahu: 

   ∑     

 

   

 

Kde: 

Ij- Index spokojenosti jednotlivce zájmové skupiny 

x  - Kritérium (resp. odpovídající stupeň hodnocení  – přirozené číslo 1-5) 

v -  Váhový koeficient 

i  -  Sumační index  

n -  Horní hranice sumace (ve vzorci má hodnotu 15) 

Důležité je převést hodnotící škálu z verbální podoby na podobu numerickou dle 

následujícího klíče: 

 velmi spokojen = 1 

 spokojen = 2 

 neutrální postoj = 3 

 nespokojen = 4 

 velmi nespokojen = 5 
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 Po dosazení do vzorců byla vypočítána výsledná hodnota Indexu spokojenosti zájmové 

skupiny (studenti). Výsledná hodnota činila 2,61. 

V dalším postupu bylo potřebné identifikovat nejslaběji hodnocené oblasti vysoké školy a na 

jejím základě vypracovat soubor opatření, která povedou k nápravě. Pro tento účel byl zvolen 

takový postup, v němž oblasti, jejichž číselné ohodnocení je horší (vyšší) než Index 

spokojenosti zájmové skupiny, je vhodné zlepšit. V případě, že škola má dostatečné finanční a 

další zdroje, je přínosné se zaměřit na všechny oblasti, kde je průměrná výsledná hodnota 

evaluací vyšší jak 2. A to z důvodu, že hodnota 2 je hranicí, kdy klient (student) ještě pociťuje 

spokojenost s daným kritériem. Tabulka níže obsahuje výsledné hodnoty pro každé kritérium, 

vypočítané průměrem z výsledků všech hodnotitelů (studentů) daného kritéria.     

Tabulka 31: Výsledné průměrné ohodnocení jednotlivých kritérií 

 

Na základě průměrného výsledku hodnocení lze v případě FP VUT v Brně považovat 

následující oblasti za vhodné ke zlepšení:  

 Dostupnost elektronických materiálů 

 Životní náklady ve městě (slevy pro studenty) 

 Uplatnění absolventů na trhu práce 

 Úroveň praktické výuky 

U těchto oblastí je průměrná hodnota vyšší než Index spokojenosti zájmové skupiny, jehož 

hodnota činí 2,61.  
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Dané oblasti je přínosné rozdělit dle tabulky 29. Po tomto rozdělení je patrné, že oblasti – 

životní náklady ve městě a uplatnění absolventů na trhu práce, může vysoká škola ovlivnit jen 

nepřímo, zatímco zbývající dvě oblasti je schopna ovlivnit přímo.   

4.5 Postup řešení dílčího cíle 3 

Tento dílčí cíl byl formulován následovně: 

 Zmapovat současný stav řízení marketingové komunikace a dalších 

marketingových činností veřejných vysokých škol se svými zájmovými skupinami 

na území České republiky a na základě zjištěných poznatků sestavit soubor 

doporučení vedoucí ke zlepšení MC vysokých škol se svými stakeholdery.  

Pro naplnění uvedeného cíle byl zvolen následující postup řešení: 

1. Na základě teoretických znalostí získaných studiem odborných publikací byly nejdříve 

uskutečněny dva rozhovory s experty v oblasti marketingu vysokých škol. Tito odborníci byli 

požádáni, aby identifikovali nejdůležitější aspekty související se současným marketingovým 

řízením vysokých škol. V prvním případě se jednalo o odborníka, který se věnuje 

problematice marketingového řízení škol mnoho let, vydává odborné publikace související 

s touto oblastí a získal také mnoho praktických zkušeností. Druhým odborníkem byla 

manažerka zodpovědná za marketingové řízení univerzity ČVUT. Na základě získaných 

informací z těchto rozhovorů byly identifikovány okruhy pro formulování otázek k další fázi 

výzkumu a to především v oblasti marketingu a marketingové komunikace. Z těchto okruhů 

byly vytvořeny následující otázky: 

1. Jakým způsobem je marketingová komunikace plánována (na jaký časový 

horizont)? 

2. Jaké  jsou hlavní cíle  marketingové komunikace univerzity/fakulty? 

3. Jak vypadá organizační struktura (marketingového) oddělení univerzity/fakulty? 

4. Jaká je míra centralizace řízení marketingové komunikace mezi fakultou a 

univerzitou (rektorátem)? Jak se projevuje? 

5. Jakým způsobem jsou pracovníci marketingového oddělení a lidé participující na 

MC univerzity/fakulty motivováni kromě finančního ohodnocení? Připravuje 

marketingové oddělení   nějaké stimulační programy pro své zaměstnance? 

6. Jak je kontrolována oblast marketingové komunikace univerzity/fakulty? 
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7. Jakým způsobem je měřena účinnost  marketingové komunikace u jednotlivých 

zájmových skupin? 

8. Na co především by se  marketingová komunikace   univerzity/fakulty měla  zaměřit 

v budoucnu? 

9. Definujte prosím největší problémy, se kterými se v rámci marketingové 

komunikace univerzity/fakulty setkáváte. 

10. Myslíte si, že je potřebné  více používat nástroje marketingové komunikace, které 

jsou využívány v  soukromé sféře? 

2. V druhé fázi výzkumu byla použita technika osobních rozhovorů a telefonického 

dotazování.  Bylo dotazováno 21 respondentů z následujících 14 veřejných vysokých škol 

v České republice - Masarykova univerzita v Brně, Vysoká škola ekonomická v Praze, 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická v 

Českých Budějovicích, Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova zemědělská a 

lesnická univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská-Technická 

univerzita Ostrava, Univerzita Pardubice, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Západočeská 

univerzita v Plzni, Univerzita Hradec Králové a Slezská univerzita v Opavě. Bylo osloveno 

všech 15 veřejných vysokých škol, které mají ekonomické fakulty, ale 1 vysoká škola 

opakovaně nereagovala na prosbu o uskutečnění dotazníkového šetření. Respondenty tvořili 

pracovníci rektorátu a fakult ekonomického zaměření, kteří jsou zodpovědní za 

marketingovou komunikaci těchto institucí. Mezi respondenty bylo 11 žen a 10 mužů. Cílem 

šetření bylo především zmapovat, jaké formy marketingové komunikace vysoké školy 

používají ve vztahu ke studentům. 
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Dále jsou zpracovány výsledky výzkumu v grafické, numerické a slovní podobě. 

Otázka č. 1 - Jakým způsobem je marketingová komunikace plánována (na jaký časový 

horizont)? 

Tabulka 32: Odpovědi na otázku č. 1 

Varianta 

odpovědi 

Obsah 

1. Marketingový plán vychází z dlouhodobého záměru.  

2. Upřesnění plánu probíhá na jeden kalendářní rok, poté se upravuje na rok 

akademický. 

3. Máme vypracovaný vlastní plán marketingové strategie. 

4. Akce moc neplánujeme, spíše řešíme vše dle specifických potřeb v dané 

situaci.  

Graf 27: Odpovědi na otázku č. 1 

Jakým způsobem je marketingová komunikace plánována (na jaký časový horizont)? 

 

Na první otázku nejvíce respondentů (81%) uvedlo odpověď č. 1 – (Marketingový plán 

vychází z dlouhodobého záměru). Odpověď č. 2 -  (Upřesnění plánu probíhá na jeden 

kalendářní rok, poté se upravuje na rok akademický) zmínilo 76% respondentů. Naopak 

pouze 10 % respondentů zmínilo odpověď č. 4 – (Akce moc neplánujeme, spíše řešíme vše 

dle specifických potřeb v dané situaci). 
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Otázka č. 2 - Jaké jsou hlavní cíle marketingové komunikace? 

Tabulka 33: Odpovědi na otázku č. 2 

Varianta 

odpovědi 

Obsah 

1. Získání nových studentů. 

2. Informovat veřejnost o dění na fakultě. 

3. Vybudování a udržení pozitivní image.  

4. Udržování dobrých vztahů a kontaktů s absolventy. 

5. Propagace vědeckých úspěchů. 

6. Rozvíjet vědu a výzkum ve spolupráci se soukromým sektorem. 

7. Spolupráce se studenty - příprava neformálních akcí - soutěže, majáles. 

8. Internacionalizace - spolupráce na projektech se zahraničními partnery. 

9. Získávání peněz ze soukromého sektoru – fundraising. 

10. Udržovat dobrou úroveň vnitropodnikové komunikace - ples, večírek, 

sportovní den. 

11. VŠ musí vystupovat jako opinion leaders - vystupovat jako instituce s 

jasným názorem na problémy společnosti. 

Graf 28: Odpovědi na otázku č. 2 

Jaké jsou hlavní cíle marketingové komunikace 

 

Na druhou otázku všichni respondenti (100%) uvedli odpověď č. 1 – (Získání nových 

studentů). Odpověď č. 2 – (Informovat veřejnost o dění na fakultě) zmínilo 90 % respondentů. 
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Nejméně respondentů (24%) uvedlo odpověď č. 11 – (VŠ musí vystupovat jako opinion 

leaders - vystupovat jako instituce s jasným názorem na problémy společnosti). 

Otázka č. 3 - Jak vypadá organizační struktura (marketingového) oddělení 

univerzity\fakulty? 

Následující obrázky ukazují nejčastější příklady organizační struktury marketingových 

oddělení na rektorátu.  

Obrázek 12: Organizační struktura 1 (marketingového oddělení – rektorát) 

 

      

Obrázek 13: Organizační struktura 2 (marketingového oddělení – rektorát) 
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Následující obrázky ukazují nejčastější příklady organizační struktury marketingových 

oddělení na fakultách ekonomického zaměření. 

Obrázek 14: Organizační struktura 3 a 4 (marketingového oddělení – fakulta) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 15: Organizační struktura 5 a 6 (marketingového oddělení – fakulta) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 4  - Jaká je míra centralizace řízení MC mezi fakultou a rektorátem? Jak se 

projevuje? 

Tabulka 34: Odpovědi na otázku č. 4 

Varianta 

odpovědi 

Obsah 

1. Je potřeba dodržovat jednotný vizuální styl. 

2. Centralizovat komunikaci u strategických témat a krizových situací. 

 

3. Servis rektorátu pro fakulty - marketingový výzkum,  propagační materiály, 

školení, příprava a vyhledávání  vhodných projektů, na kterých fakulty mohou 

spolupracovat atd. 

 

4. Fakulty mohou profitovat z užší spolupráce s rektorátem -  značka univerzity. 

 

5. Je třeba posílit identitu s univerzitou. 

 

6. Pravidelné setkání marketingových pracovníků rektorátu a fakult. 

 

7. Konkurence mezi jednotlivými fakultami uvnitř univerzit -  boj o finanční 

zdroje. 

 

8. Centralizace je slabá, ale nikdo po ní netouží. 

 

9. Je potřebná značná samostatnost fakult - každá fakulta má své specifické 

požadavky. 

10. Není jednotný informační systém, dochází ke vzniku dualit. 

 

11. Rektorát řídí celouniverzitní akce typu: majáles, ples, dny otevřených dveří, 

slavnostní zasedání vědecké rady a podobně. 

 

12. Důležitý je styl komunikace - rektorát by neměl vystupovat direktivně. 

 

13. Centrum kontroluje používání jednotného vizuálního stylu, ale i např. 

grafickou podobu letáků jednotlivých fakult. 

 

14. Je třeba centralizovat řízení marketingové komunikace, poté je možné povolit. 
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Graf 29: Odpovědi na otázku č. 4 

Jaká je míra centralizace řízení MC mezi fakultou a rektorátem? Jak se projevuje? 

 

Na otázku č.4 všichni respondenti (100%) uvedli odpověď č. 1 – (Je potřeba dodržovat 

jednotný vizuální styl). 90 % dotázaných zmínilo odpověď č. 2 (Centralizovat komunikaci u 

strategických témat a krizových situací). Jen jeden respondent (tedy necelých 5%) uvedl 

odpověď č.14 – (Je třeba centralizovat řízení marketingové komunikace, poté je možné 

povolit). Z výsledku lze usuzovat, že odpověď číslo 14 je spíše výjimečná a vystihuje 

tendenci rektorátu co nejvíce centralizovat rozhodování týkající se marketingové komunikace 

univerzity.    
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Otázka č. 5 - Jakým způsobem jsou pracovníci marketingového oddělení a lidé 

participující na MC univerzity/fakulty motivováni kromě finančního ohodnocení? 

Připravuje marketingové oddělení nějaké stimulační programy pro své zaměstnance? 

Tabulka 35: Odpovědi na otázku č. 5 

Varianta 

odpovědi 

Obsah 

1. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti marketingu - semináře, 

konference. 

2. Neformální akce - sportovní dny, vánoční punč a podobná setkání. 

3. Žádný motivační plán neexistuje. 

4. Teambuilding pro zaměstnance - například tvorba kalendáře. 

 

Graf 30: Odpovědi na otázku č. 5 

Jakým způsobem jsou pracovníci marketingového oddělení a lidé participující na MC 

univerzity/fakulty motivováni kromě finančního ohodnocení? Připravuje marketingové 

oddělení   nějaké stimulační programy pro své zaměstnance? 

 

Na otázku č. 5 nejvíce dotázaných (57 %) uvedlo odpověď č. 1 – (Zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců v oblasti marketingu - semináře, konference.)  29 % respondentů zmínilo 

odpověď č. 2 – (Neformální akce - sportovní dny, vánoční punč a podobná setkání). Nejméně 

respondentů (10%) uvedlo odpověď č. 4 – (Teambuilding pro zaměstnance - například tvorba 

kalendáře). Zajímavá je také skutečnost, že 14 % dotazovaných uvedlo, že prakticky žádný 

motivační plán neexistuje. 
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Otázka č. 6 - Jak je kontrolována oblast marketingové komunikace univerzity/fakulty? 

Tabulka 36: Odpovědi na otázku č. 6 

Varianta 

odpovědi 

Obsah 

1.  Vedoucími pracovníky. 

2. 

 

Otázka je, jak kvantifikovat marketingovou komunikaci s absolventy, 

firmami a ostatními stakeholdery. 

3.  Používáme vnitřní audit. 

4.  MC není moc kontrolována. 

5.  Používáme spíše příležitostné kontroly úspěšnosti jednotlivých akcí. 

 

Graf 31: Odpovědi na otázku č. 6 

Jak je kontrolována oblast marketingové komunikace univerzity/fakulty? 

 

Na otázku č. 6 nejvíce respondentů (57%) uvedlo odpověď č. 1 – (Vedoucími pracovníky). 

38% dotázaných zmínilo odpověď č. 2 (Otázka je, jak kvantifikovat marketingovou 

komunikaci s absolventy, firmami a ostatními stakeholdery). Nejméně respondentů (14%) 

uvedlo odpověď č. 5 – (Používáme spíše příležitostné kontroly úspěšnosti jednotlivých akcí). 
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Otázka č. 7 - Jakým způsobem je měřena účinnost  marketingové komunikace u 

jednotlivých zájmových skupin? 

Tabulka 37: Odpovědi na otázku č. 7 

Varianta 

odpovědi 

Obsah 

1. Vývoj počtu přijatých studentů v jednotlivých letech. 

2. Počet přihlášek. 

3. Vyhodnocení dotazníků (uchazeči, studenti). 

4. Známost značky univerzity a fakulty. 

5. Počet zájemců o studium, kteří se zúčastní různých marketingových akcí 

pořádané rektorátem či fakultou. 

6. Nové kontakty. 

7. Žádná kontrola a měření neprobíhá. 

8. Počet prodaných podnikových voucherů. 

 

Graf 32: Odpovědi na otázku č. 7 

Jakým způsobem je měřena účinnost  marketingové komunikace u jednotlivých zájmových 

skupin? 

 

Na otázku č. 7 nejvíce respondentů  (95%) uvedlo odpověď č. 1- (Vývoj počtu přijatých 

studentů v jednotlivých letech). Odpověď č. 2 – (Počet přihlášek) zmínilo 90% respondentů. 

Naopak jen 5% respondentů uvedlo odpověď č. 7 – (Žádná kontrola a měření neprobíhá, 
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děláme to, co je smysluplné). a otázku č. 8 - (Počet prodaných podnikových voucherů). 

uvedlo pouze 5% dotázaných 

Otázka č. 8 - Na co především by se  marketingová komunikace   univerzity/fakulty měla  

zaměřit v budoucnu? 

Tabulka 38: Odpovědi na otázku č. 8 

Varianta 

odpovědi 

Obsah 

1. Použití nových médií - sociální sítě, Youtube, ve větší míře internet, virální 

marketing. 

2. Propagace dosažených výsledků ve vědě a výzkumu. 

3. Interakce se studenty a zájemci o studium. Je potřeba jít za studenty a připravit 

pro ně zajímavé akce založené na osobním kontaktu. 

4. Kreativita,  nové nápady. 

5. Přizpůsobit se cílové skupině - komunikační styl mladých lidí.  

6. Image VŠ jako spolehlivého partnera při řešení problémů podniků. 

7. Zlepšení cizojazyčných verzí webových stránek  

8. Podporovat odborná témata - poptávka v médiích. 

9. Použít mladý dynamický tým, aby nadchl cílové skupiny, na které je MC 

namířena. 

10. Vysoké školy by měly aktivněji vystupovat, ovlivňovat a poskytovat odborné 

rady týkající se veškerých oblastí lidského života. 

11. Nepřeceňovat sílu tištěných médií, spíše se zaměřit na internet. 

12. Zaměřit se na zvýšení kvality přijímaných studentů. 

13. Styl komunikace musí odpovídat realitě - konzistentnost informací. 

14. Identifikovat, které  faktory jsou  u zájemců o studium rozhodující pro výběr 

vysoké školy. 

15. Dostat se do médií - Populárně naučné dokumenty. 

16. Nemá smysl médiím nutit témata, o která nemají zájem. 

17. Aktivní spolupráce VŠ s novináři (novináři sami jsou mnohdy pasivní). 

18. Snažit se o co nejlepší umístění v rankingu univerzit. 
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Graf 33: Odpovědi na otázku č. 8 

Na co především by se marketingová komunikace univerzity/fakulty měla  zaměřit 

v budoucnu? 

 

Na otázku č. 8 nejvíce respondentů (67%) uvedlo odpověď č. 1 – (Použití nových médií - 

sociální sítě, Youtube, ve větší míře internet, virální marketing). 62% respondentů zmínilo 

odpověď č. 2 – (Propagace dosažených výsledků ve vědě a výzkumu). Naopak nejméně 

dotázaných (10%) uvedlo odpověď č. 16 – (Nemá smysl médiím nutit témata, o která nemají 

zájem), odpověď č. 17 – (Aktivní spolupráce VŠ s novináři (novináři sami jsou mnohdy 

pasivní) a odpověď č. 19 – (Snažit se o co nejlepší umístění v rankingu univerzit). 
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Otázka č. 9 - Definujte největší problémy, se kterými se v rámci marketingové 

komunikace univerzity/fakulty setkáváte. 

Tabulka 39: Odpovědi na otázku č. 9 

Varianta 

odpovědi 

Obsah 

1. Těžká měřitelnost účinnosti MC. 

2. Nedostatek lidí, času, peněz. 

3. Snižující se počet studentů středních škol - demografická křivka. 

4. Nevhodné používání médií. Je třeba používat média, která stakeholdeři využívají - například zájemci 

o studium budou dávat přednost internetu a sociálním sítím před novinami a televizí. 

5. Do marketingové komunikace je potřeba vtáhnout mladé kreativní lidi. 

6. Univerzity s tradicí mají  výhodu (co nejvíce ji využít). 

7. Neexistují jasná pravidla komunikace mezi fakultami a rektorátem. 

8. Malá odbornost pracovníků s marketingem. 

9. Je obtížné motivovat akademické pracovníky, aby se aktivně podíleli na propagaci vědeckých 

úspěchů a jiných propagačních aktivitách MC VŠ. 

10. Legislativa není nakloněna marketingovým aktivitám - zdlouhavé výběrové řízení. 

11. Umístění vysoké školy může být výhodou (např. VŠE - komunikace s médii). 

12. Konzervativní postoje vedení fakulty, je stále potřeba obhajovat nové kreativní nápady. 

13. Studenti obchodují se jménem univerzity. 

Graf 34: Odpovědi na otázku č. 9 

Definujte největší problémy, se kterými se v rámci marketingové komunikace 

univerzity/fakulty setkáváte. 

 

Na otázku č. 9 nejvíce respondentů ( 43%) uvedlo odpověď č. 1 (Těžká měřitelnost účinnosti 

MC) a odpověď č. 2 – (Nedostatek lidí, času, peněz). Naopak jen 5% respondentů uvedlo 

odpověď č. 13 – (Studenti obchodují se jménem univerzity). 
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Otázka č. 10 - Myslíte si, že je potřebné  více používat nástroje marketingové 

komunikace, které jsou využívány v  soukromé sféře? 

Tabulka 40: Odpovědi na otázku č. 10 

Varianta 

odpovědi 

Obsah 

1. Marketing VŠ je specifický, protože veřejné vysoké školy nefungují v klasickém tržním 

prostředí. Nicméně použití některých nástrojů MC využívaných v soukromé sféře je 

potřebné. 

 

2. Ano, je vhodné používat nástroje MC uplatňované v soukromém sektoru, protože  existuje 

konkurence mezi jednotlivými VŠ. 

 

 

Graf 35: Odpovědi na otázku č. 10 

Myslíte si, že je potřebné více používat nástroje marketingové komunikace, které jsou 

využívány v soukromé sféře? 

 

Na rozdíl od předchozích otázek součet činí odpovědí respondentů u 10. otázky 100%. 

Respondenti uvedli buď odpověď č.1 nebo odpověď č.2.  Odpověď číslo jedna (Marketing 

VŠ je specifický, protože veřejné vysoké školy nefungují v klasickém tržním prostředí. 

Nicméně použití některých nástrojů MC využívaných v soukromé sféře je potřebné.) uvedlo 

71% procent respondentů. Druhou odpověď (Ano, je vhodné používat nástroje MC 

uplatňované v soukromém sektoru, protože existuje konkurence mezi jednotlivými VŠ) 

uvedlo 29 % dotázaných.  

71% 

 29% 

Odpověď č. 1 Odpověď č.2



135 

 

Výsledky dotazníkového šetření lze shrnout do následujících bodů: 

 Marketingový plán vysokých škol vychází z dlouhodobého záměru těchto institucí. 

Plán je upřesňován na jeden kalendářní rok a poté upraven na rok akademický. 

Nicméně jen třetina zkoumaných institucí má vypracovaný vlastní plán marketingové 

strategie. Pozitivní je skutečnost, že většina zkoumaných vysokých škol si uvědomuje 

důležitost plánování marketingových aktivit - jen 10% procent z nich této činnosti 

nepřikládá velkou důležitost.   

 Nejdůležitějším cílem marketingové komunikace, který vysoké školy ekonomického 

zaměření sledují, je získávání nových studentů – 100% respondentů uvedlo tento cíl.  

Tento fakt je pravděpodobně způsoben především finančními zdroji, které školy 

dostávají na každého studenta od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT).  Mezi další cíle, které vysoké školy sledují, patří informovat veřejnost o 

dění na fakultě, což úzce souvisí s dalším cílem - vybudování a udržení pozitivní 

image. Udržení dobrých vztahů s absolventy a propagace vědeckých úspěchů jsou 

dalšími nejčastěji zmiňovanými cíli. Lze předpokládat, že vědecké činnosti a výzkumu 

budou vysoké školy v budoucnu stále přikládat větší význam a to především kvůli 

změnám ve financování vysokých škol.  

 Existuje několik podob organizačních struktur „marketingového oddělení“
5
 vysokých 

škol.  Na úrovni centra univerzity (rektorátu) je většinou jmenován prorektor, který je 

zodpovědný za tuto oblast, což svědčí o tom, že vysoké školy si uvědomují její 

důležitost. Na úrovni fakult je tomu podobně, kdy pro oblast marketingu je jmenován 

proděkan. V některých případech však dochází k tomu, že více prorektorů či 

proděkanů má kompetenci řídit marketingové činnosti vysoké školy a zde podle 

respondentů výzkumu dochází ke konfliktním situacím a duplicitám. Někteří 

respondenti vidí řešení ve změně organizační struktury, kdy marketingové oddělení 

bude zodpovědné přímo rektorovi či děkanovi.       

 Míra centralizace mezi rektorátem a fakultami patří k často diskutovanému tématu na 

univerzitách. Z výzkumu vyplývá, že se částečně daří najít shodu při komunikaci 

rektorátu s ekonomickými fakultami. Všichni respondenti považují například za 

                                                 
5
 Poznámka: Útvary, které se zabývají marketingovou komunikací univerzit a fakult se nazývají například  

Oddělení vnějších vztahů či Oddělení pro strategický rozvoj.  V této práci jsou všechna tato pojmenování 

zahrnuta pod označení marketingové oddělení. 
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důležité dodržování jednotného vizuálního stylu. Dále 90 % dotazovaných uvedlo 

potřebu centralizovat komunikaci při krizových situacích. Jako pozitivní lze také 

vnímat snahu nejen rektorátu, ale i fakult vystupovat pod jednou značkou univerzity. 

Velmi užitečný je také určitý servis rektorátu poskytovaný fakultám ve formě - 

zajištění marketingových výzkumů, propagačních materiálů, školení či přípravy a 

vyhledávání vhodných projektů, na kterých fakulty mohou spolupracovat atd. 43% 

respondentů uvedlo, že dochází k pravidelným setkáním pracovníků marketingového 

oddělení rektorátu s jejich kolegy na fakultách. Tato setkání mohou výrazně přispět 

k lepší komunikaci a řešení problematických oblastí, proto je vhodné, aby k těmto 

setkáním docházelo na všech univerzitách. Na druhou stranu existuje několik oblastí, 

kde se shoda mezi centrem (rektorátem) a fakultami hledá obtížně. Jedná se například 

o používání jednotného informačního systému, rozdělování finančních prostředků či 

přílišné kontroly ze strany rektorátu (grafická podoba tiskovin a letáků).   

 Mezi nejčastější podoby motivace lze dle výsledků výzkumu řadit zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců formou seminářů, workshopů či konferencí.  Neformální 

akce typu sportovních dnů jsou respondenty také považovány za motivačně přínosné.  

10 % respondentů uvedlo, že je pro zaměstnance marketingového oddělení 

připravován teambuilding. Lze soudit, že akce na stmelování teamu nejsou tak časté 

především kvůli jejich finanční náročnosti. Obecně lze říci, že se vysoké školy snaží 

využívat i incentivní nástroje nefinančního charakteru a jsou si vědomy důležitosti 

motivačního programu (jen  14 % dotazovaných uvedlo, že na jejich  vysoké školy 

motivační plán neexistuje). 

 Kontrola aktivit marketingové komunikace je prováděna především vedoucími 

pracovníky. Některé vysoké školy mají zabudovaný systém vnitřního auditu, který je 

zaměřen i na oblast marketingu (tuto skutečnost uvedlo 19 % respondentů).  Některé 

školy se zaměřují spíše na kontrolu jednotlivých akcí. Velmi důležité je, že 38 % 

respondentů upozorňuje na skutečnost, že při kontrole oblasti marketingové 

komunikace vysoké školy se svými stakeholdery je obtížné dosáhnout 

kvantifikovaných výsledků.  

 Účinnost marketingové komunikace s jednotlivými zájmovými skupinami je měřena 

především sledováním vývoje počtu přijatých studentů, počtem přihlášek, 

vyhodnocením dotazníků od studentů či zájemců o studium. Některé univerzity si 
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nechávají udělat výzkum zabývající se známostí značky těchto institucí. Lze tedy 

konstatovat, že vysoké školy se snaží určitým způsobem sledovat účinnost 

marketingové komunikace. Jen 5% respondentů uvedlo, že k žádnému měření či 

kontrole nedochází. 

 Jakým směrem by se měla marketingová komunikace univerzit ubírat v budoucnu je 

velmi důležitá otázka. Respondenti tuto budoucnost vidí především v širším využití 

sociálních sítí a podobných aplikací (Facebook a Youtube). Jako stěžejní potom vidí 

obecné využití internetu a virálního marketingu (67 % respondentů). Propagace 

dosažených výsledků ve vědě a výzkumu a budování vzájemných vztahů se studenty a 

uchazeči je další klíčová oblast, na kterou je nutné se zaměřit.   Tato potřeba je přímo 

spojena se samotnou podstatou existence vysokých škol. 

 Mezi největší problémy respondenti řadí – obtížnou měřitelnost účinnosti 

marketingové komunikace (43%), dále nedostatek lidí, času a peněz a nepříznivý 

demografický vývoj související s ubýváním absolventů střední škol v České republice. 

Východisko řešení těchto problémů respondenti vidí ve větším zapojení mladých a 

kreativních lidí do marketingové oblasti vysokých škol. Za kuriozitu lze potom 

považovat situaci, kdy respondent uvedl, že studenti obchodují se jménem školy.  

 Většina respondentů (71%) považuje oblast veřejných vysokých škol za specifickou a 

to především z důvodu, že se nejedná o klasické tržní prostředí. Proto si myslí, že je 

potřeba volit užití jen vybraných nástrojů marketingové komunikace a nepoužívat 

všechny, které se využívají v soukromé sféře. 
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Následující tabulka ukazuje nejčastější odpovědi respondentů na vybrané otázky.  

Tabulka 41: Nejčastější odpovědi respondentů 

Otázka Odpověď Podíl 

respondentů 

v % 

Jakým způsobem je marketingová 

komunikace plánována (na jaký časový 

horizont)? 

Marketingový plán 

vychází z 

dlouhodobého 

záměru. 

81% 

Jaké jsou hlavní cíle marketingové 

komunikace? 

Získání nových 

studentů. 

 

100% 

Jaká je míra centralizace řízení MC mezi 

fakultou a rektorátem? Jak se projevuje? 

Je potřeba dodržovat 

jednotný vizuální 

styl. 

100% 

Jakým způsobem jsou pracovníci 

marketingového oddělení a lidé 

participující na MC univerzity/fakulty 

motivováni kromě finančního 

ohodnocení? Připravuje marketingové 

oddělení nějaké stimulační programy pro 

své zaměstnance? 

Zvyšování 

kvalifikace 

zaměstnanců v oblasti 

marketingu - 

semináře, konference. 

57% 

Jak je kontrolována oblast marketingové 

komunikace univerzity/fakulty? 

Vedoucími 

pracovníky. 

48% 

Jakým způsobem je měřena účinnost  

marketingové komunikace u jednotlivých 

zájmových skupin? 

Vývoj počtu přijatých 

studentů v 

jednotlivých letech. 

95% 

Na co především by se marketingová 

komunikace   univerzity/fakulty měla 

zaměřit v budoucnu? 

Použití nových médií 

- sociální sítě, 

Youtube, ve větší 

míře internet, virální 

marketing. 

67% 

Definujte největší problémy, se kterými 

se v rámci marketingové komunikace 

univerzity/fakulty setkáváte. 

Těžká měřitelnost 

účinnosti MC. 

43% 

 

4.5.1 Marketingový komunikační mix vysoké školy 

Z výsledků dotazníkového šetření uskutečněného pro účely naplnění hlavního cíle 1 

vyplynulo, že zájemci o studium jsou respondenty považovány za druhou nejdůležitější 

skupinu v oblasti vzdělání. Je tedy zřejmé, že se jedná o klíčovou zájmovou skupinu pro 

instituce terciárního vzdělávání. Z tohoto důvodu je přínosné zmapovat, jaké formy 

marketingové komunikace vysoké školy používají ve vztahu k zájemcům o studium.  
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V rámci dílčího cíle 3 byla již výše zmíněným 21 respondentům ze 14 veřejných vysokých 

škol v České republice položena následující otázka: Jaké formy marketingové komunikace 

univerzita/fakulta používá ve vztahu k zájemcům o studium? 

Na základě odpovědí respondentů na tuto otázku byly zmíněné formy marketingové 

komunikace přiřazeny k jednotlivým prvkům dnes již klasického modelu marketingového 

komunikačního mixu Kotler, Amstrong , Harker  a Brennan (2009). Ke členění uvedeného 

níže je potřeba poznamenat, že některé formy je možné přiřadit k více jak jednomu prvku, což 

uvádí na příkladech také Amstrong a Kotler (2003). Pojmenování jednotlivých prvků by mělo 

lépe vyhovovat požadavkům vysokých škol a reflektovat jejich potřeby. Proto došlo ke změně 

v terminologii v rámci níže uvedeného marketingového komunikačního mixu, kdy 

komunikační prvky - podpora prodeje a osobní prodej byly přejmenovány na podporu 

komunikace a osobní komunikaci.   

Komunikační mix vysoké školy vytvořený na základě rozhovorů 

Podpora komunikace 

 Soutěže - jedná se například o znalostní soutěže či zpracování určité problematiky, 

přičemž jsou studenti motivováni možností vyhrát různé ceny.  

 Roadshow - jde o budování dlouhodobých vztahů se středními školami na bázi 

partnerských škol. Zástupci vysoké školy přijedou přímo za studenty středních škol 

s cílem podat co nejlepší informace o své univerzitě a fakultě a seznámit uchazeče 

se všemi přednostmi studia na dané instituci. 

 Dárkové předměty - souhrn drobných suvenýrů, které reprezentují vysokou školu 

reklamním nápisem, logem atd.  

 Vzdělávací veletrhy - na těchto akcích zástupci vysokých škol přímou formou 

podávají informace budoucím studentům a snaží se vzbudit jejich zájem o studium 

na dané instituci.   

 Vzdělávací akce - může vypadat například tak, že vysoké školy připraví soubor 

výukových přednášek či seminářů určených zájemcům o studium.  

 Den otevřených dveří - uchazeči o studium mají možnost fyzicky navštívit fakultu, 

na které by chtěli studovat a seznámit se s vyučujícími, prostorami, vybavením a 

dalšími faktory ovlivňujícími kvalitu studia na dané vysoké škole. 

 Veletrhy – jedná se především o vzdělávací veletrhy typu Gaudeamus v Praze a 

v Brně, či Akadémia v Bratislavě.  
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Reklama 

 Letáky – např. nabídka studijních programů 

 Rádio – spoty na den otevřených dveří a další akce 

 Billboardy – na značku univerzity či velké marketingové akce 

 Inzerce v tiskovinách – den otevřených dveří, možnosti studia 

 Plakáty – na soutěžní či zábavní akce 

 Reklamní plochy na prostředcích hromadné dopravy – reklama na značku školy, na 

nabídku studia atd. 

 Internetová prezentace školy a další reklama na internetu – všechny možné akce 

 Video spoty – na značku školy či produkt (možnost studia) 

Vztahy s veřejností 

 Tiskoviny určené pro uchazeče o studium (časopisy, zpravodaje atd.) 

 Vystoupení odborníků univerzity v médiích 

 Výroční zprávy 

 Konference pro širokou veřejnost 

 Odborné a další články v médiích 

 Vydávání vlastního periodika pro různé cílové skupiny (např. studenty prvních 

ročníků). Na VUT v Brně se jedná například o časopis Události. 

Osobní komunikace 

 Veletrhy – Gaudeamus, Akadémia 

 Roadshow – partnerské školy 

 Přímá prezentace školy na různých akcích (například Noc vědců) 

 Den otevřených dveří 

Přímý prodej 

 E-mail – nabídky kurzů 

 Elektronické nakupování – prodej propagačních předmětů univerzity, prodej 

odborných knih 

V současné době existuje mnoho faktorů, které vedou k tomu, že je nezbytné integrovat 

marketingovou komunikaci ve všech oblastech a oborech. Jako hlavní příčiny lze 

jmenovat například růst cen médií, vyšší úroveň komunikačních znalostí a dovedností 

cílových skupin, pohyb směrem k marketingu vztahů a další (Pelsmacker, Geuens a 

Bergh, 2003).  
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Vysoká škola by se měla snažit o to, aby uchazeči o studium poskytla co 

nejkonzistentnější informace a žádoucí obraz týkající se její identity a image. Je třeba 

důkladně připravit organizaci všech komunikačních aktivit a komplexním řízením zajistit 

jejich průběh, návaznost a propojení. Níže uvedené zjednodušené schéma znázorňuje 

možnou integraci jednotlivých aktivit a prvků marketingového komunikačního mixu 

vysoké školy. Největší kruh představuje provázanost všech pěti prvků komunikačního 

mixu. Jednotlivé prvky, znázorněné pomocí kruhů střední velikosti pak obsahují různé 

komunikační aktivity v podobě nejmenších těles.  

Obrázek 16: Integrovaná marketingová komunikace – komunikační mix vysoké školy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Marketingový komunikační mix obsahuje celou řadu různých aktivit a není jednoduché 

dosáhnout jejich logického propojení tak, aby se docílilo co nejvyššího synergického efektu. 

Pickett a Vinten (2000) definují synergický efekt pomocí rovnice 2 + 2 = 5. Autoři 

zdůrazňují, že použití určitého počtu prvků v rámci jednoho celku bude mít vyšší účinnost než 

použití stejného počtu prvků odděleně.  Celý proces je proto potřeba důkladně naplánovat. 

Integrovaný přístup neznamená jen propojení jednotlivých prvků komunikačního mixu 

vysoké školy, ale také vzájemné propojení všech aktivit uvnitř jednotlivých komunikačních 

prvků. 

4.5.2 Formulace souboru doporučení 

Na základě výsledků primárního výzkumu byl navržen soubor následujících doporučení 

s cílem zlepšit řízení MC vysoké školy:   

1. Vypracování marketingové strategie vysoké školy – následné rozpracování a konkretizace 

stanovených cílů na období jednoho roku. 

2. Řízení marketingových činností fakulty či univerzity jen jedním proděkanem či 

prorektorem – eliminace duplicit a předcházení konfliktním situacím. 

3. Dodržování jednotného vizuálního stylu -  vysoká škola vystupuje konzistentně jako jeden 

subjekt. Fakulty mohou těžit z dobrého jména a tradice univerzity. 

4. Řízení marketingové komunikace vysoké školy směrem ke všem důležitým zájmovým 

skupinám. Vysoká škola by si měla určit své primární zájmové skupiny na základě cílů, které 

sleduje a omezených zdrojů, které má k dispozici.  

5. Kontrolování úspěšnosti marketingové komunikace – využít jednoduché kontrolní činnosti. 

Například se může jednat o sledování počtu přihlášek zájemců o studium na vysokou školu, 

monitoring PR článků v médiích, monitoring sledovanosti propagačního videa, komparace 

zájmu o vysokou školu na vyhledavačích (například monitoring pomocí nástroje Google 

Insight)  apod.     

6. Využití sociálních sítí, video aplikací apod. k marketingové komunikaci vysoké školy – 

může se jednat například o propagaci fakulty na Facebooku, Youtube či Picasa Web Albums. 

7. Využívaní integrované marketingové komunikace – sladění prvků a aktivit marketingové 

komunikace.  Tímto způsobem je možné dosáhnou synergického efektu.  
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Obrázek 17: Komparace zájmu o vybrané fakulty na vyhledavači Google v ČR 

 

Obrázek 18: Komparace zájmu o vybrané fakulty na vyhledavači Google v celém světě 
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4.6 Postup řešení dílčího cíle 4 

Tento dílčí cíl byl formulován takto: 

 Navrhnout metodiku hodnocení kvality webových stránek ekonomických fakult  

z pohledu studentů těchto institucí. 

V roce 2010 byl na základě získaných poznatků ze sekundárního výzkumu vypracován 

koncept 10 kritérií (viz tabulka 42), která jsou relevantní pro evaluaci webových stránek 

vysokých škol z pohledu marketingové komunikace těchto institucí vůči svým studentům.   

Navíc byl navržen numerický model hodnocení, který se skládal z hodnotící škály 1-10 a 

váhového koeficientu pro každé kritérium  také v rozmezí 1-10. Tento metodologický koncept 

byl sestaven tak, aby umožňoval poměrně vysokou variabilitu při hodnocení. Hlavní důraz byl 

kladen na to, aby se do evaluace webových stránek co nejvíce promítly subjektivní názory 

hodnotitelů. 

V dalším kroku byla ve spolupráci se studenty 2. ročníků magisterského programu 

Ekonomika a řízení podniku Fakulty podnikatelské uskutečněna pilotní studie, jejímž cílem 

bylo především zjistit použitelnost daného souboru kritérií a zvolené metodologie v praxi. Tři 

skupiny o pěti studentech hodnotily webové stránky 15 ekonomických fakult. Jednalo se vždy 

o veřejné vysoké školy.  Zjištěné výsledky byly poté studenty prezentovány ve formě 

hodnotících zpráv. Následně byla provedena analýza evaluačního procesu studentů a jejich 

prezentací a na tomto základě byly formulovány závěry v souvislosti s použitelností 

navrženého metodologického konceptu. 

Studentům byla dána možnost, aby mohli blíže specifikovat, co vše dle jejich názoru každé 

kritérium zahrnuje. Tento postup byl zvolen za účelem hlubšího pochopení postupu 

hodnocení webových stránek z pohledu studentů. Zjištěné skutečnosti dále sloužily pro 

optimalizaci navrženého metodologického rámce pro evaluaci webových stránek vysokých 

škol.      

Váhové hodnoty 

V rámci každé skupiny studenti společně přiřadili dle důležitosti každému kritériu určitou 

váhovou hodnotu v rozmezí 1-10. 

Z provedené analýzy evaluačního procesu studentů a jejich prezentací bylo zjištěno, že je 

vhodné v rámci dalšího výzkumu pevně stanovit váhové hodnoty pro jednotlivá kritéria a to 
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především z důvodu poměrně velkých rozdílů, které se vyskytly mezi jednotlivými 

hodnotícími skupinami studentů. Například rozdíl váhových hodnot u kritéria (Viditelnost 

stránek v různých vyhledavačích) činil šest bodů, kdy skupina studentů č. 2 přiřadila tomuto 

kritériu váhovou hodnotu 4 a skupina studentů č. 3 váhovou hodnotu 10. Následující tabulka 

ukazuje rozhodnutí každé skupiny.  

Tabulka 42: Kritéria pro evaluaci webových stránek 

Kritéria Váhové 

hodnoty 

Skupina č. 1 

Váhové 

hodnoty 

Skupina č. 2 

Váhové 

hodnoty 

Skupina č. 3 

Snadná navigace 8 9 9 

Kvalitní a jasný obsah stránek 10 8 10 

Motivace návštěvníků stránek k jejich 

opětovnému navštívení 

5 5 6 

Působivý a vyvážený design (grafika) 

stránek 

7 8 7 

Přístupnost stránek (podpora různých 

prohlížečů) 

3 6 9 

Rychlost načítání 8 10 6 

Služby pro uživatele stránek 4 7 5 

Verze vhodná k tisku 3 8 5 

Cizojazyčné verze webových stránek   9 7 4 

Viditelnost stránek v různých vyhledavačích 6 4 10 

 

Nutnost změn v kritériích 

Již při sestavování konceptu jednotlivých kritérií vznikl problém s kritériem - Rychlost 

načítání stránek, protože ta závisí především na rychlosti internetového připojení a dalších 

faktorech. Nicméně Susser a Ariga (2006) ve svém odborném článku používají podobné 

kritérium a je zde uvedeno, že návštěvník stránek je ochoten čekat maximálně 10 sekund bez 

ohledu na rychlost připojení. Tento princip se jeví jako použitelný také pro evaluaci webu 

z pohledu marketingové komunikace vysokých škol.  

Při posuzování použitelnosti navržené metodiky bylo shledáno kontroverzní kritérium – 

Opětovné navštívení stránek, a to především z pohledu motivů jednotlivých studentů, kteří 

v mnoha situacích navštívit stránky zkrátka musí. 
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V roce 2011 došlo především z výše uvedených důvodů k revizi celé metodiky. Z důvodu 

vyšší spolehlivosti výzkumu bylo osloveno větší množství studentů pro identifikaci 

relevantních kritérií pro evaluaci webových stránek vysokých škol. Jednalo se o 10 skupin 

studentů (každá čítala 5 až 6 jedinců) ve dvou fázích. První fáze se zúčastnilo 5 skupin, 

kterým bylo předloženo na revizi již existujících 10 kritérií. Skupiny měly za úkol ponechat 

kritéria, která se jim zdála vhodná a zároveň přidat další relevantní kritéria. Pro zaznamenání 

jednotlivých kritérií každou skupinou byla použita technika brainwriting. 

Po zpracování těchto výsledků byla ponechána ta kritéria, která byla uvedena nejméně 

dvakrát. V druhé fázi rozdělilo zbývajících 5 skupin studentů jednotlivá kritéria do 

společných skupin. Následně každá skupina studentů přiřadila jednotlivým kritériím váhové 

koeficienty, jejichž součet dohromady tvořil 100 %. Nakonec byly výsledky jednotlivých 

skupin zprůměrovány a tak vznikly konečné váhové hodnoty.  

Desetinná čísla mezi 0 a 1 byla zvolena jako hodnotící škála. Přičemž hodnota 0 má 

specifický význam, kdy dochází k absenci daného kritéria při hodnocení určitých webových 

stránek. Tento případ například nastal u kritéria - Vlastní nastavení vzhledu prostředí.  

Ověření použitelnosti metodiky - finální úprava metodiky 

V konečné fázi již výše zmíněných pět skupin hodnotilo webové stránky 15 ekonomických 

fakult. Jednalo se vždy o veřejné vysoké školy.  Zjištěné výsledky byly poté studenty 

prezentovány ve formě hodnotících zpráv a zároveň došlo k posouzení navržené metiky. 

Výsledky hodnocení webových stránek jsou k dispozici v příloze 8. Jsou zde uvedeny 

výsledky jednotlivých skupin a dále souhrnné hodnocení, které bylo vypočítáno 

zprůměrováním výsledků jednotlivých skupin.    

Po tomto hodnocení byla následující tři kritéria ze skupiny – Služby pro uživatele: 

 Studentská pošta 

 Úložna dat 

 Vlastní nastavení vzhledu prostředí 

shledána jako problematická, a to především z důvodu jejich skrytí (student má možnost 

využít těchto služeb například až po přihlášení).    
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Tato kritéria tedy nejsou pro evaluaci webových stránek vysokých škol vhodná.  Ostatní 

kritéria a hodnotící škála se ukázala být použitelná. Součet váhových hodnot po úpravě činil 

pouze 95%.  

Váhové hodnoty proto byly matematicky upraveny dle vztahu: 

Nová váhová hodnota = Původní váhová hodnota/95 *100.  

Tímto způsobem bylo dosaženo toho, že součet váhových hodnot tvoří 100%. Nové váhové 

hodnoty byly zaokrouhleny na jedno desetinné místo a jsou uvedeny v tabulce 43.  

Tabulka 43: Váhové hodnoty po matematické úpravě 

Kritérium Váhy v % 

Jednoduchost hledání informací    13,5 

Působivá a vyvážená grafika (design) stránek  11,1 

Rychlost hledání informací 10 
 

Přehledná struktura navigace   9,7 

Propojenost informací   7,6 

Fulltextové vyhledávání (hledání)   7,6 

Podpora různých prohlížečů  6,6 
 

Komplexnost (stránky obsahují všechny potřebné informace)   6,3 

Kvalita jazykového zpracování (gramatické chyby, nevhodné 

výrazy atd.) 

  5,3 

Rychlost načítání   5,3 

Úprava textu (formátování)   4,5 

Viditelnost stránek v různých vyhledavačích   3,7 

Podpora různých zobrazovacích zařízení  3,4 
 

Verze vhodná k tisku  2,1 
 

Počet jazykových variant   1,8 
 

Interaktivita stránek ( - možnost spuštění video spotů, -  odkazy na 

internetové aplikace, sociální sítě, webové stránky atd.)  
 1,6 

 

 

Přehledný výčet jednotlivých kritérií je uveden v příloze 7. Kritéria jsou zde rozdělena 

logicky do následujících skupin – navigace, obsah, grafika a dostupnost stránek.  

4.6.1 Konečný postup pro hodnocení webových stránek 

Hodnotitel použije pro evaluaci jednotlivých kritérií uvedených v tabulce 43 bodovou škálu 

desetinných čísel mezi 0 – 1 (0,1; 0,2; 0,3 atd.), přičemž 0 má specifický význam, kdy 

dochází k absenci daného kritéria.  Dané bodové hodnocení je poté vynásobeno váhou a na 

závěr se takto získané výsledky sečtou.  
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Matematický vzorec má následující podobu: 

Vzorec 3 

    ∑     

 

   

 

Kde: 

Wq- Index vnímání kvality webových stránek hodnotitelem 

X   - Kritérium (resp. odpovídající stupeň hodnocení: 0 - 1) 

v   - Váhový koeficient 

i    - Sumační index  

n   - Horní hranice sumace (ve vzorci má hodnotu 16) 

Postup je navržen tak, aby konečný výsledek hodnotitele bylo možné vyjádřit v procentech, a 

to především z důvodu jeho snadnější interpretace.    
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5 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A ZHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ DISERTAČNÍ PRÁCE 

V průběhu disertační práce bylo sledováno naplnění stanovených hlavních a dílčí cílů, tak jak 

byly formulovány v kapitole 1.2 Cíle disertační práce. Dva hlavní cíle byly formulovány 

takto: 

 Navrhnout model řízení spokojenosti zájmových skupin s kvalitou služeb vysokých 

škol.  

 Navrhnout metodiku měření spokojenosti studentů s kvalitou služeb vysokých škol. 

K naplnění hlavních cílů došlo v kapitole 4 Řešení a výsledky disertační práce. Splnění 

hlavního cíle 1 je dokladováno konkrétně v části 4.1 Postup řešení hlavního cíle 1, která na 

základě výsledků primárního výzkumu obsahuje finální konstrukci modelu řízení 

spokojenosti zájmových skupin s kvalitou služeb vysokých škol. Tato část také předkládá 

hierarchickou klasifikaci důležitosti jednotlivých zájmových skupin pro VŠ dle klíčových 

oblastí (kategorií) – věda a výzkum, vzdělání, prostory a technika.   

Naplnění hlavního cíle 2 je popsáno konkrétně v kapitole 4.2 Postup řešení hlavního cíle 2. 

Tato část obsahuje návrh nové metodiky pro hodnocení spokojenosti studentů s kvalitou 

služeb vysokých škol, vytvořené na základě provedeného primárního výzkumu.  Jsou zde 

uvedeny všechny části této metodiky – finální hodnotící kritéria, váhové koeficienty, 

hodnotící škála, matematické vzorce, a také soubor doporučení související s implementací 

metodiky.  

Na základě provedených analýz došlo v rámci naplnění hlavního cíle 2 k potvrzení hypotézy 

H0 - Neexistují významné rozdíly ve vnímání důležitosti jednotlivých kritérií pro měření 

spokojenosti s  kvalitou služeb vysoké školy u souboru studentů odlišných národností.  

Současně tak také došlo k vyvrácení alternativní hypotézy H1 - Existují významné rozdíly 

ve vnímání důležitosti jednotlivých kritérií pro měření spokojenosti s  kvalitou služeb 

vysoké školy u souboru studentů odlišných národností. 

V průběhu disertační práce bylo dále sledováno naplnění následujících dílčích cílů, které jsou 

úzce provázány s cíli hlavními. První dílčí cíl byl formulován takto: 

 Identifikovat zájmové skupiny vysoké školy pro účely navržení modelu řízení 

spokojenosti zájmových skupin s kvalitou služeb těchto institucí.    
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Naplnění tohoto dílčího cíle je popsáno v kapitole 4.3 Postup řešení dílčího cíle 1. Výsledný 

výčet identifikovaných zájmových skupin VŠ, který je znázorněn na obrázku 11, je důkazem 

naplnění tohoto cíle. 

Druhý dílčí cíl byl stanoven následovně: 

 Provést hodnocení spokojenosti studentů s kvalitou služeb pomocí navržené 

metodiky  na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. 

Kapitola 4.4 Postup řešení dílčího cíle 2 předkládá postup výpočtu spokojenosti studentů 

pomocí navržené metodiky vytvořené v rámci  hlavního cíle 2. Výsledky výpočtu jsou 

uvedeny v grafické, numerické a slovní podobě. Naplnění tohoto dílčího cíle prokázalo 

použitelnost navržené metodiky pro hodnocení spokojenosti studentů s kvalitou služeb VŠ.     

Třetí dílčí cíl byl formulován následovně: 

 Zmapovat současný stav řízení marketingové komunikace a dalších marketingových 

činností veřejných vysokých škol se svými zájmovými skupinami na území České 

republiky a na základě zjištěných poznatků sestavit soubor doporučení vedoucí 

ke zlepšení marketingové komunikace vysokých škol se svými stakeholdery.  

V kapitole 4.5 Postup řešení dílčího cíle 3 jsou uvedeny výsledky získané na základě 

primárního výzkumu týkající se stavu řízení marketingové komunikace a dalších 

marketingových aktivit veřejných vysokých škol v ČR. Výsledky jsou formulovány 

v numerické, grafické i verbální podobě. V této části je dále předložen soubor doporučení 

vedoucí ke zlepšení marketingové komunikace vysokých škol se svými stakeholdery, který 

představuje hlavní výstup tohoto dílčího cíle a dokladuje tak jeho naplnění. Je zde také 

uveden návrh marketingového komunikačního mixu pro oblast terciárního školství.   

          Čtvrtý dílčí cíl byl stanoven takto: 

 Navrhnout metodiku hodnocení kvality webových stránek ekonomických fakult 

z pohledu studentů těchto institucí. 

Naplnění tohoto dílčího cíle je popsáno v kapitole 4.6 Postup řešení dílčího cíle 4. Tato část 

obsahuje návrh nové metodiky pro hodnocení kvality webových stránek fakult z pohledu 

studentů na základě provedeného primárního výzkumu.  V této části jsou uvedena – finální 
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hodnotící kritéria a potřebný matematický aparát v podobě váhových koeficientů, hodnotící 

škály a matematických vzorců. Tímto došlo k naplnění tohoto dílčího cíle.   

Úzká propojenost hlavních a dílčích cílů umožnila dosažení konečných výsledků řešení 

disertační práce, které přispěly k rozvoji vědeckého oboru a poskytly potřebné výstupy pro 

praxi a pedagogickou činnost.  Provázanost hlavních a dílčích cílů znázorňuje následující 

obrázek.  

 

Obrázek 19: Provázanost hlavních a dílčích cílů  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.1 Přínosy pro rozvoj vědního oboru 

 Navržení modelu řízení spokojenosti zájmových skupin s kvalitou služeb vysokých škol 

(MSSM – Conceptual Model of Stakeholder Satisfaction Management in Higher 

Education).  

 Komplexnost navrženého modelu je dalším významným přínosem pro oblast teorie. 

Model není zaměřen pouze na klienty a oblast vzdělávání, nýbrž cílí i na ostatní klíčové 

stakeholdery a akcentuje klíčové oblasti terciárního školství.  

 Navržení metodiky pro hodnocení spokojenosti studentů s kvalitou služeb se zaměřením 

na oblast terciárního vzdělání. V souvislosti s navrženou metodikou je také důležitým 

přínosem pro rozvoj vědního oboru zjištěná skutečnost vyplývající z potvrzené 

hypotézy H0 - neexistují významné rozdíly ve vnímání důležitosti jednotlivých kritérií 

pro měření spokojenosti s  kvalitou služeb vysoké školy u souboru studentů 

pocházejících z Česka, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska.  

 Identifikace relevantních zájmových skupin pro oblast terciárního vzdělávání a 

klasifikace jejich důležitosti dle kategorií (věda a výzkum, vzdělání, prostory a 

technické vybavení) představuje další rozšíření poznatků přínosných pro oblast teorie.  

 Prohloubení a systematizace teoretických poznatků v oblasti řízení spokojenosti 

zájmových skupin v sektoru terciárního vzdělávání. 

5.2 Výstupy pro akademickou praxi 

 Navržený model řízení spokojenosti zájmových skupin s kvalitou služeb vysokých škol 

obsahuje klasifikaci důležitosti zájmových skupin pro jednotlivé klíčové oblasti vysoké 

školy. Instituce terciárního vzdělávání tak mají k dispozici potřebné poznatky 

k vhodnějšímu zaměření svých cílů.    

 Navržená metodika pro hodnocení spokojenosti studentů s kvalitou služeb vysokých 

škol je vytvořena tak, aby mohla být použita jako sebe evaluační indikátor vysoké 

školy. Instituce terciárního vzdělávání mají k dispozici nástroj, který mohou použít pro 

vlastní hodnocení a pomocí něhož mohou identifikovat oblasti vhodné ke zlepšení.  

 Výsledky primárního výzkumu problematiky řízení marketingové komunikace 

veřejných vysokých škol na území České republiky poskytly potřebné informace 

k navržení souboru opatření vedoucích ke zlepšení konkurenceschopnosti těchto 

institucí v oblasti marketingové komunikace. 
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 Navržená metodika hodnocení webových stránek z pohledu studentů umožnila získat 

vysokým školám nástroj k identifikaci oblastí vhodných pro zlepšení. 

5.3 Výstupy pro pedagogickou činnost 

Využitelnost je aktuální především v předmětech marketingového zaměření, kde se studenti 

budou moci lépe seznámit například s problematikou hodnocení spokojenosti kvality služeb a 

marketingové komunikace vysokých škol. Získané poznatky budou také přínosné pro vedení 

bakalářských a diplomových prací zaměřených na spokojenost zákazníka a dalších zájmových 

skupin.    

Výstupy disertační práce budou přínosné konkrétně v předmětu Marketingové aplikace pro 

studenty magisterského studia na Fakultě podnikatelské VUT v Brně.  

Dále lze předpokládat využitelnost odborných poznatků v další pedagogické činnosti 

v předmětech marketingového zaměření.   
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6 DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ VÝZKUM 

V disertační práci byly popsány existující přístupy k řízení a měření spokojenosti zájmových 

skupin s kvalitou služeb vysokých škol. Společným jmenovatelem těchto přístupů je jejich 

zaměření především na klienty vysokých škol (studenty) a s tím spojenou oblast vzdělávání. 

Tyto přístupy mají většinou lokální platnost. Z výsledků sekundárního a primárního výzkumu, 

provedeného v rámci řešení disertační práce vyplynula potřeba hledat nové přístupy pro řízení 

spokojenosti zájmových skupin vysokých škol, a to především z důvodu dynamického vývoje 

a globálního růstu intenzity konkurenčního boje v oblasti terciárního vzdělávání.   

V rámci disertační práce byly identifikovány následující perspektivy a oblasti dalšího 

výzkumu vhodné pro rozvoj vědního oboru:  

 Vytvoření jednotlivých metodik hodnocení spokojenosti s kvalitou služeb VŠ pro 

klíčové stakeholdery dle klasifikace uvedené v disertační práci. 

 Rozšíření geografické oblasti výzkumu – například na celé území střední Evropy 

 Identifikace, vytvoření či rozvoj vhodných nástrojů řízení kvality pro implementaci 

konkrétních opatření vedoucích ke zvyšování kvality služeb vysokých škol.  

Z perspektivy požadavků praxe je potřebné prověřit navrženou metodologii hodnocení 

webových stránek VŠ a zhodnotit její použitelnost v širším (mezinárodním) kontextu. 

Z perspektivy požadavků praxe je dále žádoucí se zaměřit na vývoj softwarové aplikace 

(marketingového informačního systému), která umožní shromažďování potřebných dat a 

jejich vhodné vyhodnocení pro oblast terciárního vzdělávání.  Tento systém by měl sloužit 

nejen jako podpůrný nástroj pro řízení spokojenosti vztahové sítě vysokých škol 

(stakeholdery), ale především také k řízení všech marketingových aktivit VŠ.  
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ZÁVĚR 

Disertační práce s názvem „Řízení spokojenosti zájmových skupin s  kvalitou služeb 

vysokých škol“ se zabývala oblastí řízení spokojenosti vztahové sítě institucí terciárního 

vzdělávání. Průnik témat řízení kvality, stakeholder přístup, problematika vysokých škol a 

řízení spokojenosti tvořily hlavní odborný rámec disertační práce. Předložené řešení 

disertační práce resumuje výsledky primárního a sekundárního výzkumu ze zkoumané oblasti.    

V rámci disertační práce byly formulovány následující dva hlavní cíle: 

 Navrhnout model řízení spokojenosti zájmových skupin s kvalitou služeb vysokých 

škol.  

 Navrhnout metodiku měření spokojenosti studentů s kvalitou služeb vysokých škol. 

V rámci řešení disertační práce došlo ke splnění obou hlavních cílů. K jejich komplexnímu 

splnění výrazným způsobem přispělo naplnění cílů dílčích, které byly úzce provázány s cíli 

hlavními. K dosažení hlavních a dílčích cílů a v rámci celého řešení disertační práce byl 

použit jasně strukturovaný metodologický postup.    

Prostřednictvím naplnění dílčích cílů disertační práce došlo:  

1. K identifikaci zájmových skupin vysokých škol. 

2. K hodnocení spokojenosti studentů s kvalitou služeb Fakulty podnikatelské VUT 

v Brně pomocí navržené metodiky. 

3. Ke zmapování současného stavu řízení marketingové komunikace a dalších 

marketingových činností veřejných vysokých škol na území České republiky a 

k sestavení souboru doporučení vedoucích ke zlepšení v dané oblasti. 

4. K navržení metodiky hodnocení kvality webových stránek ekonomických fakult 

z pohledu studentů.  

Aktuálnost a způsob řešení disertační práce byla podpořena formulovanými východisky na 

základě provedeného sekundárního výzkumu. Potvrzení, respektive vyvrácení stanovených 

hypotéz výrazným způsobem pomohlo k naplnění hlavního cíle 2. Výsledky primárního 

výzkumu významnou měrou přispěly k rozvoji vědeckého poznání a jsou důležitým přínosem 

pro oblast aplikační i pedagogickou. Vytvořený konceptuální model řízení spokojenosti 

zájmových skupin a navržená metodika měření spokojenosti studentů lze považovat za 

nejdůležitější výstupy disertační práce.  
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Poznatky týkající se současné úrovně vědeckého poznání zkoumané oblasti, získané z 

výsledků provedeného sekundárního výzkumu, poukázaly na skutečnost, že problematiku 

řízení spokojenosti zájmových skupin s kvalitou vysokých škol je třeba chápat komplexně a 

v globální perspektivě. V současné době se jeví jako nedostačující zaměřovat vědecké bádání 

pouze na oblast České republiky.     

Souhrnné výsledky a celkové teoretické a praktické výstupy disertační práce implikují široký 

potenciál dalšího výzkumu dané oblasti. Perspektivy budoucího výzkumu lze spatřovat 

v potřebách dalšího rozvoje metodik hodnocení spokojenosti klíčových zájmových skupin 

s kvalitou služeb VŠ, v rozšíření výzkumné oblasti v geografické rovině či rozvoje nástrojů 

řízení kvality pro oblast terciárního vzdělávání.     
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Seznam soukromých vysokých škol na území České republiky 

Seznam soukromých vysokých škol na území České republiky 

Vysoké školy s ekonomickým zaměřením 

(celkem 37 institucí) 

Vysoké školy s jiným zaměřením                           

(celkem 8 institucí) 

Bankovní institut vysoká škola, a.s. - Praha Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa 

Škvoreckého), s.r.o. - Praha 

Evropský polytechnický institut, s.r.o. - Kunovice Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. - Praha 

  Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické 

federace, o.p.s. - Praha 

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - Praha Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. 

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. - Praha 

(Existuje katedra ekonomiky) 

Vysoká škola podnikání, a.s. - Ostrava Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. - Praha 

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola - Mladá Boleslav AKCENT College, s.r.o. - Praha 

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a 

lázeňství, s.r.o. - Praha 

Archip, s.r.o. 

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. - 

Praha 

 

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.  

Akademie STING, o.p.s. - Brno  

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.  

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.  

Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s.  

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. - Praha  

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. -Praha  

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. -

 Praha 

 

University of New York in Prague, s.r.o.  

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 

a.s. - Praha 

 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů 

Praha, o.p.s. 

 

  Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. - Kladno  

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.  

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola 

politických a společenských věd, s.r.o. - Kolín 

 

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 

- České Budějovice 

 

Rašínova vysoká škola s.r.o. - Brno  

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. - Praha  

NEWTON College, a.s. - Brno  

Vysoká škola logistiky, o.p.s. - Přerov  

B.I.B.S., a.s. Brno International Business School  

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.  

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.  

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. - Brno  

CEVRO Institut, o.p.s. - Praha  

Unicorn College s.r.o. - Praha  

Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií v 

Českých Budějovicích, s.r.o. 

 

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.  

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního 

vzdělávání Havířov, o.p.s. 
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http://www.viap.cz/
http://www.vsh.cz/
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http://www.vsfs.cz/
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http://www.vskv.cz/
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http://www.vsp.cz/
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http://www.aauni.edu/
http://www.vsap.cz/
http://www.vsem.cz/
http://www.vsem.cz/
http://www.unyp.cz/
http://www.vsmie.cz/
http://www.vsmie.cz/
http://www.vip-vs.cz/
http://www.vip-vs.cz/
http://www.svikladno.cz/
http://www.zmvs.cz/
http://www.vspsv.cz/
http://www.vspsv.cz/
http://www.vsers.cz/
http://www.vsers.cz/
http://www.ravys.cz/
http://www.vsrr.cz/
http://www.newtoncollege.cz/
http://www.vslg.cz/
http://www.bibs.cz/
http://www.svse.cz/
http://www.mvso.cz/
http://www.hotskolabrno.cz/
http://www.vsci.cz/
http://www.unicorncollege.cz/
http://www.vsaes.cz/
http://www.vsaes.cz/
http://www.fdyson.cz/
http://www.vsss.cz/
http://www.vsss.cz/
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Příloha 2: Dotazník: důležitost kritérií hodnocení spokojenosti - česká verze 

 

Pohlaví Žena Muž

Studijní program Bakalářský Magisterský

Kritéria Ano Ne

Dopravní infrastruktura ve městě

Kulturní vyžití ve městě

Prestiž města

Životní náklady ve městě (slevy pro studenty)

Nabídka volitelných předmětů

Úroveň jazykových kurzů  

Nabídka studia v cizím jazyce

Nabídka studijních programů a oborů

Úroveň teoretické výuky

Úroveň praktické výuky

Možnosti individuálního sestavení rozvrhu

Přiměřenost přijímacích zkoušek

Dostupnost elektronických výukových materiálů

Nabídka formy studia - denní, kombinovaná

Přiměřená náročnost studia

Cena studia

Přístup neakademických pracovníků

Přístup akademických pracovníků

Profesionalita vyučujících

Úroveň systému stipendií

Možnosti studia v zahraničí, spolupráce se zahraničními univerzitami

Vztahy s ostatními studenty

Prestiž univerzity

Tradice univerzity

Prestiž fakulty

Tradice fakulty

Technické vybavení  (počítače, audio-video technika , wifi atd.)

Informační systém

Prostory budovy a vzhled interiéru

Služby v budově školy (voda, elektřina, topení) 

Úroveň  knihovny a studoven

Úroveň občerstvení a stravování

Služby pro studenty (tisk, kopírování, skenování)

Sociální vybavenost školy (výtahy, toalety, bezbariérový přístup)

Dostupnost a úroveň ubytování

Ekologické hledisko (ekologické programy - třídění, nábytek z recyklovaných materiálů atd.)

Okolí školy - zelené plochy

Umístění  a dopravní dostupnost fakulty

Dostatek parkovacích míst

Sportovní vyžití 

Nabídka participace ve studentských organizacích (klubech)

Propagace školy

Uplatnění absolventů na trhu práce

Kontakt s absolventy

Spolupráce se soukromým sektorem (např. nabídka pracovních stáží v partnerských firmách)

Věda a výzkum

Pořádání konferencí

Důležitost

Označte prosím ta kritéria, která považujete za důležitá pro hodnocení Vaši spokojenosti s 

kvalitou služeb vysoké školy.
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Příloha 3: Dotazník: důležitost kritérií hodnocení spokojenosti – angl. verze 

 

Sex:                                                                 Male Female

Programme Bachelor Master

Please decide which of the criteria bellow are important to you in terms of evaluating your  

 satisfaction with the service quality of the university/faculty. Yes No

Transport infrastructure in the city

Cultural life in the city

The prestige of city

Cost of living in the city (discounts for students)

Availability of  optional courses

Availability of language courses

Possibility of studying in a foreign language

Variety of degree programmes and specialist modules

Level of theoretical teaching

Level of practical teaching

Possibility of individual course scheduling 

Entrance examination appropriateness

 Availability of study materials (electronic form)

Study format offered (daily, combined)

Appropriateness of course difficulty level

School fees

Approach of non-academic staff

Approach of academic staff

Professionalism of academic staff

Level of  scholarship system

Foreign study options (collaboration with foreign universities)

Relationship with other students

Prestige of university

Tradition of university

Prestige of faculty

Tradition of faculty

Technical equipment (computers, audiovideo devices, wifi etc.)

Information system (intranet)

Faculty rooms and interior design

Services in the building (water, electricity, heating)

The quality of library and study rooms

Availability and quality of refreshment and catering services

Services for students (printing, copying, scanning etc.)

Accessibility within the faculty (elevators, toilets, barrier-free access)

Availability and quality of accommodation

Environmental aspects (waste sorting, furniture from recycled materials etc.)

Building surroundings - green spaces, seating etc

Location and accessibility of the faculty

Provision of parking places

Availabity of sports activities

Quality and availability of  student organisations ( clubs)

Quality of marketing communication

Graduates employment prospects

Contact with gratuates

Collaboration with private sector (offer of  work placements in  partner companies)

Research and development

Provision of faculty conferences

Importance
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Příloha 4: Dotazník: hodnocení spokojenosti studentů s kvalitou služeb VŠ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

velmi spokojen = 1, spokojen = 2, neutrální postoj = 3, nespokojen = 4, velmi nespokojen = 5

Pohlaví - žena/muž

Studijní program - bakalářský/magisterský

Kritéria 1 2 3 4 5

Dopravní infrastruktura ve městě

Životní náklady ve městě (slevy pro studenty)

Nabídka studijních programů a oborů

Úroveň praktické výuky

Dostupnost elektronických výukových materiálů

Přístup akademických pracovníků

Profesionalita vyučujících

Vztahy s ostatními studenty

Technické vybavení  (počítače, audio-vidio technika , wifi atd.)

Informační systém

Služby v budově školy (voda, elektřina, topení) 

Úroveň  knihovny a studoven

Služby pro studenty (tisk, kopírování, skenování)

Umístění  a dopravní dostupnost fakulty

Uplatnění absolventů na trhu práce

Prosím, zhodnoťte míru Vaší spokojenosti s kvalitou služeb  vysoké školy. První dvě kritéria se týkají města, 

kde se  vysoká škola (fakulta) nachází. K hodnocení použijte pětistupňovou škálu uvedenou níže.  

Spokojenost
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Příloha 5: Dotazník: důležitost zájmových skupin pro VŠ - česká verze 

Vyberte prosím pět zájmových skupin vysoké školy ze seznamu níže a seřaďte je dle jejich 

důležitosti pro tuto instituci. Takto postupujte zvlášť pro každou oblast uvedenou v tabulce 

(vzdělání, věda a výzkum, prostory a technika).  Do tabulky stačí uvést vždy jen číslo dané 

zájmové skupiny. 

Zájmové skupiny vysoké školy: 

 

1. Zájemci o studium 

2. Tuzemští  studenti  

3. Zahraniční studenti 

4. Absolventi 

5. Akademičtí zaměstnanci 

6. Neakademičtí zaměstnanci 

7. Ostatní orgány uvnitř univerzity (fakulty, ústavy, centra atd.) 

8. Podniky 

9. Ostatní univerzity, fakulty (konkurenti, ale i potencionální partneři) 

10. Instituce veřejného sektoru 

11. Odborná veřejnost 

12. Široká veřejnost 

13.Ostatní vzdělávací instituce (střední, základní a další školy) 

14. Média 

15. Dodavatelé 

16. Nadřízená složka - MŠMT 

17. VIP představitelé firem či jiných institucí 

Vzdělání Věda a výzkum Prostory a technika 
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Příloha 6: Dotazník: důležitost zájmových skupin pro VŠ – angl. verze 

Please, select five university stakeholders from the list below and order them according 

to their importance for the university.  Please, do it separately for each area listed in the 

table (education, science and research, rooms and technical equipment). You can only fill in 

the number of selected stakeholder to safe your time. 

List of University Stakeholders: 

 

1. Applicants  for studies 

2. Native students 

3. Foreign students 

4. Alumni 

5. Academic staff 

6. Non-academic staff 

7. Other authorities within univerzity (colleges, institutions, 
centres etc..) 

8. Enterprises 

9. Other universities, colleges  

10. Institutions of the public sector 

11. Professional community 

12. General public 

13. Other educational institutions  (primary, secondary and other  
schools) 

14. Media 

15. Suppliers 

16. Superior body - Ministry of  Education 

17. VIP representatives  of companies  or other institutions 

Education Research and Development Rooms and  Technical Equipment 
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Příloha 7: Rozdělení kritérií pro hodnocení webových stránek do skupin  

Navigace 

 Rychlost hledání informací 

 Jednoduchost hledání informací   

 Přehledná struktura navigace 

Obsah 

 Kvalita jazykového zpracování (gramatické chyby, nevhodné výrazy atd.). 

 Úprava textu (formátování) 

 Komplexnost (stránky obsahují všechny potřebné informace) 

 Propojenost informací 

 Fulltextové vyhledávání (hledání) 

 Interaktivita stránek ( - možnost zpuštění video spotů, -  odkazy na internetové 

aplikace, sociální sítě, webové stránky atd.)  

 

Grafika  

 Působivá a vyvážená grafika (design) stránek 

Dostupnost stránek 

 Podpora různých prohlížečů 

 Rychlost načítání 

 Viditelnost stránek v různých vyhledavačích 

 Podpora různých zobrazovacích zařízení 

 Verze vhodná k tisku 

 Počet jazykových variant  
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Příloha 8: Výsledky hodnocení webových stránek ekonomických fakult 

Výsledky hodnocení jednotlivých skupin: 
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Souhrnné výsledky (průměr výsledků pěti skupin): 
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Příloha 9: Publikační činnost 

[1] SCHÜLLER, D. Uplatnění marketingového komunikačního auditu při řízení 
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VII International Scientific Conference. Brno : Vysoké učení technické V Brně, 2009. 

54-63 s. ISBN 978-80-214-3893-4. 

[2] SCHÜLLER, D. Uplatnění marketingového komunikačního auditu při řízení firem s 

využitím moderních forem ICT. Mezinárodní konference, Liberecké ekonomické 

forum. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, 2009. 445-450 

s. ISBN 978-80-7372-536-5. 

[3] SCHÜLLER, D. Nové směry marketingové komunikace vysokých škol. III. 

Mezínárocní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. 

Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 

2010. 595-601 s. ISBN 978-80-7248-620-5. 

[4] SCHÜLLER, D.; CHALUPSKÝ, V. Internal Marketing Communication of Higher 

Education Institutions. International Conference Economics and Management – 2011. 

Brno : Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, 2011. 

422-424 s. ISBN 978-80-214-4279-5. Dostupný také z WWW: 

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=7&hid=105&sid=8cd09eef-b1f0-40a6-98a6-

7005b12812ec%40sessionmgr111&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=bth

&AN=61822143. 

[5] MILICHOVSKÝ, F.; SCHÜLLER, D.; ŠMAKALOVÁ, P. Relationship Marketing 

Effectiveness: Stakeholder approach. Conference Iževsk Brno : Faculty of Business 

and Management, Brno University of Technology, 2011. 1-5 s. 

[6] SCHÜLLER, D. Stakeholders of Universities. International Scientific Ph.D. and Post 

Docs Conference. Brno : Faculty of Business and Management, Brno University of 

Technology, 2011. 5 s. ISBN 978-80-214-4257-3. 
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Článek publikovaný v recenzovaném časopise: 

[1] SCHÜLLER, D.; RAŠTICOVÁ, M. Marketing Communications Mix of Universities 

– Communication with Students in and Increasing Competitive University 

Environment Journal of Competitiveness, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 58-71. ISSN: 1804-

171x. 

Článek přijatý k publikaci v recenzovaném časopise: 

[1] SCHÜLLER, D.; CHALUPSKÝ, V. Marketing Communication Management of 

Higher Education Institutions. Acta Univerzitatis Bohemiae Meridionales, The 

Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2012, roč. XV. ISSN 1212-

3285. 

Monografie: 

[1] ŠTĚPÁNEK, L. J. DE HAAFF, A. HRADILOVÁ a D. SCHÜLLER. Akademická 

angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: 

Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3577-1. 

 

Kapitola v monografii: 

[1] Difficulties of Physically Challenged People Working in Managerial Positions. 

RAŠTICOVÁ, M. Diversity is Reality: Effective Leadership of Diverse Teams in a 

Global Environment. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011, s. 228. 

ISBN 978-80-7204-775- 8. 
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Příloha 10: Životopis 

 

Jméno:                               David Schüller 

Datum narození:               1. dubna 1978 

Bydliště:                      Brno, Bořetická 1, 628 00 

Telefon:                             608 780 401 

Rodinný stav:          Ženatý 

 

Vzdělání:                              
 

Vysoká škola:          FAKULTA PODNIKATELSKÁ, VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ                              

                               V BRNĚ. 2008 – doktorské studium (program Ekonomika a 

Management) 

Odborné zaměření:  Ekonomika a Management 

 

Vysoká škola:   FAKULTA PODNIKATELSKÁ, VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ                             

V BRNĚ (2002 – 2004).  Ukončeno státní závěrečnou zkouškou - 

inženýr              

Odborné zaměření:  Podnikové finance a obchod  

 

  Vysoká škola:          EKONOMICKO - SPRÁVNÍ FAKUTLA MASARYKOVY 

                                   UNIVERZITY (Brno, 1999-2002). Ukončeno státní závěrečnou 

zkouškou - bakalář       

  Odborné zaměrení:  Management 

 

Střední škola:           INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA  - obor podnikatel (Brno,  

                                 Olomoucká 61, 1993-97). Ukončeno maturitní zkouškou 

 

Další kurzy:        SJŠ v Brně (1997-98). Ukončeno státní jazykovou zkouškou z angličtiny  

                           

 

Pedagogické zkušenosti: 

 

2008/9 – Fakulta podnikatelská VUT v Brně, prezenční doktorské studium (program 

Ekonomika a Management). Výuka předmětů – Marketingové aplikace (4 semestry), 

Fundamentals of Marketing (2 semestry) a Komunikační dovednosti (1 semestr), Strategický 

marketing (1 semestr), Global Understanding – Videokonference s University of Michigan a 

University of British Columbia (2 semestry)  

 

2007/9 - výuka AJ na Masarykově univerzitě (Středisko Teiresiás – středisko pro pomoc 

studentům se specifickými nároky), výuka Business English na soukromé vysoké škole 

STING, Soukromé hodiny pro firmy (IBM, UPC, TYCO Electronics, 100 Mega, ABB atd.) 
 

2007/9 – Centrum jazykového vzdělávání MU – jazyková studovna, jazyková a technická 

podpora pro studenty + práce na projektu Leonardo, COMPACT  

 

2007/5 - spolupráce s jazykovou školou MKM (intenzivní pomaturitní kurzy - příprava FCE,  

firemní kurzy, individuální kurzy) 
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2000 - 2004 - lektor anglického jazyka, poskytování soukromých lekcí (výuka angličtiny 

zaměstnanců Raiffeisenbank a.s., spolupráce s jazykovou agenturou – La Practica   

 

Profesní zkušenosti: 

 

2004/4 – 2007/6 - firma  FOR LIFE. spol s r. o. - Regionální manažer pro Slovenskou 

republiku, řízení teamu , nábor, motivace, vedení,  podpora,  kontrola a hodnocení práce obch. 

zástupců, tvorba nových strategií a taktik,  

 

 Jazykové znalosti:        

Anglický jazyk (C2), německý jazyk (B1), španělský jazyk (A1)                                                                  

                                            

Počítačová gramotnost:    běžný uživatel  

 

Zájmová činnost:               sport (tanec, lyžování,  volejbal, tenis), cestování, kultura 
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