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1 Úvod 

Existuje spousta důvodů, proč se studenti rozhodnou vycestovat v rámci svého 

vysokoškolského studia na zahraniční stáž. Mezi nejvýznamnější patří tyto faktory: 

· mít konkurenční výhodu na trhu práce; 

· být více motivovaný, nezávislý a sebevědomý; 

· získat životní zkušenost ze studia a života v zahraničí; 

· zlepšit své jazykové schopnosti; 

· získat široký okruh nových přátel z celého světa; 

· objevit a poznat nové kulturní prostředí a životní styl; 

· cestovat a poznávat nová místa; 

· touha po dobrodružství. [10] 

Ať je důvod jakýkoliv, jednoznačně lze říci, že získat tuto zkušenost v dnešní době je 

jednou z největších možností, která se studentům vysokých škol nabízí.  

Studium nebo pracovní zkušenost na zahraniční univerzitě obohatí mladého člověka 

zejména o jazykové zkušenosti, ale také posílí jeho sebevědomí, organizační schopnosti 

a dodá mu spoustu soběstačnosti. Samozřejmě bychom také neměli zapomenout na hlavní 

podstatu – získání mezinárodně uznávaných akademických znalostí. Už samotná možnost, 

poznat rozdílný přístup ke vzdělání v zahraničí je neocenitelná a může změnit pohled studenta 

na jeho vzdělání. V neposlední řadě bychom neměli zapomenout ani na navázání důležitých 

kontaktů, které člověk může uplatit jak ve svém pracovním životě, tak v osobním. 

V této práci se zaměřuji na zjištění a změření úrovně spokojenosti zahraničních 

studentů s výukou na Fakultě ekonomie a obchodu na Univerzitě v Mariboru, stejně tak jako 

jejich spokojenost se službami, které jim členové Fakulty a Univerzity po dobu jejich 

výměnného pobytu poskytovali. Cílem je zjistit, v čem by se služby studentům měly vylepšit 

a zároveň navrhnout opatření, která budou sloužit k větší spokojenosti studentů s jejich 

zahraničním studijním pobytem.  
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2 Teoretická východiska 

2.1 Zákazník ve vztahu ke škole 

Jak tvrdí Nenadál (2004, s. 13), „pojmem „zákazník“ je myšlen kdokoliv, komu 

odevzdáváme výsledky vlastních aktivit.“ Z pohledu této práce je jako poskytovatel služby 

považována univerzita, ve většině případů se jako jejím zákazníkem chápe student. (Světlík, 

1996) 

Úkolem školy ve vztahu ke svému primárnímu zákazníku, studentovi, je předávat 

vzdělání, což je jejich hlavní potřeba, s kterou do školy přicházejí. Škola se snaží tuto potřebu 

uspokojit co nejvíce, aplikujíce rozdílné způsoby uspokojování potřeb u různých skupin 

studentů. Tyto skupiny (segmenty) studentů se liší zejména v potřebách, chování a zájmech. 

K plnění potřeb studentů používá škola nástroje marketingového mixu, které jsou zaměřeny 

na následující: 

· dodat služby vzdělání ve správném místě, zaměřujíce se na stimulující studijní 

prostředí a správné výchovné metody; 

· vytvořit takovou strukturu školy, která je marketingově orientovaná; 

· podpořit služby, které škola poskytuje správnými nástroji z marketingového 

mixu; 

· přizpůsobit studijní nabídku potřebám studentů; 

· poskytnout nabídku v ceně, která odpovídá hodnotě vnímané studenty; 

· vhodně zvolit studijní zátěž. (Světlík, 1996) 

Přestože jako primární zákazník je vnímán student, škola má ve výsledku více 

zákazníků, kterým poskytuje služby. Důležité pro školu je definovat všechny subjekty, které 

se podílejí na výběru školy, zjistit jaké potřeby mají ve vztahu k ní a jak můžeme tyto potřeby 

uspokojit. (Světlík, 1996).  

Začátkem vztahu mezi školou a jejím zákazníkem, studentem, je nábor takovéhoto 

studenta do svých řad. Ve většině případů pro školu v okamžiku přijetí studenta také veškerý 

zájem končí, což může mít za příčinu velmi negativní důsledky. Nízký zájem školy o její 

studenty může mít za následek nižší míru studijního úsilí, zvýšenou míru absence studentů, 

či dokonce až odchod ze školy. Tyto negativní faktory mohou hluboce poškodit image školy, 

proto je důležité věnovat se vztahu se svými studenty od počátku až do konce jejich studia, 

a udržovat zároveň zdravý vztah i po jejich odchodu z instituce. (Světlík, 1996) 
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2.2 Kupní chování 

Pro lepší pochopení motivů, které vedou zákazníky, studenty k výběru jedné konkrétní 

vysoké školy, je nutné pochopit celý rozhodovací proces – nákupní proces spotřebitele. 

Analýza nákupního procesu spotřebitele se sestává z detailního rozebrání a identifikování 

všech podnětů, které mohou studenta při jeho rozhodnutí ovlivňovat, viz. Obr. 2.1. 

(Jakubíková, 2008) 

 

Obr. 2.1 Nákupní proces spotřebitele (Jakubíková, 2008) 

Ve výše uvedeném obrázku je uveden nákupní proces, který odpovídá nákupnímu 

chování při prvotním výběru spotřebního zboží či služby. Vycházejme z předpokladu, 

že výběr vysoké školy je tímto případem – budoucí studenti vybírají ve většině případů 

vysokou školu pouze jednou.  

Nákupní rozhodnutí, nebo také černá skříňka spotřebitele je ovlivněna řadou faktorů – 

kulturní, společenské, osobní, psychologické či marketingové, jak můžeme vidět na obrázku 

2.2 níže. Většina těchto faktorů je nekontrolovatelná. Je tedy nemožné, aby ji obchodník 

(v tomto případě škola) ovlivnila. Je však nutné tyto faktory brát v úvahu. (Kotler, 1997) 

 

Obr. 2.2 Faktory ovlivňující nákupní proces spotřebitele (Kotler, 1997)  
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Z jiného pohledu se na přednákupní chování dívá Bártová, 2004. Ta definuje kupní 

rozhodnutí jako výsledek nákupního záměru, který je ovlivněn postoji ostatních (v Kotlerově 

modelu tedy sociálními faktory), situačními faktory a vnímaným rizikem. V prvopočátku 

tento nákupní záměr vychází ze zhodnocení alternativ k nákupu, či výběru služby. V případě 

výběru vysoké školy se situační faktory zejména vztahují na atmosféru a personál, které 

v předchozím modelu nejsou vyznačeny. Z pohledu vnímaného rizika vychází studenti 

zejména z informací, které získali průzkumem trhu, ale také ze sebehodnocení a porovnání 

vlastních schopností s očekávaným standardem. 

2.2.1 Poznání problému 

V okamžiku, kdy si spotřebitel uvědomí rozdíl mezi očekávaným a požadovaným 

stavem, vzniká celý proces koupě, jehož první částí je poznání problému. Dle Bártové, 2004 

může dojít k dvojímu uvědomění si problému: 

a. vznik problému díky nepříznivé změně současného stavu; 

b. vznik problému díky zvýšení úrovně požadovaného stavu. 

V případě výběru univerzitního zařízení pro pokračování vzdělání se soustředíme 

na situaci b. Spotřebitele ovlivňuje v tomto případě zejména motivace k změně současného 

stavu a vnímání potřeb. V některých případech nemusí být rozpor mezi požadovaným 

a skutečným stavem dostatečně motivující, aby vedl k uspokojení potřeb. V těchto případech 

se rozhodovací proces dále nerozvíjí. V opačném případě se potenciální spotřebitel orientuje 

na analýzu svých potřeb a motivací. (Bártová, 2004) 

Potřeby 

„Potřeby jsou základní motivační silou jedince. Jsou hnací silou jeho činností. Lidské 

potřeby jsou dynamické, jsou spojeny s lidskými aktivitami, činnostmi, jsou jimi generovány, 

ale současně každá činnost je vyvolána procesem uspokojování potřeb.“ (Bártová, 2004, 

s. 10) 

Abraham Maslow charakterizuje potřeby v hierarchické podobě, kdy jsou řazeny 

od nejnaléhavějších, jejichž uspokojení je nejvíce důležité pro přežití, po nejméně naléhavé, 

které vede k seberealizaci. V obrázku 2.3 se nachází grafický přehled těchto potřeb. 

Podle Maslowa jsou nejdůležitější fyziologické potřeby, tedy potřeby uspokojení hladu 

a žízně. Po jejich uspokojení se člověk věnuje uspokojování potřeby bezpečí, dále 

společenské potřeby, jako je potřeba lásky či pocit sounáležitosti a potřeby uznání (sebeúcta, 
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uznání, status). Nakonec, po naplnění všech výše jmenovaných potřeb, člověk může 

realizovat nejvyšší část pyramidy – potřeby seberealizace, do které se zahrnují činnosti jako 

rozvoj osobnosti, uplatnění. (Kotler, 1997) 

 

Obr. 2.3 Maslowova pyramida potřeb (Kotler, 1997) 

Motivy a motivace 

Jak již bylo řečeno výše, potřeby mají různou úroveň. Nejdůležitější, tedy fyziologické 

potřeby, též biogenní potřeby, jsou vyvolány psychickým napětím. Zbývající, psychogenní, 

potřeby nemají tak vysokou míru intenzity, aby přiměly jednotlivce uspokojit je okamžitě, 

a tím se stávají motivem. 

„Motiv je potřeba, která je dostatečně silná, aby přinutila člověka jednat.“ (Kotler, 

1997, s. 188).  

Pochopení motivů má velkou důležitost pro marketingově orientované tržní subjekty, 

jelikož právě motivy jsou hlavním hnacím motorem rozhodovacích procesů. Novodobé teorie, 

které se zabývají pochopením motivů, vycházejí z principu, že existence člověka je závislá 

na jeho prostředí. V jednoduchosti můžeme říci, že prostředí může být buď retenční, tedy 

přitahující, nebo averzní – odpuzující. (Bártová, 2004) 

2.2.2 Hledání informací 

Rozpoznáním problému a jeho definováním se budoucí spotřebitel dostává do fáze, 

kdy shromažďuje adekvátní informace, které ho dovedou k uspokojení jeho situace. 

Potřeby 
seberealizace 

Potřeba uznání 

Společenské potřeby 

Potřeby bezpečnosti 
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Informace si z tohoto pohledu můžeme rozlišit na vnitřní a vnější, kdy vnitřní jsou 

charakterizovány jako informace, kterými již spotřebitel disponuje a pouze si je vybaví, 

a vnější jako informace, které spotřebitel (student) teprve získává hledáním. (Bartáková, 

2004) 

Z pohledu potenciálního studenta se jako zdroje vnějších informací jeví části 

komunikačního mixu, kterými se jej škola snaží oslovit. Vyzdvihnout můžeme například 

reklamu na webových stránkách či oficiálních tiskovinách, plakátech apod., tvorbu brožur, 

účast na vzdělávacích veletrzích, dny otevřených dveří či absolventské večírky. (Světlík, 

1996) 

Do výše uvedeného výčtu informačních kanálů, které mají vliv na rozhodovací proces 

potenciálních spotřebovatelů, patří také informační zdroje z referenčního okolí. Za tyto zdroje 

můžeme považovat osobní zkušenosti členů rodiny či referenčních skupin, kterých je 

spotřebitel členem. Tyto informace jsou pro budoucího spotřebitele vysoce směrodatné, 

pomáhají vyhnout se sociálním rizikům. (Bartáková, 2004) 

Ve snaze snížit vnímaná rizika je esenciální hledat informace, které nám pomohou 

tohoto dosáhnout. Důležité je také definovat si tyto rizika. Dle Bartákové, 2004 jsou to 

následující: 

· finanční rizika: snaha vyhnout se nadměrným finančním nákladům; 

· funkční rizika: strach, že služba nebude splňovat očekávanou úroveň; 

· fyzická rizika: strach, že výrobek či služba způsobí uživateli fyzické poranění 

(v případě vysokoškolského vzdělání můžeme uvažovat nadměrné psychické 

vypětí); 

· sociální: obava z negativního vnímání okolím; 

· psychické: obava z možného vnitřního konfliktu. (Bartáková, 2004) 

2.2.3 Hodnocení alternativ 

Po nashromáždění veškerých informací, které jsou dostupné v daném čase 

pro rozhodnutí, přichází potenciální spotřebitel před úkol zhodnotit alternativy. Hodnocení 

alternativ je zobrazeno na obrázku 2.4, kde vidíme, jaké možnosti práce s daty se studentovi 

nabízejí. (Bartáková, 2004) 

Celý soubor možností se skládá z informací, které spotřebitel shromáždil, ale také 

z těch, v jejichž objevení nebyl úspěšný. Soubor vybavených alternativ se sestává z informací, 
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které student získal pomocí vybavení si znalostí, které už dříve měl. Další jsou informace, 

které získal během poznávání problematiky. Tento vybavený soubor se poté dále dělí na 

možnosti uvažované pro výběr neboli výběrový soubor, a dále na netečný soubor informací, 

které přicházejí pro spotřebitele na řadu až v případě, že možnosti z výběrového souboru 

nejsou dostupné. Odmítaný soubor je takový, který nepřipadá v rozhodovacím procesu 

studenta v úvahu, díky jeho negativnímu postoji k nim. 

 

Obr. 2.4 Kontext výběrového okruhu (Bartáková, 2004)  

Analýza alternativ může vycházet z rozhodovacích programů. Dle Bartákové, 2004 to 

můžou být tyto rozhodovací programy: 

· bodovací systémy; 

· vyhodnocovací projekt – alternativě jsou přiřazeny určité procentuální podíly 

dle určeného schématu; 

· výběrové programy založené na komparativním přístupu; 

· dominantní princip – jednotlivé znaky jsou poměrně vyrovnané, avšak 

v jednom je produkt či služba hodnocen pozitivněji než ostatní alternativy; 

· konjunktivní princip – porovnávány jsou u všech alternativ určité znaky; 

nesplněním požadované kritické hodnoty alternativa vypadává z uvažovaného 

souboru; 

· lexikografický princip – hodnocení na základě dominantního znaku; zvolení 

varianty, která tento faktor naplňuje nejvíce. (Bartáková, 2004) 
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2.2.4 Nákupní rozhodnutí 

Nákupní rozhodnutí je vrcholným aktem celého rozhodovacího procesu, který byl 

naznačen v předchozích částech. Zákazník si vybírá vítěznou variantu, kterou zvolil 

pro spotřebu. (Kotler, 1997) 

V případě výběru vysoké školy spočívá nákupní rozhodnutí v určení varianty, 

či variant, které student osloví a na které (kterých) vykoná přijímací řízení. (Světlík, 1996) 

Definitivní rozhodnutí o konkrétní vysoké škole, která se stane jeho alma mater, 

vychází z výsledků přijímacích řízení. Po zhodnocení výsledků a aplikování stejných 

rozhodovacích pravidel, jaká byla popsána výše, volí student definitivně. 

2.2.5 Ponákupní ocenění 

Prodejem výrobku, nebo služby však vztah mezi prodejcem a zákazníkem nekončí. 

Marketingově orientovaný podnik, který zákazníka získal na svou stranu, by měl usilovat o to, 

aby si tohoto zákazníka udržel. Z obrázku 2.5 níže můžeme vidět, jaké stavy mohou 

s užíváním výrobku či služby na zákazníkově straně nastat:  

 

Obr. 2.5 Ponákupní chování (Bartáková, 2004) 

*s-z-ú: slovo z úst; pozitivní či negativní rekomendace 

Jednotlivým stavům vnímané spokojenosti se budu věnovat v následujících kapitolách. 
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2.3 Spokojenost zákazníka 

„Spokojenost zákazníka je souhrnem pocitů vyvolaných rozdílem mezi jeho požadavky 

a vnímanou realitou na trhu.“ (Nenadál, 2004, s. 63) 

Tato, i všechny jiné definice spokojenosti zákazníka vycházejí z teorie rozporu. Ta se 

zakládá na stanovení zákazníkova očekávání parametrů produktu či služby a jeho užitku 

a srovnání se zkušeností vnímanou po nákupu. Vždy se v tomto případě musí brát v úvahu 

míra adopce produktu na trhu, vliv času a osobní vlastnosti zákazníka. (Kozel, 2011) 

Dle Nenadála, 1998, mnohé firmy vnímají spokojenost a nespokojenost zkresleně. 

Zástupci firem se domnívají, že pokud se zákazník neobrátí na prodejce či poskytovatele 

služby zpět s reklamací, je automaticky spokojen. Faktem ale zůstává, že mnoho 

nespokojených zákazníků zůstává „zticha“. Důvodem může být například pohodlnost, přílišná 

slušnost či ohleduplnost, příliš krátké záruční doby u některých typů výrobků a služeb, příliš 

vysoké náklady na reklamační řízení, či velká vzdálenost mezi místem reklamace a místem 

bydliště zákazníka. (Nenadál, 1998) 

Nadto někteří zákazníci neřeší svou nespokojenost pouze oficiální cestou, tedy 

reklamací, ale také přirozenější cestou – negativními referencemi ve svém okolí a to jak ústně, 

tak elektronicky na různých sociálních sítích a tematicky zaměřených diskusních fórech. 

Z těchto, a mnoho jiných důvodů je důležité aktivně se zajímat o úroveň zákazníkovy 

spokojenosti a snažit se ji udržet či zvyšovat. (Nenadál,2004) 

Podle závislosti na rozdílu mezi potřebami a očekáváními lze dle Nenadála, 2004 

definovat tři stavy spokojenosti: 

· potěšení zákazníka – vnímaná realita a poskytnutá hodnota převyšuje 

zákazníkova původní očekávání; 

· plná, naprostá spokojenost zákazníka – úplná shoda mezi potřebami 

a očekávanou vnímanou realitou; 

· limitovaná spokojenost – vnímaná realita není totožná s původními požadavky 

zákazníky, přesto zákazník nedeklaruje svou nespokojenost. (Nenadál, 2004) 

V následujícím obrázku 2.6 se můžeme podívat na zjednodušené schéma vyhodnocení 

ponákupního chování zákazníka, které nám naznačuje, jaké možnosti mohou vzniknout. 
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Obr. 2.6 Model spokojenosti zákazníka (Nenadál, 2004) 

MSZ v tomto výše uvedeném modelu znázorňuje míru spokojenosti zákazníka, 

vyjádřenou jako funkci X, kde X definuje rozdíl mezi požadavky a reálnou hodnotou. 

Podle Nenadála, 2004, je tedy zapsáno matematicky: 

��� = �(�). 

Měřením a stanovením skutečné míry spokojenosti zákazníka se zabývá mnoho 

metod, které budou vyjmenovány a podrobněji rozebrány dále. 

2.4 Loajalita zákazníka 

„Loajalita (věrnost) zákazníka se vytváří pozitivní nerovnováhou výkonu a očekávání. 

Projevuje se opakovaným nákupem, zvyklostním chováním, cenovou tolerancí a referencemi 

jiným zákazníkům.“ (Kozel, 2011) 

Jiná definice loajality říká, že je definována jako způsob chování, kdy se zákazník 

projevuje na trhu se dvěma důsledky – opakováním objednáváním služby či výrobku 

a pozitivními referencemi do okolí. (Nenadál, 2001) 

Přestože spokojenost zákazníka je důležitá, nemusí v každém případě vést k loajalitě 

zákazníka. Storbacka tvrdí, že v určitých odvětvích až 75% zákazníků, kteří změnili 

společnost tvrdí, že byli se starou společností spokojeni či dokonce velmi spokojeni. Důvodů 
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ke změně může být mnoho – od ceny až po touhu po změně. Uvádí také, že loajalita je 

konečným výsledkem mnoha různých vazeb. Pro společnost je tedy důležité poznat, které 

z těchto vazeb jsou pro zákazníky nejvýznamnější a využít jich ve svůj prospěch. (Storbacka, 

2002) 

2.5 Význam výzkumu spokojenosti zákazníka 

Situace, kdy všichni prodejci a poskytovatelé služeb usilují o naplnění potřeb svých 

zákazníků a uspokojením jejich tužeb, automaticky generuje zvýšenou míru konkurence. 

Prodejce se snaží zákazníka uspokojit, docílit toho, že se opakovaně vrací pouze k němu 

a podává kladné reference. Právě tato zvyšující se konkurence, která vede k nasycení trhu, 

úroveň kvality produktů a služeb stále sjednocuje. Podle Kozla, 2011 ubývá racionálních 

důvodů ke koupi, a přibývá těžko měřitelných psychologických důvodů, a zákazníci se také 

pomalu stávají unavenými z hledání stále nových produktů. V určitém věku se proto uchylují 

k vybírání produktů či služeb na základě zvyklostního chování. Tento trend vede firmy 

ke stanovování systémů měření spokojenosti zákazníků, a to jak kumulované, tak okamžité. 

(Kozel, 2011) 

Dalšími argumenty, které silně podporují producenty k monitorování spokojenosti 

jejich zákazníků, jsou tyto: 

· měření spokojenosti jako nejefektivnější způsob sledování zpětné vazby; 

· sledování spokojenosti pro určení a současných a budoucích požadavků 

zákazníků; 

· spokojenost jako ukazatel ekonomické výkonnosti; 

· spokojenost jako podnět ke zlepšení. (Nenadál, 2001) 

Zvážíme-li fakt, že škola a vzdělání obecně je služba, která ve většině případů bývá 

studentem zvolena pouze jednou, můžeme eliminovat faktor zvyklostního chování z procesu 

rozhodování. Jedním z nejdůležitějších zdrojů informací pro budoucí studenty jsou informace 

od současných studentů a absolventů a renomé školy. Pro školy a instituce poskytující 

vzdělání je tedy nadmíru důležité soustředit se na uspokojení potřeb svých studentů, jelikož 

právě ti jsou cenným zdrojem informací, které rozhodují o její budoucnosti. (Světlík, 1996) 

2.6 Modely spokojenosti zákazníka 

Před samotným stanovením nejvhodnější metody pro změření spokojenosti zákazníků 

je vhodné vykonat následující kroky, které vedou k zefektivnění celého výzkumu: 



- 16 - 

 

1. Definování, kdo je zákazníkem; 

2. Definování požadavků zákazníků a znaků spokojenosti; 

3. Návrh a tvorba dotazníků k měření spokojenosti zákazníků; 

4. Stanovení velikosti výběru; 

5. Výběr vhodné metody sběru dat; 

6. Tvorba postupů pro vyhodnocování dat; 

7. Využívání výsledků měření jako podkladů pro zlepšování. (Nenadál, 2001) 

Stanovením výše uvedených specifik se dostáváme k samotným metodám měření 

spokojenosti. 

2.6.1 Kano model 

Tento model, který byl vytvořen v 80. letech 20. století japonským profesorem Noriaki 

Kanem je založen na jednoduchém principu. Tvrdí, že spokojenost je u zákazníků dosažena 

tím, že jim dáme to, co potřebují. Kano v modelu dělí potřeby zákazníka do tří kategorií: 

basic needs, performance needs a excitement needs [15], v české literatuře se tyto kategorie 

označují pojmy nutnosti, samozřejmosti a bonbónky. 

 

Obr. 2.7 Kano model, (Miskelly, 2009) 
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Z výše uvedeného grafu si můžeme odvodit, že Kano model je odvozen 

od Maslowovy pyramidy potřeb, a jednotlivé části můžeme definovat takto: 

Basic needs (nutnosti): U těchto potřeb se očekává naplnění poskytovatelem služby 

nebo produktem. Naplnění základních zákazníkových potřeb má neutrální vliv na jeho 

spokojenost, avšak nesplnění těchto potřeb má za následek výrazný negativní odraz. Dle Kana 

je nutné se těmto negativním výsledkům měření spokojenosti vyhnout za každou cenu; 

Performance needs (samozřejmosti): Splnění těchto potřeb zákazníka se odráží 

lineárně na výsledku měření jeho spokojenosti. Právě tyto potřeby jsou obvykle ty, které jsou 

předmětem konkurenčního boje mezi firmami; 

Excitement needs (bonbónky): Tento typ potřeb se v zahraniční literatuře nazývá 

také WOW faktorem, nebo latentními potřebami – pokud zákazník neuspokojí tento druh 

potřeb, neodrazí se to významně na jeho celkové spokojenosti. V některých případech 

dokonce zákazníci nemusí vědět, že tyto potřeby mají, proto je neobvykle náročné je 

pro producenty poznat. Nicméně poznání a pozitivní naplnění těchto potřeb se dokáže vysoce 

odrazit na celkové spokojenosti. (Miskelly, 2009) 

2.6.2 Index spokojenosti zákazníků 

Pro hodnocení spokojenosti zákazníků je ve světě nejvíce používána metoda indexu 

spokojenosti zákazníků (Isz), která je založena na předpokladu, že pro posuzování vnímání 

zákazníků je využívána vícestupňová škála. Nutné je taktéž stanovit závažnost jednotlivých 

znaků spokojenosti. Index spokojenosti zákazníka poté dostaneme následujícím výpočtem: 

 !" =
 !! + # ∙  !%

# + 1
 

kde  Iss – dílčí index spokojenosti zákazníka se znaky služeb, 

 Isv – dílčí index spokojenosti zákazníka se znaky výrobku, 

k – konstanta vyjadřující podíl znaků spokojenosti výrobku na celkové 

spokojenosti zákazníků. (Nenadál, 2004) 

Zbytek formule definující výpočty dílčích spokojeností s výrobky a službami je 

uveden v Příloze 8. 

Tento model má výhodu nejen v tom, že jsme díky němu schopni kvantifikovat míry 

spokojenosti, ale také proto, že zaznamenané indexy můžeme vyhodnocovat v závislosti 

na čase. (Nenadál, 2004) 
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2.6.3 Matice spokojenosti a loajality zákazníků 

Jak již bylo naznačeno v předcházejících kapitolách, existuje prokazatelná závislost 

mezi spokojeností a závislostí. Jejich provázaností se zabývá matice spokojenosti a loajality 

zákazníků. 

 

Obr. 2.8 Matice spokojenosti a loajality zákazníků (Nenadál, 1998) 

Spokojenost, která vede v ideálním případě k loajalitě zákazníka, může být ovlivněna 

několika faktory. Těmi jsou dle Nenadála, 1998 například míra potěšení zákazníka, 

setrvačnost či liknavost zákazníků, vzájemné vztahy mezi obchodními partnery či pozice 

dodavatele na trhu. (Nenadál, 1998) 

2.6.4 Net Promoter Score – NPS 

Kromě spokojenosti lze měřit i zákaznickou loajalitu. Jak jsem vysvětlila 

v předchozích částech své práce, spokojenost a loajalita zákazníků úzce souvisí, a je tedy 

důležité sledovat u svých zákazníků i tento znak a tím podpořit růst společnosti.  

V roce 2003 byl poprvé publikován článek o nově stvořeném indexu, NPS (Net 

Promoten Score), který může být chápán jako standard pro měření a zvyšování loajality 

zákazníků. O svou oblíbenost se index zasloužil především díky jednoznačnosti 

a jednoduchosti, kdy zaměstnanci na všech úrovních vedení podniku dokážou jednoduše 

porozumět a využívat tento hodnotící model. 

- dynamický a konkurenční trh 
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Základem modelu NPS je myšlenka, že zákazníky každé společnosti můžeme rozdělit 

do tří základních skupin – příznivci, pasivní a odpůrci. Pomocí otázky „Jak je 

pravděpodobné, že byste doporučil značku XY svému příteli, známému?“ můžeme sledovat 

tyto skupiny zákazníků. Odpovědi jsou zaznamenávány na škále 0-10, kdy 0 znamená určitě 

ne, 10 znamená určitě ano. Kozel dále rozděluje zákazníky podle odpovědí do výše 

uvedených kategorií takto: 

· Příznivci (odpověď na škále 9-10): Nadšenci, kteří vykazují vysokou loajalitu 

a často rozšiřují pozitivní reference do okolí. Pokud je tento člověk názorový 

vůdce, dokáže zapůsobit na širokou skupinu lidí a vygenerovat růst; 

· Pasivní (odpověď na škále 7-8): Spokojení zákazníci, kteří ale mohou využít 

nabídek konkurence, protože postrádají nadšení první skupiny; 

· Odpůrci (odpověď na škále 0-6): Nespokojení zákazníci, kteří mohou šířením 

negativních informací prodejce poškodit.  

NPS poté vypočítáme jednoduše odečtením % odpůrců od % příznivců. Matematicky 

tedy: 

��� = %�ří� !"#ů −%'(!)!'ů 

NPS poté může nabývat hodnot od -100, kdy všichni zákazníci patří do skupiny 

kritiků, po +100, kdy všichni zákazníci odpovídají na škále 9 a výše, tedy jsou příznivci. 

Obyčejně se chápe výsledek NPS=0 jako dobrý, a NPS>50 jako výborné. (Kozel, 2011) 
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3 Charakteristika trhu 

Pro účely této diplomové práce bych ráda vymezila trh jako soubor organizací 

a programů, které nabízejí vysokoškolským studentům možnost vycestovat do zahraničí 

a absolvovat výměnný studijní pobyt. Vycházeje z informací, které jsem získala během své 

praxe na oddělení mezinárodních vztahů na Univerzitě v Mariboru, studenti nejvíce využívají 

čtyř programů, na jejichž charakteristiku se zaměřím, přičemž nejvíce pozornosti je nutno 

věnovat programu Erasmus. Díky tomuto programu přijíždí do Slovinska nejvíce studentů, 

a i v Evropě má tento program největší publicitu. Přestože se v práci zaměřuji pouze na čtyři 

programy (CEEPUS, JoinEU-SEE, Erasmus a bilaterální univerzitní dohody), existuje 

i spoustu dalších, které podporují studenty v jejich zahraničních studijních aktivitách. [19] 

3.1 CEEPUS 

Program CEEPUS je po Erasmu jedním z nejpopulárnějších programů, díky němuž 

studenti absolvují jejich studijní stáže. Vznikl 1. ledna 1995, kdy byla představiteli 

zakládajících zemí (Rakouskem, Bulharskem, Maďarskem, Polskem, Slovenskem 

a Slovinskem) podepsána ustanovující listina. CEEPUS se zaměřuje na zprostředkování 

studijních pobytů pro studenty mezi členskými univerzitami vybraných států. V současné 

době je těchto zemí 15 (respektive 16) – Albánie, Rakousko, Bosna a Hercegovina, 

Bulharsko, Chorvatsko, Česká Republika, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, 

Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Kosovo, které se zapojuje velice pomalu. 

Od roku 1995 poskytl CEEPUS studijní pobyty více než 30 tisícům studentům.  

Financování programu CEEPUS funguje na základě přidělování stipendia studentovi 

hostitelskou zemí, přičemž výše stipendia v hostitelských zemích jsou rozlišné. Slovinsko 

v současné době vyplácí stipendistům (jak bakalářským, tak magisterským studentům) 

měsíční stipendium ve výši 286 € a navíc ubytování na univerzitních kolejích a základní 

zdravotní pojištění. [16]  

3.2 JoinEU-SEE 

Program JoinEU-SEE je mobilitní schéma, které funguje pod záštitou Erasmus 

Mundus 2009 – 2013, sponzorované Evropskou komisí. V rámci tohoto programu jsou 

podporovány studijní pobyty studentů mezi Evropskou unií a východními balkánskými 

zeměmi. Během doby fungování programu absolvovalo studijní program v rámci JoinEU-SEE 
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již skoro 1.000 studentů, přičemž nejvyšší počty studentů byly ze Srbska, Bosny 

a Hercegoviny, Černé Hory a Makedonie. 

Studentům, kteří studují v rámci programu JoinEU-SEE je Evropskou komisí 

poskytováno stipendium, které je pro bakalářské i magisterské studenty ve výši 1.000 € 

na měsíc. Toto stipendium zahrnuje stravné, pojištění, náklady spojené s vyřízením víza, 

náklady na dopravu a školní poplatky. [17] 

3.3 Bilaterální dohody 

Do této kategorie programů na podporu studijních pobytů univerzitních studentů 

spadají především vládní organizace. Ty vytvářejí vlastní podmínky pro získání stipendia, 

a vlastní podmínky pro absolvování výměnných stáží v Evropské unii i mimo ni.  V zásadě 

se jedná o meziuniverzitní výměnu studentů, která probíhá na základě smluv mezi danými 

institucemi. 

V České republice je poskytováno stipendium MŠMT ČR z Programu na podporu 

rozvoje internacionalizace. Toto stipendium je poskytováno studentům, kteří splňují 

podmínky jednotlivých univerzit, a je vypláceno v závislosti na zemi, kde je zahraniční 

studijní stáž vykonávána. Maximální měsíční částka, která může být studentu vyplacena je 

10.000 CZK. [18] 

3.4 Program Erasmus 

Program Erasmus je vlajkovou lodí Evropské unie v oblasti programů vzdělávání 

a odborné praxe a je zaměřen  na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání 

v Evropě. Tento program byl založen roku 1987 a od té doby umožnil více než 2 milionům 

studentům z různých zemí EU obohatit své studijní zkušenosti v jiných státech. [11] 

Jméno tohoto programu souvisí s filozofem, teologem a humanistou, Erasmem 

Rotterdamským (1465 – 1536), který byl známý jako oponent  dogmatismu. Erasmus 

Rotterdamský žil a pracoval v různých částech Evropy, s úmyslem získat znalosti, zkušenosti 

a náhled na věci, které pouze kontakt s cizími zeměmi může přinést. Tím, že věnoval své 

bohatství Universitě v Basileji, se stal předchůdcem mobilitních grantů. [12] 

Název ERASMUS je zkratkou pro European Region Action Scheme for the Mobility 

of University Students. 
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3.4.1 Historie 

Přestože mobility v rámci programu Erasmus jsou nyní velmi populární a uznávanou 

částí vysokoškolského studia v Evropě, cesta k uznání nebyla vždy lehká. 

Již šest let před začátkem programu Erasmus Evropská komise podporovala výměnné 

pobyty perspektivních studentů. To v roce 1986 vedlo k navržení prvních schémat programu, 

ovšem reakce členských států EU byla různá – ti, kteří měli vlastní existující výměnný 

program, se většinou stavili proti, zatímco zbývající země hlasovaly pro. [11] 

Po trvajících neshodách byl finální návrh výměnných programů přijat v červnu 1987. 

I přesto, že byl návrh programu přijat jen krátce před začátkem akademického roku 

1987/1988, bylo 3.244 studentů z 11 zemí schopno zúčastnit se prvního ročníku výměnných 

programů Erasmus.  

Spolu s dalšími vzdělávacími a školícími programy, byl program Erasmus začleněn 

do programu Socrates, který byl založen v roce 1995. Socrates byl v lednu 2000 nahrazen 

programem Socrates II, a od roku 2007 byl i tento program nahrazen – v současnosti 

dobíháván Lifelong Learning Pragramme (2007 – 2013). V roce 2014 by měl odstartovat 

program Erasmus for All, který si dává za úkol zvýšit efektivnost a zlehčit možnost žádostí 

o granty. [11] 

3.4.2 Cílové skupiny programu Erasmus 

Program Erasmus je určen dvěma základním skupinám, a to institucím, nebo 

jednotlivcům. 

Erasmus pro instituce 

Institucemi rozumíme veřejné, státní i soukromé vysoké školy, vybrané vyšší odborné 

školy a zprostředkovatelské organizace. Předpokladem pro přijetí VŠ nebo VOŠ do programu 

Erasmus je přidělení Erasmus University Charter od Evropské Komise.  

Erasmus pro jednotlivce 

Jednotlivci, kteří se mohou zúčastnit výměnného programu Erasmus, jsou studenti, 

pedagogové a další zaměstnanci institucí. Tito jednotlivci jsou vybíráni školami, kde studují 

nebo pracují, přičemž škola poskytuje informace o možnostech výjezdů do zahraničí, stejně 

jako informace o podmínkách výběrového řízení pro výměnné pobyty. [12] 
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3.4.3 Cíle programu Erasmus 

Mezi hlavní cíle programu Erasmus patří zejména tyto: 

· Zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility studentů a zaměstnanců v rámci 

Evropy, a přispět tak k dosažení toho, aby se do roku 2012 zúčastnily mobility 

studentů v rámci programu Erasmus a programů, které mu předcházely, 

alespoň 3 miliony osob; 

· Zlepšit kvalitu a zvýšit objem bilaterální spolupráce mezi vysokoškolskými 

institucemi v Evropě; 

· Zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského 

vzdělání v Evropě; 

· Zlepšit kvalitu a zvýšit objem bilaterální spolupráce mezi vysokoškolskými 

institucemi a podniky v Evropě [12] 

3.5 Univerzita v Mariboru 

3.5.1 Historie 

Začátky vysokoškolského vzdělání v Mariboru se datují zpátky v 19. století, kdy 

v roce 1859 biskup Anton Martin Slomšek přeložil diecézi ze St. Andraže v Lavantalu do 

Mariboru a brzy poté založil slovinský seminář. To dalo Mariboru jeho první instituci vyššího 

vzdělání, která se stala těžištěm slovinského náboženského, národního, kulturního 

a vědeckého myšlení ve Štajerském regionu. Předchůdcem dnešní Univerzity v Mariboru byla 

Asociace vysokoškolských institucí v Mariboru, která vznikla v roce 1961, která pod svá 

křídla vzala první fakulty založené v letech 1959 a 1961. Tou nejstarší fakultou byla Fakulta 

ekonomie a obchodu, následovaná Technickou fakultou s katedrami mechanického 

inženýrství, elektrického inženýrství, textilních technologií, civilního inženýrství a chemie. 

V roce 1960 byly založeny Fakulta zemědělství, Právnická fakulta a Fakulta zubního 

lékařství. S těmito fakultami se Maribor stal důležitým akademickým střediskem. V roce 1975 

byla ustanovena Univerzita v Mariboru. [13] 

V průběhu let se jednotlivé fakulty rozdělily či spojily. V roce 1994 byla k Univerzitě 

připojena Univerzitní knihovna.  

V současné době má Univerzita v Mariboru pod sebou 17 fakult, na kterých ročně 

studuje přes 20 tisíc studentů. Každý rok fakultu opustí zhruba 4.000 absolventů. Seznam 

fakult, které patří pod Univerzitu v Mariboru je k nalezení v Příloze 2. 
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3.5.2 Fakulta ekonomie a obchodu 

Historicky první fakultou, která byla založena pod budoucí záštitou Univerzity 

v Mariboru, byla Fakulta ekonomie a obchodu (Ekonomsko-poslovana fakulteta, EPF), která 

v roce 2009 oslavila své 50výročí. V současné době se sestává z 13 kateder (viz. Příloha 3), 

na kterých vyučuje 76 akademických pracovníků a administrativu obstarává 33 zaměstnanců. 

Fakulta nabízí kompletní vysokoškolské vzdělání (bakalářské, magisterské a doktorské 

programy) na základech boloňského univerzitního systému (viz. Příloha 4). Kromě 

boloňského systému nabízí fakulta také kurzy univerzitní, které nejsou v tomto systému 

zahrnuty. Tyto studijní obory nazývá „univerzitními programy“, ale v budoucnu s nimi více 

nepočítá. [14] 

Vize a mise EPF 

Vizí fakulty je stát se jednou z nejvíce renomovaných ekonomických fakult ve střední 

Evropě s mezinárodně uznávaným výzkumným programem a pokročilým transferem znalostí 

ke studentům. Vedení EPF také očekává schopnost fakulty reagovat a přizpůsobit se 

ekonomickým a sociálním situacím a problémům. 

Zájmem vedení fakulty v rámci její mise je poskytovat znalosti a zkušenosti založené 

na vůdčích ekonomických a obchodních idejích. Výzkum, realizovaný pracovníky a studenty 

fakulty je schopný přispívat k vědeckému, hospodářskému a sociálnímu rozvoji, zatímco 

absolventi získávají zkušenosti z obchodních procesů, manažerské dovednosti a budují si 

sociální odpovědnost a etické uvědomění. Fakulta nabízí zajímavé, dynamické a motivující 

studijní prostředí, které poskytuje okamžité uplatnění získaných poznatků v praxi. V současné 

době fakultu úspěšně absolvovalo již 26.000 studentů bakalářského studia a univerzitního 

programu, a více než 1.000 absolventů v rámci magisterského a doktorského či MBA studia. 

Misí vedení fakulty je, aby studenti získali a zvětšili své odborné znalosti a zkušenosti, které 

by tyto odpovídaly požadavkům rychle se měnícího ekonomického a obchodního prostředí. 

Studenti jsou seznamováni s předními a inovativními ekonomickými a obchodními teoriemi 

a jsou jim poskytnuty příležitosti získat další zkušenosti prostřednictvím praxe 

a mezinárodních studijních či pracovních pobytů. [14] 

Mezinárodní spolupráce 

EPF, jako jediná z fakult pod záštitou Univerzity v Mariboru, nabízí příchozím 

a vyjíždějícím studentům služby fakultního oddělení pro mezinárodní vztahy (international 

relationship office, IRO), které je umístěno přímo v budově fakulty, a zabývá se transfery 
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studentů pouze na úrovni fakultních výměn. Naproti tomu ostatní fakulty Univerzity 

v Mariboru mají společné IRO.  

Ekonomická fakulta přijímá a vysílá studenty na výměnné studijní a pracovní pobyty 

v rámci několika programů. Mezi nejpopulárnější patří program Erasmus, v jehož rámci 

v akademickém  roce 2010/ 2011 vyjelo do zahraničí 49 studentů (přijelo 103 studentů), 

přičemž čísla studentů, kteří absolvují výměnu na základě programu Erasmus, se každoročně 

zvyšují (viz. Příloha 5). Fakulta zároveň přijímá a vysílá studenty v rámci programů 

CEEPUS, JoinEU-SEE, Leonardo daVinci či zajišťuje výměny na základě bilaterálních 

smluv. Počet studentů, kteří vyjeli v rámci těchto programů do zahraničí v akademickém roce 

2010/2011, je 23, příchozích studentů bylo 31. Dohromady tedy čísla dávají 72 studentů, kteří 

vyjíždějí  a 134 příchozích studentů.  

Podstatná většina výměn studentů probíhá na základě mezifakultních bilaterálních 

smluv. Ke konci akademického roku 2011/2012 bylo podepsáno 123 bilaterálních 

mezifakultních smluv, které nabízely možnost vyjíždět či přijet studentům z 36 evropských 

států. Navíc také nabízí možnost studovat na asijských či amerických univerzitách. 

V současné době se vedení fakulty snaží rozšířit základnu smluv na asijském kontinentu, 

zaměřujíce se na univerzity v Číně, Rusku, Japonsku, Thajsku a na Thaiwanu. [19] 

3.6 Služby nabízené výměnným studentům 

3.6.1 Administrativní procesy před začátkem výměnného pobytu 

Jak již bylo zmíněno, EPF jako jediná z fakult Univerzity v Mariboru nabízí 

výměnným studentům vlastní fakultní IRO. V začátcích vyřizování dokumentace 

k výměnnému pobytu je pro studenty důležité, aby měli dostatek informací o fakultě a jejích 

procesech. Veškeré informace, od způsobu přihlášení se k výměnnému pobytu, přes 

informace o studijních programech, předmětech a jejich obsahu, či informací o ubytování, 

stravování či volnočasových aktivitách, jsou uveřejněny jak na webových stránkách 

univerzity (www.uni-mb.si), tak na webu EPF (www.epf-uni.mb.si). 

Přesto se může stát, že informace nejsou dostatečně detailní. Pracovníci IRO se tedy 

snaží vysvětlit vše studentům buďto přes e-mail, nebo po telefonu. Nejdůležitější jsou pro 

příchozí studenty informace o způsobu poslání přihlášky ke studiu v zahraničí, informace 

o ubytování, stravování, vybavenosti fakulty a univerzity. Dále také potřebují mít dostatek 

informací o nabídce předmětů, které mohou během svého výjezdu absolvovat.  



- 26 - 

 

Pracovníci fakulty, jakožto i samotné IRO se snaží, aby tyto procesy před začátkem 

pobytu byly pro studenty co nejpohodlnější, aby se cítili dostatečně informováni a měli 

s dostatečným předstihem čas zařídit vše potřebné. 

3.6.2 Ubytování 

Ubytování je pravděpodobně jedním z prvních problémů, se kterým se studenti 

přijíždějící na EPF setkávají. Jelikož sama fakulta nenabízí žádné ubytovací kapacity, je nutné 

informovat v dostatečném předstihu studenty, že je nezbytné zarezervovat si místo 

na univerzitních kolejích. Z důvodu vysokého počtu studentů, kteří každoročně podstupují 

výměnný pobyt na Univerzitě v Mariboru, je počet míst na univerzitních kolejích omezen. 

Přesto se pracovníci snaží vyjít studentům maximálně vstříc. Pokud je kapacita již 

nedostačující, předávají pracovníci studentům kontakty na členy organizace ESN (Erasmus 

Student Network), kteří ochotně pomáhají příchozím studentům najít ubytování v soukromých 

kolejích, či soukromých bytech.  

3.6.3 Studium 

Při podávání přihlášky je pro budoucí studenty EPF nutné vybrat si z nabídky 

předmětů ty předměty, které budou při jejich pobytu studovat. EPF se snaží vyjít vstříc všem 

studentům, nabízejíce širokou nabídku předmětů od účetnictví, ekonomie, marketingových 

předmětů a předmětů zabývající se managementem, přes statistické či jazykové kurzy, 

až po kurzy nabízející studium informačních technologií (přehled v Příloze 6). 

Pokud však nabídka není pro výměnné studenty dosti široká, pracovníci IRO se snaží 

vyjít maximálně vstříc, a pomoci zkombinovat seznam předmětů tak, aby byl pro studenty 

akceptovatelný, tedy pomáhají najít i vhodné kurzy z jiných fakult, zejména spolupracují 

s Fakultou informačních technologií a Právnickou fakultou. 

Po dobu samotného studia je možné změnit či vyměnit seznam kurzů, pokud student 

požaduje, a jeho domácí fakulta je ochotná tyto změny akceptovat. Všechny tyto změny se 

snaží pracovníci fakultní IRO zpracovat k nejvyšší spokojenosti studentů. Dále se také 

pracovníci snaží studentům asistovat při problémech při studiu – například když nejsou 

schopni navštěvovat některé kurzy z důvodu přílišné náročnosti studia, či jazykových 

problémů. Těchto problémů však zpravidla nebývá mnoho, jelikož i samotní vyučující se 

snaží být ke studentům velice vstřícní. 
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3.6.4 Knihovna a infocentrum 

Fakulta je vybavena tematickou knihovnou, která pomáhá studentům při plnění jejich 

studijních povinností. Přestože převážná část svazků je ve slovinském jazyce, je zde 

k nalezení i dostatek cizojazyčných dokumentů, které mohou výměnní studenti využít 

při svém studiu, jakožto i při sebevzdělání. 

Studenti mohou také využít služeb univerzitní knihovny, která nabízí větší množství 

cizojazyčných svazků, ale také magazínů, ekonomických článků a ostatních tiskovin. 

Pracovníci univerzitní knihovny jsou také schopni pro studenty zapůjčit knihy z jiných 

knihoven v rámci Slovinské republiky. 

Infocentrum, které je primárně určeno pro studium studentů, je vybaveno moderními 

počítači s vysokorychlostním připojením k internetu. Studenti zde mohou trávit čas 

pro přípravu seminárních prací, prezentací či pouze trávit čas samostudiem. Infocentrum 

navazuje na knihovnu, která je jeho součástí. Studenti tedy mohou pohodlně používat 

vypůjčené svazky k přípravě pro studium. 

3.6.5 Volnočasové aktivity 

V rámci výměnného pobytu se snaží jak pracovníci EPF, tak pracovníci celé 

univerzity a spolupracujících organizací, zajistit pro příchozí studenty co nejrozmanitější akce 

a činnosti pro volný čas.  

V rámci EPF organizují pracovníci tzv. Welcome day. Je to zpravidla první den 

oficiálního zahájení semestru. Při tomto dni jsou studenti seznámeni se všemi postupy 

na fakultě, zejména s možností změnit své studijní předměty, pokud nebudou spokojeni. Dále 

také v rámci Welcome day získají uvítací balíček – tašku s logem EPF, psací potřeby, 

poznámkové bloky, brožury se základními informacemi, mapu města a Slovinska, spolu 

s veškerými informacemi o studiu.  

Zbytek volnočasových aktivit je zpravidla organizován externími organizacemi, které 

spolupracují s fakultami i celou univerzitou. Mezi nejaktivnější patří zejména organizace 

ESN, která zastřešuje tzv. buddy system. V rámci této akce je každému příchozímu studentu 

přidělen jeden domácí, slovinský student, který mu po čas jeho pobytu pomáhá 

s administrativními činnostmi, či jinými záležitostmi, které mohou během pobytu nastat.  

Externí studentské organizace také organizují různorodé sportovní, poznávací, sociální 

či zábavné akce pro výměnné studenty, jejichž účelem má být maximální spokojenost 
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studentů, jejich integrace s místními studenty, zábava či poznání nových míst. Více o těchto 

organizacích bude řečeno v následujících kapitolách. 

3.6.6 Administrativní procesy po skončení výměnného pobytu 

Po absolvování všech kurzů, či celého pobytu je pro studenty důležité zajistit si 

všechny dokumenty k ukončení pobytu. Tento proces je vysoce důležitý, jelikož na něm 

záleží akceptace celého výměnného pobytu domácí fakultou. 

Pro každého studenta je zajištěn tzv. Transcript of records, tedy dokument, který 

zachycuje veškeré záznamy o absolvovaných předmětech, tak jako o jejich dotaci ECTS 

kredity. 

Pracovníci IRO však musejí pomáhat i méně úspěšným studentům – například se 

zajištěním náhradních zkouškových termínů, či alternativními tématy seminárních prací 

a prezentací. V některých, ne však příliš častých případech, kdy student není schopen získat 

předepsaný počet ECTS kreditů, nutný pro akceptaci domácí fakultou, se pracovníci IRO 

musí snažit zajistit individuální opatření, aby bylo pokud možno studentovi co nejvíce 

pomoženo. 

Pracovníci IRO také zajišťují jakoukoliv následující dodatečnou komunikaci 

s vysílajícími fakultami, pokud se vyskytnou jakékoliv problémy při akceptaci výsledků 

výměnného pobytu. 

3.6.7 Externí studentské organizace 

Jak již bylo naznačeno výše, o volnočasové aktivity výměnných studentů se starají 

studentské organizace, které nejsou organizovány na fakultní nebo univerzitní úrovni. 

Za zmínku stojí tři organizace – ESN (Erasmus Student Network), ŠOUM (Študentska 

Organizacija Univerze v Mariboru, Studentská Organizace Univerzity v Mariboru) 

a AIESEC. 

ESN 

Výměnní studenti se nejčastěji setkávají s organizací ESN. Již před začátkem 

výměnného pobytu jsou kontaktováni jejich „osobním rádcem“, tedy slovinským studentem, 

který jim je k dispozici po celý čas jejich studijní výměny. Slovinský „buddy“ pomáhá 

výměnným studentům s veškerými administrativními věcmi – od vyřízení povolení k pobytu, 

studijními dokumenty, až po návštěvy doktora, obstarávání běžných nákupů či specifickými 

potřebami, které výměnný student může mít. 
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Na Univerzitě v Mariboru se tato organizace stará také o veškeré kulturní vyžití. 

Největší a nejpopulárnější událostí bývají každý semestr tzv. Welcome weeks, tedy dva týdny 

nabité kulturními, sportovními a sociálními akcemi, završené třídenním poznávacím zájezdem 

na zajímavá místa Slovinska. 

Následně po Welcome weeks ESN organizuje pravidelné kulturní akce, které mají 

studentům poskytnout nejen zábavu, ale také integraci mezi místní studenty. Za zmínku stojí 

sociální programy, které ESN organizuje. Těmi jsou například návštěvy výměnných studentů 

v místním zvířecím útulku, kde studenti pomáhají starat se o opuštěná zvířata, ekologické 

akce – úklid města, městského parku, prostor univerzity, či vzdělávací akce, kdy výměnní 

studenti docházejí do základních či středních škol a přednášejí o jejich zemích, kultuře 

a zvyklostech. Na konci každého semestru se také organizuje sbírka oblečení či domácích 

potřeb, které již studenti nepotřebují a z různých důvodů si je nechtějí odvážet do svých 

domovů. Tyto věci jsou poté předávány nemajetným rodinám a potřebným. 

Kromě toho ESN také organizuje různé výlety a poznávací zájezdy. Nejvíce atraktivní 

bývají obvykle pro studenty zájezdy do pivovaru Laško, Halloweenský výlet, výlet 

na pobřeží, či třídenní poznávací zájezd to Bosny a Hercegoviny, přezdívaný jako Balcan trip.  

ŠOUM 

Studentská organizace ŠOUM se většinou zaměřuje na místní kulturní akce. Její misí 

je integrovat více výměnné studenty, a pomoci jim pochopit a porozumět slovinské 

a mariborské kultuře. Většinou se zaměřuje na místní svátky a oslavy, které se snaží přiblížit 

studentům – jde například o oslavu Svátku všech svatých, Vánoc, karnevalu, Velikonoc, 

místního kulturního festivalu Lent či studentských slavností – Lampiončki. 

Kromě kulturních akcí se snaží ŠOUM pomoci zprostředkovat studentům také jiné 

záležitosti. Mezi nejdůležitější patří zejména stravování. Ve Slovinsku existuje poměrně 

komplikovaný systém dotování studentských jídel. Organizace ŠOUM se snaží jej studentům 

vysvětlit, přiblížit a zařídit. ŠOUM také nabízí širokou nabídku jazykových kurzů 

pro příchozí studenty – od základních kurzů slovinštiny, až po různé specializované jazyky. 

AIESEC 

Za zmínku stojí také činnosti organizace AIESEC, která se snaží výměnné studenty 

integrovat s členy místní pobočky. Výměnní studenti tedy mohou získat informace o různých 

pracovních příležitostech, či výletech, nicméně pouze málo z nich se opravdu aktivně 

zapojuje.  
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4 Metodika shromažďování dat 
Pro účely této diplomové práce jsem se rozhodla provést marketingový výzkum 

spokojenosti zahraničních studentů s jejich studijním studiem. Tento kvantitativní výzkum byl 

realizován během března 2013 prostřednictvím strukturovaného dotazníku distribuovaného 

k respondentům pomocí e-mailu, Facebooku či osobních zpráv. Průzkum byl veden ve dvou 

částech – přípravné a realizační. 

4.1 Přípravná fáze výzkumu 

V přípravné fázi jsem se zaměřila na definování problémů a cílů výzkumu, stejně jako 

definování hypotéz. Zároveň jsem stanovila rozpočet a časový harmonogram činností nutných 

pro zahájení výzkumu.  

4.1.1 Definice problémů 

Velice prestižním ukazatelem pro úspěšnost a popularitu fakulty a univerzity je jistě 

množství studentů, kteří v rámci výměnných studijních programů přijedou na fakultu 

studovat. Jelikož konkurence je veliká, je více než nutné zajistit, aby studenti byli se svým 

pobytem spokojeni. Spokojený student je zdrojem pozitivních doporučení, která může 

předávat dalším potenciálním studentům. Proto je důležité zaměřit se na zjištění úrovně 

spokojenosti a pokusit se využít výsledků pro vylepšení služeb a informačních toků 

k dosažení vyšší míry uspokojení studenta. 

4.1.2 Cíle výzkumu 

Cílem mého výzkumu je zjistit a změřit spokojenost zahraničních studentů s jejich 

studijním pobytem na EPF a navrhnout opatření pro zvýšení jejich spokojenosti. 

Při navrhování dotazníku jsem se zaměřila za dílčí části: 

· Zjistit spokojenost studentů s administrativními procesy před začátkem 

studijního pobytu; 

· Zjistit spokojenost studentů s ubytováním; 

· Zjistit spokojenost studentů se studiem; 

· Zjistit spokojenost studentů se službami knihovny a infocentra; 

· Zjistit spokojenost studentů s volnočasovými aktivitami; 

· Zjistit spokojenost studentů s administrativními službami po studijním pobytu; 

· Zjistit celkovou spokojenost studentů. 
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4.1.3 Definice hypotéz 

Před zahájením samotného dotazníkového šetření pro potřeby mého výzkumu jsem 

definovala tyto hypotézy: 

Hypotéza 1.: Spokojenost studentů s administrativními procesy před začátkem 

studijního pobytu je nižší než vnímaná důležitost; 

Hypotéza 2.: Nejméně 2/3 studentů, kteří jsou ubytováni mimo univerzitní koleje, zde 

bydlí z důvodu nedostatečné kapacity těchto kolejí; 

Hypotéza 3.: Spokojenost s rozsahem znalostí učitelů je pro studentů důležitější než 

nabídka předmětů; 

Hypotéza 4.: Nejvíce spokojeni s nabídkou předmětů v rámci studia jsou studenti 

Managementu a Marketingu; 

Hypotéza 5.: Spokojenost a důležitost volnočasových aktivit je na stejné úrovni. 

4.1.4 Plán výzkumu 

Pro účely výzkumu jsem se rozhodla využít jako výchozí primární data, která byla 

sesbírána pomocí dotazníkového šetření. Jako doplnění jsem využila také sekundárních dat 

získaných z interního výzkumu Univerzity v Mariboru, statistik Národní agentury 

pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a dalších zdrojů - zejména osobních zkušeností 

získaných během roční pracovní stáže v IRO. 

Jako metodu výzkumu jsem zvolila dotazníkové šetření, pro jehož účely jsem využila 

strukturovaného dotazníku. Jako výběrový vzorek respondentů jsem zvolila všechny 

zahraniční studenty EPF v posledních dvou a půl letech, tedy studenty akademických roků 

2010/2011, 2011/2012 a prvního semestru 2012/2013. Jelikož dotazování probíhalo pomocí 

nepřímého dotazování, tedy distribuce dotazníku respondentům pomocí e-mailu, 

či digitalizovaného dotazníku, nedalo se předem odhadnout míru účasti respondentů 

na výzkumu. Kontrolní znaky významné pro charakteristiku ve výběrovém souboru jsem 

stanovila jako pohlaví, státní příslušnost a obor studia. 

Pro dotazování jsem použila strukturovaný dotazník, viz. Příloha 1. Dotazník jsem 

rozdělila do tří hlavních částí. V první části jsem umístila krátký průvodní dopis, kde 

vysvětluji účel výzkumu. Dále následuje část s otázkami ke zjištění vlastní spokojenosti se 

stanovenými kritérii. V závěrečné části se nacházejí identifikační otázky, které využiji 

pro analýzu dat a následné třídění druhého stupně.  
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Dotazník jsem zpracovala jak v textovém editoru Microsoft Office Word 2007, tak 

online, s pomocí Google Docs.  

4.1.5 Pilotáž 

Pilotáž dotazníku probíhala v únoru 2013, během dvou dnů, na vzorku 7 studentů. 

Oslovení studenti pomohli vylepšit dotazník v několika bodech – v bodě 4 mi doporučili 

přidat možnost „personál“ do nabídky k ohodnocení, a v bodě 7b mi doporučili přidat 

možnost „It was the only option I had“ do souboru možných odpovědí. Z jazykového hlediska 

jsem podrobila dotazník kontrole rodilému anglickému mluvčímu, abych si zajistila 

jazykovou správnost, srozumitelnost a jednoznačnost. 

4.1.6 Rozpočet a časový harmonogram výzkumu 

V rámci rozpočtu pro výzkum přichází v úvahu pouze několik položek: 

Jelikož dotazníkové šetření bylo prováděno pomocí e-mailu či sběru dat přes sociální 

síť Facebook nebo pomocí Google Docs, byly veškeré výdaje na distribuci dotazníků 

k respondentům minimalizovány.  

V rámci organizace harmonogramu činností jsem zvolila časový úsek tří měsíců. 

V první fázi jsem definovala problémy, stanovila cíle, metodiku výzkumu a stanovila jeho 

plán. V druhé fázi jsem se zaměřila na sestavení dotazníku, jeho pilotáž a úpravy a samotné 

sbírání dat pro analýzu. Ve třetí fázi jsem zpracovávala sesbíraná data a analyzovala je 

a vyhodnocovala. Časové období jednotlivých fází výzkumu lze vidět v tabulce 4.2. Toto 

časové období jsem vybrala z důvodu konce akademického semestru na EPF, který mi dával 

možnost zpracovat informace i od nejnovějších absolventů studijní stáže. 

ČINNOST/MĚSÍC LEDEN ÚNOR BŘEZEN 

DEFINICE PROBLÉMŮ    

DEFINICE CÍLŮ     

METODIKA VÝZKUMU    

PLÁN VÝZKUMU    

SESTAVENÍ DOTAZNÍKU    

PILOTÁŽ    
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SBĚR ÚDAJŮ    

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ    

ANALÝZA ÚDAJŮ    

VYHODNOCENÍ ÚDAJŮ    

Tab. 4.1 Časový harmonogram činností 

4.2 Realizační fáze výzkumu 

Realizační fáze výzkumu se sestávala z dvou fází – sběru údajů samotného, a následně 

zpracování údajů, následovaného analýzou získaných dat. 

4.2.1 Sběr údajů 

Sběr údajů se uskutečnil během měsíce února 2013, konkrétně ve dnech 16. –

 23. března 2013. Dotazování probíhalo pomocí strukturovaného dotazníku, doručeného 

studentům pomocí e-mailu, vystavením na sociální síti Facebook či doručením odkazu 

na online formulář na Google Docs. Tento způsob distribuce dotazníků studentům jsem 

zvolila proto, abych docílila co nejvyššího zasažení cílových respondentů, jakožto i proto, 

abych zvýšila pravděpodobnost jejich účasti v dotazování. Dalším důvodem pro zvolení tří 

distribučních metod bylo také eliminovat možnost, že student některý z distribučních kanálů 

nebude v době dotazníkového šetření sledovat, tudíž se nebude moci výzkumu zúčastnit. Jako 

opatření před několikanásobným odpovídáním jednoho studenta na dotazník, jsem 

zapracovala do úvodního textu dotazníku pokyn, aby studenti vyplňovali dotazník pouze 

jednou. 

Informace pro kontaktování studentů jsem získala od vedoucí IRO na EPF, dále jsem 

využívala svých vlastních kontaktů. Také jsem využila informací ze sociální sítě Facebook, 

kde jsem vyvěsila dotazník ve všech skupinách, které měly souvislost s Erasmus studenty 

na EPF. 

Struktura respondentů 

Jako základní soubor pro realizaci dotazníkového šetření v rámci mého výzkumu byli 

zvoleni studenti EPF, kteří se zúčastnili studijního pobytu v rámci programů Erasmus, 

CEEPUS, JoinEU-SEE či studenti studující na základě bilaterálních smluv v posledních dvou 

a půl letech. V úvahu tedy bereme všechny studenty, kteří studovali na EPF během 
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akademických roků 2010/2011, 2011/2012 a v prvním semestru 2012/2013. Základní soubor 

čítal 229 studentů a byl roven výběrovému souboru. 

Pro získání výběrového souboru bylo využito kontaktních informací, které mi byly 

poskytnuty vedoucí IRO na EPF. Výběrový soubor odpovídal v tomto případě základnímu 

souboru – pomocí e-mailu byli osloveni všichni studenti, kteří se zúčastnili studijního pobytu 

ve výše zmíněném období. Pomocí Facebooku bylo osloveno 186 studentů. Rozdíl mezi 

souborem osloveným pomocí e-mailu a pomocí Facebooku byl způsoben tím, že ne všichni 

účastníci výzkumu mají účet na dané sociální síti, a zároveň ne všichni studenti byli přiřazeni 

do skupin, které jsem pro distribuci dotazníku vybrala.  

Základní soubor studentů podle pohlaví byl následující: studentů oslovených pomocí 

e-mailu bylo 126 žen a 103 mužů.  

Na dotazníkové šetření odpovědělo celkem 135 respondentů, přičemž podle pohlaví 

byla struktura následující: Muži 61 respondentů, Ženy 74 respondentů. 

 

Obr. 4.1 Rozdělení respondentů dle pohlaví 

Druhým kontrolním znakem pro rozdělení studentů byla země původu. Jelikož jsem 

neměla k dispozici data o původu svých respondentů, ale pouze jejich kontaktní informace, 

nebyla jsem předem schopna stanovit rozdělení podle tohoto hodnotícího znaku. 

Dotazování se zúčastnili studenti z 20 evropských států a z Turecka. Jelikož práce 

s tolika proměnnými by byla složitá, rozdělila jsem respondenty do geografických celků 
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a podle vlastního uvážení dle blízkosti mentality daných obyvatel. Vytvořila jsem tyto 

kategorie: Španělsko, Portugalsko&Francie, jihovýchodní Evropa (Turecko, Řecko, 

Bulharsko, Rumunsko), balkánské země (Srbsko, Makedonie, Maďarsko, Chorvatsko, Černá 

Hora, Bosna a Hercegovina), střední Evropa (Česká Republika, Slovensko, Polsko) a severní 

Evropa (Nizozemí, Německo, Litva, Finsko, Belgie). Rozdělení respondentů podle země 

původu lze vidět v grafu 4.2. 

 

Obr. 4.2 Rozdělení respondentů dle země původu 

Detailní rozdělení disponentů dle země původu je k nalezení v Příloze 7, graf 7.1. 

Stejně tak nebylo možno rozdělit studenty podle jejich studijního oboru, dříve než 

bylo provedeno dotazování. Informace nutné pro toto rozdělení jsem získala až samotným 

výzkumem. Po úpravě dat jsem získala následující rozdělení studentů dle oboru jejich studia. 
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Obr. 4.3 Rozdělení respondentů dle oboru studia 

4.2.2 Zpracování údajů a analýza dat 

Po uzavření sběru dotazníků jsem přešla ke kontrole správnosti dotazníků. Abych 

předešla problémům v analýze dokumentů, bylo nutné zkontrolovat, zda byly všechny 

dotazníky vyhodnoceny dokonale. V rámci této kontroly jsem se zaměřila zejména 

na sjednocení a úpravy odpovědi u otázky na zemi původu. Někteří respondenti odpovídali 

pouze město původu, někteří celý stát i město. Bylo nutné tyto názvy sjednotit, abych si 

usnadnila práci.  

Během této kontroly jsem také musela vyřadit dva dotazníky, jelikož jsem měla 

pochybnosti, že byly vyplněny bez rozvahy. Jeden z nich obsahoval všechny odpovědi 

negativní, druhý přeskočil jednu otázku, tudíž nebyl možný vyhodnotit. 

V rámci zpracování údajů bylo také nutné převést data do podoby, ve které bylo 

možno provést analýzu. Datová matice, která byla vygenerována z Google Docs nebyla 

vhodná pro použití bez následných úprav. 

Samotná analýza probíhala v programu SPSS ale také v Tabulkovém editoru Excel. 

Všechny grafy jsem vytvářela v editoru Microsoft Excel. Na základě analýzy provedené výše 

uvedenými programy jsem navrhla opatření a doporučení. 
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5 Analýza výsledků 

Tato kapitola se zabývá podrobným rozebráním a analyzováním dat získaných během 

výzkumu a jejich slovní a grafickou interpretací. Kapitola je dělena, stejně jako dotazník 

samotný, do několika tematických částí. Na základě poznatků z této části práce jsou posléze 

stanoveny návrhy a doporučení, které podle mého názoru budou vést ke zlepšení služeb 

Univerzity v Mariboru, a tím pádem i k větší spokojenosti výměnných studentů. 

V celé této kapitole je použita pro hodnocení jednotlivých faktorů škála 1 – 5, kde 1 

reprezentuje absolutně negativní odpověď a 5 absolutně pozitivní odpověď. 

5.1 Administrativní procesy před začátkem výměnného pobytu 

V této sekci studenti hodnotili aktivity vyvíjené ze strany hostující fakulty, které je 

nutno učinit před začátkem výměnného pobytu. Jednotlivými hodnocenými částmi byly 

informace na webových stránkách fakulty a univerzity, procedura přihlašování k výměnnému 

pobytu a e-mailová či telefonická komunikace s pracovníky fakulty.  

V otázce důležitosti výše uvedených faktorů volili jako nejdůležitější studenti možnost 

e-mailové či telefonické komunikace s přestaviteli fakulty. Průměrné hodnocení důležitosti 

u tohoto znaku bylo 4,38 body, přičemž průměrné vyjádření spokojenosti bylo 4,21 bodů. 

Stejně tak i procedura podání přihlášek byla shledána jako vysoce důležitá (důležitost 

vyjádřena průměrně 4,21 body). V oblasti spokojenosti se způsobem podání přihlášky 

k výměnnému pobytu bylo výsledkem průměrné hodnocení ve výši 4,03 body. V této oblasti, 

která je naprosto klíčová pro počet studentů, kteří budou v následujících časových obdobích 

na fakultě studovat, by měla panovat většinová spokojenost. 

Přestože celková spokojenost s administrativními procesy před začátkem výměnného 

pobytu dosahuje průměrné bodové ohodnocení 3,96, je zde ještě velký prostor pro zlepšování. 

Z níže uvedeného grafu 5.1 lze vidět, že prostor ke zlepšení se naskýtá, zejména u informací 

na webu EPF, tak i na webu celé Univerzity. Informace na webu Univerzity mají podle 

výsledků mého šetření pro studenty vyšší důležitost (hodnoceno průměrně 4,11 body), ale 

jsou i hůře vnímány, studenti hodnotí spokojenost s těmito informacemi průměrnou známkou 

3,77. 
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Obr. 5.1 Poziční mapa - administrativní procesy před začátkem výměnného pobytu 

5.2 Ubytování 

V části hodnotící ubytování jsem nejdříve studenty rozdělila podle typu ubytování. 

Jelikož se celá Univerzita potýká s nedostatečnou kapacitou vysokoškolských kolejí, již 

od začátku jsem předpokládala, že v tomto ohledu bude velká rezerva na zlepšování. 

Ze studentů, kteří se účastnili mého výzkumu, pouze 83 z nich bylo ubytováno na kolejích. 

Jak lze vidět na grafu č. 5.2, ze zbylých studentů, kteří volili soukromé ubytování, 54 % 

k tomuto bylo donuceno skutečností, že univerzitní koleje neměly dostatečnou kapacitu. 

 

Obr. 5.2 Rozdělení studentů podle typu ubytování 
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Pro další zkoumání této části práce tedy je nutné vycházet pouze z poznatků, které 

byly získány od studentů bydlících na kolejích, jelikož pouze toto může vedení EPF 

a Univerzity ovlivnit.  

Jak již bylo řečeno, ubytovací kapacita univerzitních kolejí není dostačující, a jak 

z výsledků mého šetření vychází, ani s kvalitou to není dokonalé. Na grafu 5.3, znázorňujícím 

sledované faktory v závislosti na spokojenosti a důležitosti, je jasně vidět, v kterých oblastech 

by měly být učiněny nápravy. Jedná se zejména o čistotu ubytovacích prostor, která je 

hodnocena jako nejdůležitější (průměrná známka 4,24 bodů), ale také vybavení a komfort, 

které jsou také hodnoceny jako důležité faktory. Nejhůře, co se týče spokojenosti, hodnotí 

studenti ubytovaní na univerzitních kolejích soukromí (průměrná spokojenost vyjádřená 3,27 

body). 

 

Obr. 5.3 Poziční mapa – ubytování 

Zajímavé je podívat se na výsledky šetření spokojenosti a důležitosti jednotlivých 
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nad mírou důležitosti. Za zmínku stojí také poměrně vysoká míra nespokojenosti se 

soukromím, které studenti na univerzitních kolejích mají. Jak u žen, tak u mužů je tato 

hodnota o 0,6 bodů nižší, než jak důležitě ji vnímají. 

Hodnocené kategorie 

Muži Ženy 

Spokojenost Důležitost Spokojenost Důležitost 

Čistota 4,15 4,29 3,78 4,20 

Soukromí 3,21 3,91 3,31 3,96 

Vzdálenost od fakulty 3,68 3,74 3,88 3,76 

Komfort 3,85 4,06 4,02 4,14 

Vybavení 4,03 4,15 3,98 4,18 

Tab. 5.1 Výsledky spokojenosti a důležitosti s ubytováním dle pohlaví 

5.3 Studium 

V rámci hodnocení studia bylo vybráno šest základních faktorů, které se podrobovaly 

hodnocení. Jednalo se o nabídku předmětů, akademický přínos, zkoušky, znalosti učitelů, 

velikost učeben, benefit pro studium a benefit pro kariéru. Jako nejdůležitější vybrali studenti 

znalosti učitelů, které ohodnotili v průměru známkou 4,49. V této subkapitole budu rozebírat 

také nabídku předmětů a benefit pro kariéru, které se umístily z hlediska důležitosti 

na druhém a třetím místě v důležitosti (nabídka předmětů 4,18, benefit pro kariéru 4,30). 

Zajímavé je se na získaná data podívat z pohledu původu studentů. Zde se jasně 

zobrazují rozdíly mezi mentalitami a preferencemi studentů. Na grafu 5.4 je jasně vidět, že 

znalosti učitelů považují za nejdůležitější studenti z Balkánských zemí (4,65 bodů) a nejméně 

důležitě tento faktor hodnotí studenti ze Španělska (4,16). Co se týče spokojenosti se 

znalostmi učitelů, všechny skupiny hodnotí nižším počtem bodů, než jakou mu přikládají 

důležitost. Přesto nejvyšší spokojenost panuje u studentů z Balkánských zemí (4,3) a studentů 

ze Střední Evropy (4,27). Největší rozdíl mezi důležitostí a spokojeností můžeme vidět 

u studentů z Portugalska a Francie, kde studenti hodnotí důležitost znalostí učitelů v průměru 

4,6 body, ale spokojenost s jejich skutečnými znalostmi pouze 3,93 – mezi všemi skupinami 

studentů jsou nejvíce nespokojení. Důvodem této nespokojenosti může být příliš vysoké 

očekávání, nebo vyšší kvalita vzdělání v Portugalsku a ve Francii. 

Pro hodnocení spokojenosti s nabídkou předmětů se nabízí studenty rozdělit podle 

jejich oboru studia. Na obrázku 7.2 v Příloze 7 můžeme vidět, že nejméně spokojeni 

s nabídkou předmětů jsou studenti ekonomie (3,44), obchodu (3,47) a marketingu (3,50). 

Naopak nejvíce spokojeni jsou studenti financí (4,3) a účetnictví (4,17). Domnívám se, že 

nespokojenost výše zmíněných skupin odpovídá tomu, že studenti těchto „šíře“ zaměřených 
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oborů nezískali žádné „nové“ předměty, ale pouze předměty obecnější, kdežto studenti financí 

a účetnictví získali možnost studovat metody a postupy používané v dané zemi, ke kterým by 

se na jejich domácí univerzitě pravděpodobně nedostali. 

 

Obr. 5.4 Spokojenost a důležitost znalostí učitelů dle země původu 

Posledním faktorem, který v rámci hodnocení studia studenti hodnotili jako jeden 

z nejdůležitějších, byl benefit pro kariéru. Při rozdělení na muže a ženy můžeme vidět 

na obrázku 5.5, že obě pohlaví hodnotí výměnný pobyt jako benefit pro kariéru víceméně 

stejně důležitě, ale hodnocení spokojenosti se mírně liší – ženy, které vnímají tento faktor 

jako důležitější (4,34) hodnotí spokojenost pouze 3,74 body, zatímco muži, kteří ocenili 

důležitost průměrně 4,25 body, hodnotí spokojenost vyšším průměrným počtem bodů (3,93). 

Tento bod lze vysvětlit tak, že ženy pravděpodobně vnímají svůj zahraniční pobyt 

pesimističtěji ve vazbě na jejich budoucí uplatnění na trhu práce. 

Zbývající hodnocené faktory nebyly shledány natolik důležitými, proto se jim nebudu 

věnovat detailněji. Přehled důležitosti a spokojenosti s jednotlivými součástmi lze najít 

v Příloze 7 v obrázku 7.3. 
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Obr. 5.5 Vnímání studia v zahraničí jako benefitu pro kariéru podle pohlaví 

5.4 Knihovna a infocentrum 

Knihovna a infocentrum, jako součást EPF, jsou studenty vnímány spíše jako 

doplňkové služby. Podle některých ji příliš nevyužívali, a to se odrazilo také v hodnocení 

tohoto faktoru. 

Podíváme-li se blíže na spokojenost studentů se službami knihovny a infocentra, viz. 

graf 5.6, zjistíme, že ženy hodnotí knihovnu a infocentrum výrazně lépe, než muži. 

Domnívám se, že tento rozdíl v hodnocení je způsoben větším zájmem žen o tyto služby, 

tudíž hodnocení odpovídá skutečnému stavu, kdežto u mužů je toto hodnocení zkresleno 

neutrálními odpovědmi. 

 

Obr. 5.6 Hodnocení spokojenosti se službami knihovny a infocentra 
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5.5 Volnočasové aktivity 

Volnočasové aktivity tvoří dle výsledků dotazování a také dle mé osobní zkušenosti 

po studiu jednu z nejdůležitějších součástí studia v zahraničí. Jsou to právě volnočasové 

aktivity, které si student nejvíce pamatuje, a které dodávají celému zahraničnímu pobytu 

přidanou hodnotu. 

Z výsledků, které jsem nashromáždila a které jsou zobrazeny v grafu 7.4 v Příloze 7, 

lze vidět, že volnočasové aktivity se umístily vysoko na škále důležitosti – studenti přikládají 

jednotlivým součástem tyto průměrné ohodnocení: párty 4,48, výlety 4,61, sportovní akce 

4,26 a sociální akce 4,52. Zajímavé je podívat se blíže na hodnocení jednotlivých kategorií 

podle důležitosti, viz. graf 5.7. Jasně zde lze vidět, že více než 80 % všech dotazovaných 

studentů hodnotilo volnočasové aktivity známkou 4 nebo vyšší.  

 

Obr. 5.7 Struktura hodnocení důležitosti volnočasových aktivit 

Spokojenost s volnočasovými hodnotami vykazovala stejné hodnoty napříč všemi 

sledovanými skupinami, rozdělení do skupin podle identifikačních znaků tedy postrádá smysl. 

Bližší pohled na hodnoty lze získat v poziční mapě v grafu 7.4 v Příloze 7. 

5.6 Administrativní procesy po skončení výměnného pobytu 
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komplikací. To je způsobeno především tím, že studenti nechávají povinnosti na poslední 

chvíli, ve snaze užít si dosyta všech výhod, které studentský pobyt v zahraničí nabízí 

a nemyslet na návrat domů.  
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Mezi administrativní povinnosti, které patří ke klíčovým v rámci vyřizování formalit 

po pobytu, patří vygenerování „transcript of records“, tedy záznamu o dosažených studijních 

výsledcích. Studenti hodnotili důležitost tohoto kroku administrativních formalit průměrnou 

známkou 4,53, spokojenost však byla poněkud nižší – dosáhla průměrně pouze 4,34 bodů.  

Podíváme-li se na všechny data, rozdělené podle země původu studentů, můžeme 

snadno přijít na závislosti mezi hodnocením a spokojeností, viz. graf 5.8. Můžeme si 

povšimnout, že všechny aspekty jsou hodnoceny nejníže zejména studenty ze Španělska, 

Portugalska&Francie a severní Evropy. Odhaduji, že u prvních dvou jmenovaných je 

důvodem nižší spokojenosti povaha studentů – díky jejich horším jazykovým schopnostem 

a všeobecné menší morálky v oblasti formálních požadavků je možné, že vzniká více 

komplikací, a proto jsou méně spokojeni. U druhé skupiny, studentů ze severoevropských 

zemí, bych řekla naopak, že díky vysoké morálce jsou zvyklí na jiný standard vyřizování 

administrativních formalit, tudíž jsou spíše zklamáni, že servis není dostatečný. 

 

Obr. 5.8 Spokojenost s administrativními procesy po skončení pobytu dle původu 
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s administrativou je celkově mezi oběma pohlavími rozdílný – ženy hodnotí v průměru 

známkou 4,2, muži 4,0. Tyto rozdíly jsou sice minimální, přesto slouží jako podklad 

k navrhovaným změnám. 

5.7 Celková spokojenost a motivy ke studiu 

V rámci identifikačních otázek jsem usoudila, že by bylo vhodné posoudit motivy, 

které vedly studenty ke studiu na zahraniční univerzitě. Z grafu 5.9 lze vidět, že 37 % 

studentů uvádělo jako nejdůležitější faktor touhu po zlepšení jazykových znalostí, 27 % 

věřilo, že jim studijní pobyt v zahraničí zajistí lepší kariérní možnosti a třetím nejdůležitějším 

faktorem byly teprve akademické důvody.  

 

Obr. 5.9 Důvody k absolvování studijního pobytu v zahraničí 

V závislosti na faktorech, které vedly studenty k absolvování studijního pobytu 
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lze říci, že nejvíce spokojení s pobytem (nade všechna očekávání) byli studenti, jejichž 
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jejich očekávání a zbylých 17 % studentů očekávalo od studijního pobytu více. 

Jako poslední část mé analýzy jsem si nechala důvody, které motivovaly studenty 
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analýzou výsledků (viz. graf 7.6 v Příloze 7), mohou být pro vedení Univerzity i EPF velice 

potěšující. 46 % studentů uvedlo, že nejdůležitějším faktorem pro výběr Univerzity 

v Mariboru byla touha studovat ve Slovinsku a plných 30 % studentů mělo reference 

od přátel. Tyto čísla vypovídají o velice dobrém renomé, které si Univerzita v Mariboru 

v průběhu let vybudovala na mezinárodním univerzitním poli.  

5.8 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza 1.: Z výsledků analýzy jsem zjistila, že hypotéza č. 1 byla správně 

stanovena. Spokojenost studentů s administrativními procesy před začátkem pobytu byla 

skutečně nižší než vnímaná důležitost. 

V tomto případě se můžeme domnívat, že důvodem může být špatná kooperace 

s domácí univerzitou, nebo nedostatečné informace ze strany hostující univerzity. 

Hypotéza 2.: Tato hypotéza se ukázala jako chybná. Studentů ubytovaných mimo 

koleje z důvodu nedostatečné kapacity bylo pouze 54 %. Zbylých 46 % studentů, kteří 

nebydleli na kolejích, si toto vybrali sami dobrovolně.  

Přestože se hypotéza ukázala jako chybná, je počet studentů, kteří nebyli schopni kvůli 

ubytovací kapacitě využít možnosti kolejního ubytování poměrně vysoký a může významně 

ovlivnit celkovou spokojenost studentů. 

Hypotéza 3.: Ukázalo se, že důležitost znalostí akademických pracovníků je 

pro studenty důležitější než stávající nabídka předmětů. Studenti hodnotili důležitost znalostí 

učitelů průměrnou hodnotou 4,49 bodů a důležitost nabídky předmětů průměrnou známkou 

4,48.  

Tento rozdíl naznačuje, že studenti preferují kvalitu vyučujícího před samotnou 

kvantitou nabídky předmětů. Porovnáme-li ale výsledky vnímané důležitosti se skutečnou 

spokojeností, zjistíme, že studenti hodnotí rozsah znalostí učitelů známkou 4,17 a nabídku 

předmětů hodnotou 3,61. 

Hypotéza 4.: Výsledky mého výzkumu ukázaly, že tento předpoklad se ukázal jako 

chybný. Přestože na EPF je nabídka předmětů pro studenty obou Marketingu a Managementu 

širší než pro jiné studijní obory, studenti nehodnotí spokojenost s tímto faktorem lépe, než 

studenti jiných oborů. Z výsledků můžeme zjistit, že spokojenost těchto dvou studentských 

segmentů je spíše podprůměrná – studenti obou Managementu hodnotí průměrně nabídku 

předmětů známkou 3,63, studenti Marketingu známkou 3,5.  
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Ze získaných dat můžeme vyvodit závěr, že přestože nabídka předmětů je dostačující, 

studenti se mohou domnívat, že jim EPF nenabízí žádnou výhodu oproti studiu na domácí 

univerzitě. 

Hypotéza 5.: Analýzou výsledků výzkumu jsem došla k závěru, že tato hypotéza byla 

spíše nesprávná, než správná. Ze čtyř hodnocených znaků, které byly podrobeny zkoumání, 

jsem zjistila, že spokojenost s většinou znaků (výlety, sportovní akce a sociální akce) 

nedosahuje vnímané důležitosti, pouze spokojenost se společenskými zábavami převyšuje 

vnímanou důležitost.  

Tento závěr lze chápat tak, že studenti očekávají více poznání, a to jak ze strany 

cestování, tak ze strany poznávání cizích kultur a nových zážitků.   
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6 Návrhy a doporučení 
Kapitola návrhy a doporučení se zabývá shrnutím dosažených výsledků a jejich 

převedení na návrhy a doporučení, které by bylo vhodné přijmout ze strany fakulty, aby bylo 

dosaženo co nejvyšší spokojenosti studentů. Dosažení spokojenosti je pro fakultu důležité. 

A to především vzhledem k tomu, že tito studenti jsou po příjezdu zpět na svou domácí 

univerzitu zdrojem jedinečných informací a slouží jakožto informační kanál pro nové 

potenciální studenty, kteří se rozhodují, kam se přihlásí na svou výměnnou stáž. 

6.1 Návrhy k administrativním procesům před začátkem 
výměnného pobytu 

Z výsledků zkoumání bylo zjištěno, že nejdůležitějším pro studenty, ještě 

před začátkem jejich výměnného pobytu, je zpětná vazba z hostující fakulty. Jako klíčový 

bych označila způsob přihlašování studentů k výměnnému pobytu. Pokud v průběhu tohoto 

procesu nastanou jakékoliv problémy, může to studenta dokonce odradit od pobytu. 

Z výsledků vyplývá, že celých 24 % studentů hodnotilo proces přihlašování známkou 3 

či hůře. V této oblasti bych navrhla vedení fakulty zajistit způsob, jak ujistit studenty, že se 

s jejich přihláškami pracuje a v případě jakýchkoliv problémů budou oni, nebo pracovníci 

jejich domácí fakulty kontaktováni. Příkladem toho může být odeslání automatického 

potvrzujícího e-mailu, který bude obsahovat informaci, že daná přihláška byla úspěšně 

odeslána a studenti by měli očekávat během blíže specifikované doby zpětnou vazbu 

od pracovníků IRO. Tento e-mail by měl také obsahovat informace, jaké kroky ještě studenty 

čekají, a také jak dlouho mohou jednotlivé kroky trvat. 

Dalším možným zlepšením pro dosažení vyšší spokojenosti v oblasti procesů 

před začátkem pobytu je poskytnutí více detailních informací studentům prostřednictvím 

webové stránky, jak EPF, tak Univerzity v Mariboru. Na univerzitních stránkách 

navrhuji udělat přehlednou sekci, kde budou sepsány všechny kroky od začátku 

do konce přihlašovacího procesu, veškeré dokumenty potřebné pro pobyt, a také kontakty, 

které mohou studenti potřebovat. Tyto informace jsou sice poskytovány všem studentům 

při příjezdu, ale z psychologického hlediska by bylo vhodné mít všechny informace přehledně 

i na webových stránkách. Stejně tak i web EPF má spoustu prostoru pro zlepšování. 

Jednoznačně bych navrhla zjednodušení mezinárodní anglické jazykové mutace stránky, 

stejně tak jako zpřehlednila nabídku studijních předmětů. Jistě by nebylo od věci umožnit 
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studentům komentovat studijní předměty ve fóru a předávat tak potenciálním zájemcům 

o studium na EPF cenné informace. 

6.2 Návrhy ke zlepšení kvality ubytování 

Návrhy týkající se ubytovacích kapacit nejsou jednoduché, jelikož zajištění většího 

počtu míst pro zahraniční studenty by bylo příliš finančně nákladné. Spíše než na počet 

ubytovacích kapacit je dle mého názoru důležité zaměřit se na kvalitu.  

Z výsledků výzkumu jasně vyplývá, že největší příležitostí pro zlepšení se v této 

oblasti naskýtá možnost zvýšit čistotu kolejních ubytoven. Přestože každý student by měl 

zanechávat společné prostory po sobě čisté, není tomu vždy tak. Jelikož studenti tráví 

na kolejích svůj čas nepřetržitě (domácí studenti ve většině případů opouštějí koleje 

na víkendy, kdy jezdí domů), mělo by se zvážit například zaměstnání úklidových 

pracovnic i přes víkendové dny. Dále bych doporučila také přes týden zvýšit frekvenci 

úklidu společných prostor z jednoho denně na dva, pokud možno v ranních a odpoledních 

hodinách. Toto opatření by se jistě odrazilo i v ceně ubytování. Předpokládám však, že by 

zvýšení ceny nebylo tak markantní, aby odradilo studenty od bydlení na kolejích. 

Bohužel, s nejožehavějším tématem, tedy soukromím, není příliš lehké něco udělat, 

aniž by se změnily počty a charakter budov, které ubytování nabízejí. Tyto změny by byly 

finančně velice nákladné a není možné je tedy nějak ovlivnit, aniž by se vynaložily značné 

finanční prostředky. Pokud si student přeje více soukromí, nezbývá mu jiná možnost, než najít 

si privátní ubytování.  

Co se týče vybavení kolejních ubytoven, navrhovala bych zajistit každému 

studentovi jednu sadu nádobí pro běžnou potřebu. Jelikož zahraniční studenti tráví 

na kolejích standardně jeden nebo dva semestry, je pro ně příliš finančně nákladné pořizovat 

si vybavení do kuchyně a u většiny z nich bohužel také odpadá možnost přivést si své vlastní 

vybavení. Toto nádobí by bylo předáváno studentovi při příjezdu na koleje a ke konci jeho 

pobytu by bylo zase navráceno. V případě zničení či poškození by bylo možné studenta 

pokutovat. Možnost finanční pokuty by podle mého názoru také měla zapříčinit vyšší snahu 

studentů starat se o své prostředí. Pokud by studenti věděli, že v případě poničení nádobí 

zapůjčeného kolejemi by hrozila pokuta, snažili by se mít své věci ve větším pořádku 

a v lepším stavu. 

Pro zlepšení komfortu studentů bych navrhla zpřístupnit pro studenty ubytované 

na kolejích společenské místnosti. Tyto společenské místnosti jsou ve stávajících kolejích 



- 50 - 

 

nahrazeny společnou kuchyní, a přestože je společenská místnost na každém patře, je 

uzavřena a znepřístupněna pro studenty. Vedení kolejí se obává, že zpřístupnění těchto 

místností by vedlo k zvýšenému počtu stížností na hluk a rušení nočního klidu. Toto by se 

dalo jednoduše vyřešit zamčením společenské místnosti ve 22 hodin.  

6.3 Návrhy ke studiu 

Při bližším zkoumání výsledků ze sekce studium jsem došla k názoru, že by vedení 

fakulty mělo přijmout opatření k postupnému rozšiřování nabídky předmětů pro zahraniční 

studenty. Dle mého názoru by řešením bylo nabídnout studentům možnost navštěvovat 

anglicky vyučované předměty primárně určené domácím studentům. V současné době se 

nabídka předmětů omezuje pouze na kurzy, které jsou určeny jen zahraničním studentům, 

přitom ale existuje i spousta jiných kurzů v anglickém jazyce, které by studenti mohli 

navštěvovat spolu se slovinskými studenty. Tím by se rozšířila nabídka kurzů a také jejich 

struktura. 

Dalším doporučením, které se týká studia, je návrh nabídnout hostování a vedení 

prakticky zaměřených lekcí významným pracovníkům z praxe. Samozřejmě, toto je 

možné pouze u kurzů, které tuto možnost nabízejí. 

6.4 Návrhy ke knihovně a infocentru 

Přestože hodnocení důležitosti knihovny a infocentra se nesetkalo s přílišnou 

projevenou důležitostí, domnívám se, že představitelé fakulty by měli přijmout opatření 

ke zmodernizování těchto center. V prvé řadě by měli rozšířit počet počítačů, které jsou 

studentům k dispozici, přestože většina zahraničních studentů s sebou má notebook či jiné 

zařízení, na kterém pracuje. Dále bych navrhovala v návaznosti na předchozí doporučení 

rozšířit přístupnost těchto míst. Podle mého názoru by měly být počítače pro studenty 

přístupné nejméně v čase veškerých přednášek. V současné době se počítačová učebna 

a knihovna uzavírají v 16 hodin, přestože někteří studenti mají přednášky až do 19 hodiny. 

6.5 Návrhy k volnočasovým aktivitám 

I když volnočasové aktivity jsou hodnoceny velice pozitivně, je zde jistě ještě prostor 

ke spoustě zlepšení. Mé návrhy jsou v této oblasti pouhým subjektivním zhodnocením 

nejlepších navrhovaných variant pro volnočasové aktivity, které navrhli sami studenti.  

Studenti se mnohokrát zmínili, že by se rádi podíleli na organizování volnočasových 

aktivit, ať již párty, či výletů. Jako jeden z nejlepších nápadů považuji zavedení „národních 
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párty“, kdy by studenti z jednotlivých zemí vybrali hudbu pro celý večer a uspořádali by 

typické hry, či soutěže. Tím se nabízí možnost hlouběji poznat kulturu druhých zemí 

a seznámit se s novými zvyky. 

Dále také považuji za dobrý nápad organizování mezinárodního jazykového kurzu, 

kdy by se studenti vyučovali navzájem cizí jazyky. Jelikož by organizátory byli sami studenti, 

odpadly by veškeré finanční náklady na zaměstnání jazykových lektorů a studenti by se 

navzájem vyučovali formou rozhovorů. 

6.6 Návrhy k administrativním procesům po skončení pobytu 

Z výsledků, které jsem uvedla v kapitole 5.6, mohu navrhnout tyto postřehy, které 

mohou pomoci ke zvýšení spokojenosti studentů s administrativními procesy po skončení 

pobytu. Pro urychlení vytváření transcript of records navrhuji zajistit software 

pro snadnější a rychlejší vytváření dokumentu o studijních výsledcích. V současné době 

jsou tyto dokumenty ručně vyráběny pracovníky IRO. Při počtech studentů, kteří každý 

semestr absolvují Erasmus pobyt, je toto poměrně zdlouhavé a možnost výskytu chyby je 

vysoká. Pokud by existoval jednoduchý software, kde by učitelé zapisovali po úspěšném 

vykonání zkoušky známku studentovi, a tento program poté vygeneroval standardizovaný 

transcript, snížila by se chybovost i časová náročnost tohoto procesu. 

Dalším návrhem je zvýšit informovanost studentů o formalitách, které je nutno 

před odjezdem učinit. Toho by mohlo být docíleno hromadnou schůzkou před začátkem 

zkouškového období, kdy by studentům bylo ještě jednou osvětleno, jaké kroky musí učinit, 

a jak se nejlépe vyhnout nepříjemnostem. 

V rámci zlepšení služeb, které IRO poskytuje zahraničním studentům, by bylo také 

vhodné sepsat na webové stránky sekci nejčastějších otázek a odpovědí. V případě 

jednoduchého dotazu bude student ušetřen cesty na fakultu a zaměstnanci budou mít více času 

na podstatné věci. 
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7 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit úroveň spokojenosti zahraničních studentů 

s úrovní služeb Fakulty ekonomie a obchodu na Univerzitě v Mariboru a na základě toho 

navrhnout opatření, která povedou k zvýšení spokojenosti a rozvoji služeb zahraničním 

studentům.  

Jako metodu pro provedení výzkumu jsem si zvolila dotazníkové šetření, pomocí 

kterého jsem oslovila studenty, kteří studovali na EPF v průběhu akademických let 

2010/2011, 2011/2012 a v prvním semestru 2012/2013. Dotazníky byly k respondentům 

doručeny nepřímou metodou – zaslány e-mailem či vyvěšeny na sociálních sítích. V rámci 

mého výzkumu bylo osloveno 229 absolventů zahraniční studijní stáže na Univerzitě 

v Mariboru, z čehož 135 se aktivně zapojilo a vyplnilo dotazník tak, že byl vhodný 

k vyhodnocení. Dotazník samotný byl rozdělen do sedmi oddílů, které se zaměřovaly 

na specifické části studentské zahraniční stáže, jako jsou administrativní procesy 

před a po studijním pobytu, ubytování, studium, služby infocentra, volnočasové aktivity 

a část, kde se hodnotily obecné znaky. V těchto sekcích jsem zjišťovala spokojenost studentů 

s jednotlivými faktory studijního pobytu, a taktéž důležitost těchto znaků. 

Nejvyšší spokojenost vykazovali studenti s volnočasovými aktivitami, ale ani ostatní 

znaky si nevedly špatně – po všeobecném pohledu na výsledky šetření můžu konstatovat, že 

studenti jsou se službami EPF převážně spokojeni. To potvrzují i výsledky závěrečné části 

dotazníku, kdy 63% dotazovaných odpovědělo, že studijní pobyt na EPF pro ně byl 

nade všechna očekávání, a 29% odpovědělo, že pobyt byl přesně takový, jaký očekávali. 

Můžeme tedy říci, že celých 92% studentů, kteří se zúčastnili dotazování bylo se svým 

studijním pobytem spokojeno. 

Jedním ze znaků, které je však třeba zmínit v horším světle je spokojenost studentů 

s ubytováním a ubytovacími kapacitami. Z výsledků výzkumu jsem zjistila, že 54% studentů, 

kteří byli ubytováni mimo kolejní ubytovny, takto bylo donuceno volit z důvodu nedostatku 

míst na kolejích. Toto číslo je poměrně vysoké, a jistě stojí za zvážení představitelů fakulty 

rozšířit ubytovací kapacitu tak, aby odpovídala poptávce studentů. 

Přestože spokojenost studentů byla všeobecně vysoká, existuje zde spousta návrhů pro 

zlepšení a zkvalitnění služeb poskytovaných výměnným studentům. Všechny tyto návrhy 

jsem zařadila do kapitoly 6 a věřím, že jejich uvážení a aplikování povede k zvýšení 

dosavadní úrovně spokojenosti zahraničních studentů s jejich studijním pobytem. 
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AIESEC - Association Internationale des Étudiants en Sciences 

Économiques et Commerciales 

atd.  -  a tak dále 

CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies 

CZK  - Koruna česká 

EPF  - Ekonomsko-poslovna Fakulteta, Fakulta ekonomie a obchodu 

ERASMUS - European Region Action Scheme for the Mobility of University 

Students 

ESN  - Erasmus Student Network 

IRO - International Relationship Office, Oddělení mezinárodních 

vztahů 

mj  - mimo jiné 

MŠMT ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

MSZ  - míra spokojenosti zákazníka 

NAEP  - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 

např.  - například 

NPS  - Net Promoter Score 

s-z-ú  - slovo z úst 

ŠOUM  - ŠtudentskaOrganizacija Univerze v Mariboru 

VOŠ  - Vyšší odborná škola 

VŠ  - Vysoká škola 
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Příloha 1 – Dotazník 

Dear students, friends! 

My name is Radka, and I am an ex-Erasmus student. I would like to kindly ask you for up to 5 minutes of your 

precious time to fill out this questionnaire. This questionnaire is meant to help to improve the services for future 

exchange students of FEB, as well as help me with my master thesis. I would like to ensure you that all the 

information is confidential and it is not going to be used for any other purposes than above mentioned. Also I 

would like to ask you to fill out the form only once, even though you can be contacted to answer it more than 

once. 

Thank you for your cooperation and time! 

         Radka Janíková 

Please, mark the number on scale, which is the most accurate to express your satisfaction and the importance 

of following factors: 

1 – absolutely NOT satisfied L; 5 – absolutely satisfied J 

1 – absolutely NOT important; 5 – absolutely important 

1. ADMINISTRATIVE PROCESSES PRIOR YOUR EXCHANGE  

Please, consider only the processes on the side of Faculty of Economics and Business, University of 

Maribor. 

      SATISFACTION  IMPORTANCE 

             L    1  2   3   4   5 J  1    2  3   4   5 

Information on UNIVERSITY website  □□□□□  □□□□□  

Information on FACULTY website   □□□□□  □□□□□ 

Application procedure    □□□□□  □□□□□ 

E-mail or phone contact with faculty  □□□□□  □□□□□ 

2. ACCOMODATION 

a) What type of accommodation did you have during your exchange? 

□ University dormitory    □ Private accommodation 

b) In case that your previous question was “University dormitory”, continue on section c) 

What was the reason to choose private accommodation? 

□ There was not enough place at UNI dorms □ I preferred private accommodation 

c)  

SATISFACTION  IMPORTANCE 

             L    1  2   3   4   5 J 1    2  3   4   5 

Cleanness     □□□□□  □□□□□  

Privacy      □□□□□  □□□□□ 

Walking distance to the Faculty   □□□□□  □□□□□ 



 

Comfort      □□□□□  □□□□□ 

Overal impression    □□□□□  □□□□□ 

3. STUDIES 

SATISFACTION  IMPORTANCE 

              L    1  2   3   4  5 J  1    2  3   4   5 

Range of subjects    □□□□□  □□□□□  

Academic acquisition    □□□□□  □□□□□ 

Exams      □□□□□  □□□□□ 

Teachers’ knowledge    □□□□□  □□□□□ 

The size of study rooms    □□□□□  □□□□□ 

Benefits for studies at home university  □□□□□  □□□□□ 

Benefits for career    □□□□□  □□□□□ 

4. LIBRARY AND INFO CENTER 

SATISFACTION  IMPORTANCE 

              L    1  2   3   4  5 J  1    2  3   4   5 

Library facilities     □□□□□  □□□□□  

Computer facilities and availability   □□□□□  □□□□□ 

Software facilities    □□□□□  □□□□□ 

Staff      □□□□□  □□□□□ 
5. FREE-TIME ACTIVITIES 

SATISFACTION  IMPORTANCE 

              L    1  2   3   4  5 J  1    2  3   4   5 

Parties      □□□□□  □□□□□  

Trips      □□□□□  □□□□□ 

Sport events     □□□□□  □□□□□ 

Social events     □□□□□  □□□□□ 
6. ADMINISTRATIVE PROCESSES AFTER YOUR EXCHANGE  

SATISFACTION  IMPORTANCE 

              L    1  2   3   4  5 J  1    2  3   4   5 

Issuing of the Transcript of Records  □□□□□  □□□□□  

Cooperation of EPF and your home University □□□□□  □□□□□ 

Administration processes in general  □□□□□  □□□□□ 

 

7. GENERAL SATISFACTION 



 

a. What was the main reason you decided to go to study exchange? 

□ Academic reasons    □ I wanted to have better carrier options 

□ A friend went, so I decided to go as well □ I wanted to improved my language knowledge 

□ Other reason …………………………………………………………………………………………………………………………  

b. Why have you decided to study at University at Maribor? 

□ I liked the subjects they offered to study □ It was the only option I had 

□ I had references from friends   □ I wanted to study in Slovenia  

□ Other reason …………………………………………………………………………………………………………………………  

c. Did the exchange at University of Maribor fulfill your expectations? 

□ It was far beyond my expectations  □ It was not bad, but I expected more 

□ It was just like as I expected   □ It was completely disappointing 

8. IDENTIFICATION 

a. You are… 

□ Male     □ Female 

b. Where are you from? …………………………………………………………………………………………………… 

c. What is your main area of studies? ……………………………………………………………………………….. 

  



 

Příloha 2 – Seznam fakult Univerzity v Mariboru 

· Faculty of Economics and Business 

· Faculty of Electrical Engineering and Computer Science 

· Faculty of Civil Engineering 

· Faculty of Chemistry and Chemical Engineering 

· Faculty of Organizational Sciences 

· Faculty of Mechanical Engineering 

· Faculty of Logistics 

· Faculty of Natural Sciences and Mathematics 

· Faculty of Education 

· Faculty of Law 

· Faculty of Agriculture and Life Sciences 

· Faculty of Health Sciences 

· Faculty of Medicine 

· Faculty of Arts 

· Faculty of Criminal Justice and Security 

· Faculty of Energy Technology 

· Faculty of Tourism 

  



 

Příloha 3 – Seznam kateder EPF 

· Department of Accounting and Auditing, 

· Department of Business Law, 

· Department of Economic Policy, 

· Department of Entrepreneurship and Business Economics, 

· Department of Finance, 

· Department of Foreign Business Languages, 

· Department of International Trade in Goods and Services, 

· Department of Marketing, 

· Department of Organisation and Informatics, 

· Department of Political Economy, 

· Department of Quantitative Economic Analysis, 

· Department of Strategic Management and Company Policy, 

· Department of Technology 

  



 

Příloha 4 – Přehled nabídky studijních oborů na EPF 

 

 

Boloňský systém 

Post-graduate 

1. cyklus 

3 roky, 180 ECTS

Ekonomie a obchod

Obchodní 
administrativa 

2. cyklus 

2 roky, 120 ECTS 

Ekonomie a obchod 

Undergraduate 

3. cyklus 

3 roky 180 ECTS 

Ekonomie a obchod 

University education programme (3+) 

1. ročník 

Všeobecné studia 

2. a 3. ročník 

1. Účetnictví, audit 
a daně,

2. Management 

obchodu, 

3. E-Business,

4. Ekonomie, 

5. Podnikání, 

6. Finance a 

bankovnictví, 

7. Mezinárodní 
obchod, 

8. Marketing. 



 

Příloha 5 – Přehled výjezdů studentů EPF 
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43 
49 

Počet výjezdů studentů EPF 



 

Příloha 6 – Přehled studijních předmětů pro zahraniční studenty 

na EPF 

Undergraduate kurzy   Post-graduate kurzy 

Buiness Law     Management 

Principles of Economis   Theories of the Firm 

Open Economy Macroeconomics  Modern Microeconomics Analysis 

Human Resource Management  Research Methods 

E-Business Information Systems  Strategic Issues of IS/IT 

Marketing Research    Corporate Finance II 

Total Quality Management   Business Ethnics and Organization Culture 

Innovation Management   International Strategic Marketing Management 

Aplied Business Statistics   Communication, Motivation and Conflict Solving 

Project Management    Accounting Information Systems 

Entrepreneurship    Strategic Human Resource Management 

Business English I, II, III   Services Marketing 

Business German I, II, III 

Technology Management and Environmental Protection  



 

Příloha 7 - Grafy 

 

Obr. 7.1 Rozložení respondentů podle země původu 

 

Obr. 7.2 Spokojenost s nabídkou předmětů podle oboru studia 
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Obr. 7.3 Poziční mapa – studium 

 

Obr. 7.4 Poziční mapa: volnočasové aktivity 
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Obr. 7.5 Spokojenost s administrativními procesy po pobytu dle pohlaví 

  

Nade všechna 

odčekávání 
Přesně podle 
očekávání 

Očekával/a 
jsem více 

Kompletní 
zklamání 

Akademické 
důvody 71% 19% 10% 0% 

Lepší kariérní 
možnosti 60% 32% 8% 0% 

Spolu s 

kamarádem 50% 33% 17% 0% 

Zlepšení 
jazykových 
znalostí 60% 30% 8% 2% 

Životní 
zkušenost, 
cestování, 
kulturní 
poznání 71% 29% 0% 0% 

Tab. 7.1 Přehled spokojenosti se studijním pobytem v závislosti na motivu absolvování 
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Obr. 7.6 Důvody výběru Univerzity v Mariboru 
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Příloha 8 - Vzorec pro výpočet indexu spokojenosti zákazníka 

 

Index spokojenosti zákazníků: 

��� = ��� + � ∙ ���
� + 1  

kde  Iss – dílčí index spokojenosti zákazníka se znaky služeb, 

 Isv – dílčí index spokojenosti zákazníka se znaky výrobku, 

k – konstanta vyjadřující podíl znaků spokojenosti výrobku na celkové 

spokojenosti zákazníků. 

Dílčí index spokojenosti se znaky služeb: 

�  = !"# ∙ $#
%

#=1
 

kde N – počet znaků spokojenosti zákazníků se službami, 

 wis – váha i-tého znaku spokojenosti se službami. Musí platit, že 

!"# = 1
%

#=1
 

Si – hodnocení míry spokojenosti s i-tým znakem služeb vybranými zákazníky: 

$# = ∑ $#'('=1
(  

Six – hodnocení i-tého znaku spokojenosti se službami x-tým zákazníkem. To 

závisí na použité škále a vyjádřeno může být v %, bodech atd. 

n – rozsah výběru  

Podobně i pro dílčí index spokojenosti zákazníků se znaky výrobku platí 

� ) = !"* ∙ )*
,

*=1
 

když  M – celkový počet znaků spokojenosti zákazníka s výrobkem, 

 wjv – váha j-tého znaku spokojenosti s výrobkem. I zde platí 

!"* = 1
%,

*=1
 

vj – hodnocení miry spokojenosti s j-tým znakem výrobku na výběru zákazníků  



 

-# =
∑ -*'('=1

(  

Vjx – hodnocení j-tého znaku spokojenosti s výrobkem x-tým zákazníkem ve 

výběru o velikosti n zákazníků. (Nenadál, 2004, s. 99) 

 


