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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá moţnostmi zvýšení spokojenosti studentů na HGF VŠB - 

TUO. Významnou částí práce je teorie týkající se marketingové komunikace, 

marketingových průzkumů, spokojeností zákazníka a udrţení hodnoty značky. Praktická 

část se zaměřuje na tvorbu dotazníku, provedení šetření, následné vyhodnocení získaných 

dat, představení návrhů a doporučení pro nápravu problémových oblastí. 

Klíčová slova: marketingový výzkum, Hornicko-geologická fakulta, spokojenost studentů 

Summary 

This thesis deals with possibilities of increasing satisfaction of students of Faculty of 

Mining and Geology VŠB - TU Ostrava. An important part of this work is a theory that 

focuses on marketing communications, marketing research, customer satisfaction and 

maintaining brand value. The practical part focuses on the creation of the questionnaire, 

the investigation and evaluation of gained data, presentation of proposals and 

recommendations for correcting the problem areas. 

Keywords: marketing research, Mining and Geology Faculty, satisfaction of students 
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 Úvod 1

Historie Hornicko - geologické fakulty VŠB - TUO sahá aţ do roku 1959. Od té doby 

absolvovaly studium tisíce studentů, kteří v mnoha případech našli úspěšně 

uplatnění  především ve specializovaných oborech hornictví, geologie a geodezie. Snaha 

udrţet si dlouhodobě vysokou kvalitu výuky a spokojenost vyučujících i studentů je velmi 

důleţitá pro další vývoj a perspektivu fakulty. V současné době je konkurence 

na vysokoškolském trhu poměrně vysoká a vzhledem k poklesu těţby v ostravském 

regionu spolu s demografickým poklesem se můţe fakulta v následujících letech začít 

potýkat se sníţeným zájmem studentu o studium těchto oborů. Z tohoto důvodu jsem se 

v rámci své diplomové práce rozhodl provést výzkum mezi více neţ 200 studenty 

navazujícího studia na HGF s cílem navrhnout nenákladné inovace, které povedou 

k zefektivnění výuky, udrţení dobré značky fakulty a především spokojenosti studentů. 

S takto určenými cíli a mou vizí jsem mimo jiné stanovil základní hypotézy a předpoklady 

moţných problémových oblastí. Především jsem se zajímal o náplň, atraktivitu a přínos 

výuky, zkoušky, studijní podmínky a materiály, rozloţení volného času studentů mezi 

studiem a prací, jejich povědomí o nabídkách školy a v neposlední řadě spokojeností 

s doprovodnými sluţbami.  

První část práce se zaměřuje na shrnutí všech teoretických znalostí, které jsou potřebné 

k sestavení hodnotného dotazníku a jeho následnému vyhodnocení. Dotazování studentů 

jsem provedl osobně ve dvou fázích v průběhu zimního i letního semestru v době mimo 

zkouškové období. Studenti tak nebyli vystaveni tlaku, který by mohl negativně ovlivnit 

jejich odpovědi. Výsledky průzkumu jsem následně vyhodnotil, otázky s volbou ze čtyř a 

více odpovědí jsem převedl do grafů. Následně jsem provedl testování hypotéz testem o 

relativní četnosti. Důleţitou částí práce jsou mé návrhy a doporučení vytvořené na základě 

zhodnocení výsledků dotazníkového šetření.  

Věřím, ţe nejen návrhy, ale i samotné výsledky tohoto průzkumu, povedou k ještě lepšímu 

porozumění vyučujících studentům dnešní moderní doby. Odpovědi studentů na některé 

otázky jsou při nejmenším velmi překvapující. Domnívám se, ţe na základě těchto zjištění 

by mělo dojít k alespoň částečné úpravě některých zkoušek a studijních podmínek.  
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 Teorie marketingového výzkumu 2

V této kapitole shrnuji ty nejdůleţitější poznatky, které je třeba znát při tvorbě 

marketingového výzkumu a detailní analýzy, která vyústí v návrh řešení a doporučení. 

Marketingový výzkum obecně zahrnuje všechny činnosti, které jsou prováděny za účelem 

sběru a získávání informací. Americká marketingová asociace jej definuje jako funkci, 

která je spojením mezi spotřebitelem, zákazníkem a veřejností s marketingovým 

pracovníkem za pomocí informací, které jsou pouţívány ke zjišťování marketingových 

záleţitostí, k tvorbě, zdokonalování a hodnocení marketingových akcí, ale i monitorování 

za účelem zlepšení marketingu jako procesu. [6] 

2.1 Metody šetření 

Existuje několik základních metod provádění marketingového výzkumu. Výběr té správné 

vychází především z cíle výzkumu a dostupnosti dat. Obecně mezi nejčastěji pouţívané 

patří kvantitativní metody pozorování a dotazování. Šetření, neboli dotazování patří mezi 

nejrozšířenější metody marketingového výzkumu. Získávají informace obvykle 

dotazováním, tj. kladením cílených otázek. Tyto metody jsou velmi praktické, protoţe 

umoţňují získat velké mnoţství informací o individuálním respondentovi najednou. Můţe 

se jednat o jeho názory, zájmy, hloubku znalostí či vědomostí, ale i ţivotní postoje. 

Zdrojem informací jsou odpovědi respondenta a v některých případech také jeho 

neverbální chování, které při poloţení otázky vykazuje. Při aplikaci této metody jsou však 

odpovědi získávány v nepřirozených situacích pro respondenta. Metody dotazování mohou 

být pouţity při zkoumání kteréhokoliv souboru jako například podniků různého odvětví, 

všech věkových vrstev a zájmových skupin obyvatelstva. [8], [10] 

Mezi základní techniky šetření patří:  

 písemné dotazování, 

 osobní dotazování, 

 telefonické dotazování, 

 elektronické dotazování. 
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V následující tabulce je vidět zhodnocení jednotlivých metod. 

Tabulka č. 1: Zhodnocení metod šetření. 

Hledisko Písemné Osobní Telefonické Elektronické 

Výše nákladů Nejnižší Vysoká Střední Nízká 

Náročnost na 
organizaci 

Nízká Vysoká Vysoká Nízká 

Míra návratnosti 
odpovědí 

Vysoká Vysoká Velmi vysoká Nízká 

Kontakt s 
respondentem 

Malý Úzký Nepříliš úzký Žádný 

Využití v 
kvantitativních 

výzkumech 
Střední Vysoké Dosti vysoké Dosti vysoké 

Rychlost 
provedení 

Střední Střední Vysoká Středně vysoká 

Hlavní výhody 

Dostatek času Rychlost 
Možnost doplň. 

otázek 
Rychlost 

Větší upřímnost 
Přímá zpětná 

vazba 
Okamžité reakce Nízké náklady 

Hlavní nevýhody 

Časová náročnost 
Ovlivnitelnost 
respondenta 

Bez osobního 
kontaktu 

Bez osobního 
kontaktu 

Velmi 
jednoduché 

otázky 
Menší upřímnost 

Krátký čas na 
dotazování 

Malá návratnost 

Zdroj: [8] 

 

Na základě těchto faktů a vlastní zkušenosti jsem zvolil písemné dotazování respondentů. 

Písemné dotazování 

Tato technika patří mezi jedny z nejstarších technik marketingového výzkumu. První 

dotazníky byly sestavovány roku 1920. Jedná se o nástroj nejčastěji pouţívaný ke sběru 

primárních informací. Je velmi pruţný a nabízí široké moţnosti pokládání otázek. Správné 
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sestavení dotazníku je velmi náročnou částí výzkumu. Mezi hlavní poţadavky patří, aby 

byl přehledně uspořádaný a vyzkoušený dříve, neţ se uplatní ve velkém měřítku. 

Rozhodující je zvolit správné otázky při přípravě dotazníku tak, aby respondenti správně 

porozuměli formulaci jednotlivých otázek, a aby na sebe logicky navazovaly. Mezi 

základní vlastnosti dotazníku, jeţ ovlivňují jeho kvalitu, patří: 

 zjišťované údaje, 

 obsah otázek, 

 typy otázek, 

 formulace otázek, 

 struktura dotazníku, 

 forma dotazníku, 

 testování dotazníku, 

 zpracování a analýza údajů. 

V dotaznících se běţně vyuţívají dva základní typy otázek. 

1) Otevřené otázky 

Jedná se o standardizované otázky, na které se získávají nestandardizované odpovědi. 

Jejich největší výhodou je širší moţnost odpovědí. Respondent není nucen vybírat 

z několika moţností. Jejich pouţití je vhodné tam, kde není moţné předvídat všechny 

dostupné odpovědi. Na druhé straně však často dochází k problémům s jejich interpretací. 

Dotazování, zpracování i analýza otevřených otázek jsou časově velmi náročné a jejich 

odpovědi mohou být těţko zaznamenatelné. Otevřené otázky se hodnotí jako nevhodné 

u  písemného dotazování, především proto, ţe se respondentům nechce vypisovat dlouhé 

odpovědi. 

2) Uzavřené otázky 

Otázky i jejich odpovědi jsou standardizovány. Ke kaţdé otázce je tedy uvedeno několik 

odpovědí, ze kterých můţe respondent vybírat. Jsou vhodné u dotazů, u kterých je moţné 

specifikovat všechny moţné dopovědi. Pro zvýšení účelnosti je však doporučeno je 
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doplňovat otevřenou otázkou, ve které dostane respondent moţnost přidání neočekávané 

odpovědi. Obecně se rozdělují uzavřené otázky do třech hlavních typů: 

a) Dichotomické – otázky, kde jsou dvě moţné odpovědi. Obvykle typu „ano - ne“. 

Jejich výhodou je snadné zpracování. Nevýhodu naopak, ţe neposkytují ţádné 

podrobné informace. 

b) Trichotomické – jedná se o otázky, kde jsou moţné odpovědi typu „nevím“, 

„nejsem si zcela jist“ a podobně. 

c) Polytomické – poskytují větší mnoţství odpovědí. Nevýhodou je ovlivňování 

respondenta tím, ţe mu zvolené moţnosti napovídají odpovědi, které by ho třeba 

ani nenapadly. [8] 

Aby dotazníku porozuměli pokud moţno všichni respondenti, je třeba dodrţet obecné 

zásady pro formulaci otázek: 

 pouţívat jednoduchý jazyk, 

 preferovat pouze známý slovník, nepouţívat odborné termíny, 

 klást otázky jasně a konkrétně, 

 pouţívat jednoznačné výrazy, 

 neslučovat více témat do jedné otázky, 

 vyloučit sugestivní otázky, 

 vyloučit zavádějící otázky, 

 vyloučit nepříjemné a příliš osobní otázky, 

 vyloučit odhady. 

Celková struktura dotazníku obvykle dodrţuje základní pravidla a dílčí celky. Na jeho 

počátku bývají úvodní, demografické otázky. Ty slouţí za účelem lepší identifikace cílové 

skupiny, respondentů. Poté navazují „zahřívací“ otázky, které jsou běţnějšího charakteru a 

zaměřujíc se na vybavování z paměti. Další sekcí pokračují specifické otázky. Ty zjišťují 

poţadované informace, které jsou nezbytné pro objasnění zkoumaného problému.  
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Důleţitá je také forma dotazníku, který respondenti vyplňují. Dotazník musí být vzhledově 

atraktivní, ideálně vytištěn na kvalitním papíře. Otázky musí být uspořádány přehledně, 

aby se v nich respondenti mohli snadno orientovat. Při pouţití otevřených otázek musí být 

dostatek místa na rozepsání příslušných odpovědí.  

Nejčastější zdroje chyb písemného dotazování jsou: 

 odmítnutí odpovědi, 

 špatné pochopení otázky, 

 schopnost a ochota k pravdivé odpovědi, 

 vyjadřovací schopnosti respondenta, 

 zpracování a nedostatky dotazníku. [8] 

 

2.2 Marketingový mix služeb 

Marketingový mix je soubor nástrojů, s jejichţ pomocí marketingový manaţer tvoří a 

přizpůsobuje vlastnosti sluţeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu mohou být 

kombinovány v různé intenzitě a s různými prioritami. Původně obsahoval marketingový 

mix pouze čtyři základní prvky:  

 produkt (product), 

 cenu (price), 

 distribuci (place), 

 komunikaci (promotion). [1] 

Aplikace těchto prvků však časem ukázala, ţe pro vytvoření úspěšných marketingových 

plánů nestačí. Příčinou jsou především specifické vlastnosti sluţeb. Proto je třeba 

k tradičnímu marketingovému mixu připojit další „3 P“. [4] 
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 Materiální prostředí (physical evidence). 

Nehmotná povaha sluţeb způsobuje, ţe zákazník není schopen posoudit sluţbu 

dříve, neţ ji spotřebuje. Tento fakt výrazně zvyšuje riziko nákupu sluţeb. Důkazem 

o kvalitě sluţby je kromě jiného také oblečení zaměstnanců. 

 

 Lidé (people). 

Při poskytování téměř všech sluţeb dochází ke kontaktu zákazníků s poskytovateli 

sluţby. Lidé se proto stávají významným prvkem marketingového mixu sluţeb a 

mají přímý vliv na jejich kvalitu. Velmi důleţité je si uvědomit, ţe i zákazník je 

v tomto směru součástí procesu, a proto i on ovlivňuje celkovou kvalitu. 

Organizace by se měla zaměřovat na vzdělávání, výběr a vhodnou motivaci svých 

pracovníků. Stejně tak je třeba definovat pravidla pro chování zákazníků. Obě 

hlediska jsou významná pro vytváření vztahů mezi zákazníky a zaměstnanci.  

 

 Procesy (processes). 

Sledování a analýza procesů poskytování sluţeb pomáhá ke zvýšení efektivity 

produkce sluţeb a dělá je pro zákazníka příjemnější. [4] 

 

2.3 Hodnota značky a marketingová komunikace 

Obecně lze říci, ţe úkolem marketingové komunikace je sdělovat vztahy zákazníků 

ke značce a trvale udrţovat partnerství mezi značkou a zákazníkem. Důleţitým znakem 

pro tvorbu či udrţení značky je její dlouhodobá konzistence. Vedení je často ovlivňováno 

krátkodobou vidinou zisku a provádí náhlé změny, které s velkou rychlostí posílí okamţité 

přínosy firmě, ale z dlouhodobějšího hlediska poškozují ziskový potenciál značky. 

V případě HGF lze uplatnit řadu nástrojů pro posílení značky. Některým je však třeba se 

vyhnout. Například sníţení poţadavků na studenta se v dlouhodobém horizontu projeví 

velmi negativně. Vzhledem k dlouhé historii této fakulty by mělo všem zaměstnancům a 

studentům záleţet na udrţení dobré značky. Pro vytvoření vztahu ke značce je třeba, aby 
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měli zákazníci nejeden informace o značce, ale také pozitivní emoce, které jsou s ní 

spojené. Jedná se obvykle o úroveň doprovodných sluţeb, které musí být na vyšší úrovni a 

tvořit značku. Vlastností dobré značky je její pozitivní odlišnost od konkurence. Ţádná 

značka nebude úspěšná bez dlouhodobé komunikace se svými zákazníky. Jedna 

z nejlepších metod, kterou vyuţívali úspěšní podnikatelé, jako Tomáš Baťa, byla 

jednoduchá kaţdodenní komunikace se zákazníky. Dnes ji vyuţívá většina soukromých 

firem a podnikatelé jako Ing. Andrej Babiš nebo Ing. Jiří Hlavatý. Pro udrţení 

ţivotaschopnosti značky je především v oblasti sluţeb důleţitý tzv. vnitřní marketing.  

V praxi se jedná o komunikaci se zaměstnanci o důleţitosti značky, strategických 

prioritách a jejich školení, aby měli dostatek znalostí pro posílení značky v kaţdodenních 

činnostech. Na následujícím obrázku jsou jasně definovány jednotlivé faktory ovlivňující 

dobrou značku. [7], [9] 

 

 

Obr. č. 1: Faktory úspěšnosti značek. 

Zdroj: [9] 
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2.4 Spokojenost zákazníka 

Koncepce, na které je marketing zaloţen, závisí na lidských potřebách. Ty jsou definovány 

jako pocit nedostatku. Zahrnují se zde základní fyzické potřeby jako strava, ošacení, pocit 

bezpečí, tepla, ale také sociální potřeby, citové potřeby a individuální potřeby, jako je 

potřeba seberealizace a poznání. Touhy a potřeby jsou formou, kterou se zmíněné lidské 

potřeby projevují. Obecně tedy vyplývají z lidských potřeb a jsou ovlivňovány kulturními 

a osobními charakteristikami. Přání jsou mimo jiné formovány společností a jsou dány 

předměty, které tyto potřeby uspokojují. Lidé však mají pouze omezené prostředky pro 

splnění svých přání. Chtějí si tedy zvolit výrobky a sluţby, které jim za jejich peníze 

poskytnou tu nejvyšší hodnotu a uspokojení. Takto je následně tvořena kupní síla, která 

formuje poptávku. Pro spotřebitele je tedy výrobek či sluţba souborem uţitků a přínosů. 

Aby mohla být jakákoliv sluţba či výrobek úspěšný, je třeba vyvinout úsilí pro porozumění 

potřeb, touhám, přáním a poptávce zákazníků. Dochází tedy ke zkoumání toho, co mají 

spotřebitelé rádi, pozorování zákazníků při vyuţívaní sluţeb svých, ale i konkurenčních, 

kromě toho také ke školení vlastních pracovníků, aby pozorně vnímali neuspokojené 

potřeby zákazníků a snaţili se hledat jejich řešení. Celková spokojenost zákazníka závisí 

na tom, jak je vnímáno a naplněno očekávání zákazníka ve vztahu k získané sluţbě či 

hodnotě, kterou mu přináší. Nedojde-li k úplnému naplnění očekávání, je zákazník 

nespokojen, a naopak. Cílem kaţdé firmy by mělo být maximální naplnění očekávání 

zákazníka, protoţe pak bude opakovaně vyuţívat nabízených sluţeb, a navíc své dobré 

zkušenosti sdělí dál a dělá tak pozitivní nebo případně negativní reklamu. [5], [1] 

 

2.5 Holistická marketingová orientace a hodnota pro zákazníka 

Holistická marketingová koncepce je pravděpodobně jedním z nejnovějších přístupů 

k marketingu a moderní podnikatelskou koncepcí. Vznikla jako reakce na zásadní změny 

v současném marketingovém prostředí. Philip Kotler a Kevin Lane Keller ji definují takto: 

„Holistické marketingové pojetí je postaveno na vývoji, designu a plnění marketingových 

programů, procesů a aktivit beroucích v úvahu jejich šíři a vzájemnou propojenost. 



Pech M.: Marketingový výzkum spokojenosti studentů se studiem na HGF VŠB - TUO 

2015 10 

Holistický marketing zastává názor, že u marketingu záleží na všem - a že je často 

zapotřebí široká, integrovaná perspektiva.“ Holistická marketingová orientace tedy 

pomáhá především při získávání hodnoty pro zákazníka. Za nejdůleţitější pojetí 

holistického marketingu povaţuji pojetí, které hovoří o integrovaném zkoumání hodnoty, 

jejím vytváření a poskytování za účelem vybudování dlouhodobých vzájemně výhodných 

vztahů. Marketéři nyní řídí lepší hodnototvorné řetězce, co poskytují vysokou úroveň 

kvality sluţeb. Takto orientované společnosti dosahují růstu zvyšováním počtu zákazníků, 

vytvářením věrnostních vazeb a získáváním celoţivotní hodnoty zákazníků. [6] 

 

Obr. č. 2: Struktura holistického marketingu 

Zdroj: [6] 

Základní struktura zobrazuje potřebu součinnosti zákazníků, společnosti a spolupracovníků 

zaloţených na vyhledávání, vytváření a udrţování hodnoty pro zákazníka. Struktura tohoto 

marketingu odpovídá na 3 důleţité otázky managementu. 
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1. Jak můţe společnost identifikovat nové hodnoty? 

2. Jak můţe společnost efektivněji vytvářet lepší nabídky hodnoty? 

3. Jak můţe společnost vyuţívat své schopnosti a materiální prostředky 

pro efektivnější poskytování nové nabídky hodnoty? 

Vyhledávání hodnoty 

Hodnota pro zákazníka proudí napříč různými trhy, které jsou samy o sobě dynamické a 

velmi soutěţivé. Kaţdá společnost proto potřebuje správně definovanou strategii 

k průzkumu této hodnoty. Pro vytvoření takovéto strategie je třeba porozumět vztahům a 

interakcemi mezi třemi prostory: 

1. Prostor pro poznání zákazníků. 

Odráţí existující potřeby zákazníků, ale také potřeby spoluúčasti, stability, 

svobody a změny. 

2. Prostor pro kompetence společnosti. 

Tento prostor označuje fyzické schopnosti proti schopnostem, které jsou 

zaloţeny pouze na poznání.  

3. Prostor pro kompetence společnosti. 

Týká se horizontálních partnerských vztahů, kdy se volí partneři podle jejich 

schopností vyuţívat související trţní příleţitosti nebo vztahů vyuţívajících 

schopnosti partnerů pomáhat společnosti vytvářet hodnotu. [6] 

 

Vytváření hodnoty 

Pro vytvoření hodnototvorné příleţitosti je třeba, aby společnost znala způsob, jakým se 

hodnota vytváří. Proto je třeba identifikovat nové výhody pro zákazníky z jejich vlastního 

pohledu. K tomu je potřeba, aby společnost porozuměla, na co zákazník myslí, co chce, co 

dělá, čeho se obává, co obdivuje a kdo nebo co jej nejvíce ovlivňuje.  
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Poskytování hodnoty 

Poskytování hodnoty obvykle znamená investice do infrastruktury a schopností. Musí být 

stabilní v řízení vztahů se zákazníky a vnitřních zdrojů.  Řízení vztahů se zákazníky je 

v první řadě důleţité pro jejich identifikaci a porozumění jejich chování a potřebám. Na 

základě toho můţe v budoucnu promyšleně a poměrně rychle reagovat na různé příleţitosti 

získávání zákazníků. K této reakci potřebuje správně řídit vnitřní zdroje. [6] 

 

2.6 Marketingové monitorování 

Pro neustálé zvyšování kvality sluţeb je třeba mít zavedeny interní informační systémy, 

které budou vedení poskytovat data o výsledcích. Systém marketingového monitorování 

však informuje manaţery o aktuálním dění. Jedná se o soubor postupů a zdrojů, které jsou 

pouţívány pro získávání kaţdodenních informací o vývoji sluţeb ve firmě. Tyto informace 

manaţeři získávají četbou periodik, knih, hovory se zákazníky, spolupracovníky, 

distributory a dodavateli, ale také konkurencí. Pro zlepšení svého marketingového 

monitoringu můţe společnost podniknout několik kroků: 

 Společnost můţe vyškolit a motivovat pracovníky prodeje, aby si všímali nového 

vývoje a podávali o něm zprávy. 

 Společnost můţe motivovat distributory, zaměstnance a zákazníky k předávání 

důleţitých informací.  

 Společnost můţe koupit informace od vnějších dodavatelů. 

 Společnost můţe zřídit poradní tým sloţený ze zákazníků. 

 Společnost můţe ke shromaţďování údajů pouţívat online systémy zpětné vazby 

zákazníků. [6] 

 

2.7 Rizika inovací služeb 

Základní myšlenkou inovací sluţeb a produktů je udrţet si klientelu a kvalitu sluţeb 

ve vysoce konkurenčním prostředí. Management podniku by měl vţdy vědět, ţe podniky, 
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které neinovují své sluţby a marketingový mix, se vzhledem k měnícímu se stavu na trhu, 

vystavují vysokému riziku ztráty konkurenceschopnosti, která můţe vést aţ k samotnému 

zániku společnosti. Na druhou stranu představuje vývoj a inovace velmi rizikovou 

záleţitost. Obecně platí, ţe čím je nabízená sluţba či vyvíjený produkt novější, tím větší je 

podnikatelské riziko jeh komerční neúspěšnosti. Pokud však dojde ke správnému zavedení 

na trh a vznikne po něm poptávka, zvýší se také jeho výnosy a riziko, které podnik 

podstoupil, bude v takovémto případě odměněno. Mezi nejčastější příčiny neúspěchu 

inovací sluţeb nebo produktů patří:  

 Proces tvorby novace byl zahájen s chybným námětem a myšlenkou.  

 Nezajištění potřebných zdrojů. 

 Neefektivní vyuţití zajištěných zdrojů na inovace. [2] 
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 Charakteristika HGF 3

Hornicko-geologická fakulta VŠB - TUO (HGF) je jednou ze sedmi fakult VŠB - TUO. 

Jako jediná však unikátním způsobem propojuje přírodovědné disciplíny s ekonomickými 

obory. 

3.1 Historie 

VŠB byla zaloţena roku 1716 v Jáchymově a od této doby si v průběhu staletí budovala 

stabilní postavení ve školském systému. Během let dokázala flexibilně reagovat na změny 

legislativy a aktuálních poţadavků společnosti. Měnily se formy a délky studijních 

programů, výukové prostory, instituce i organizační struktura školy. Největší z posledních 

změn byl přesun Vysoké školy báňské do Ostravy, který proběhl v roce 1945. Poté 

následovalo dělení školy na jednotlivé fakulty. Hornicko-geologická fakulta, jak ji známe 

dnes, vznikla v roce 1959 a to spojením samostatné Hornické fakulty a Geologické fakulty. 

Po roce 1989 došlo k výraznému útlumu hornictví, a to se následně projevilo ve sníţení 

zájemců o studium na HGF. Reakcí fakulty bylo sloučení příbuzných kateder v roce 1994 

a separování odboru Výstavby dolů a geotechniky. Ty se poté staly základem Fakulty 

stavební. V roce 1999 došlo k oddělení Institutu matematiky a deskriptivní geometrie. O tři 

roky později vznikla Fakulta bezpečnostního inţenýrství, a to oddělením oboru Technika 

poţární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Kromě toho v roce 2002 vznikl zcela nový 

Institut geoinformatiky. Velmi důleţitým krokem, který HGF udělala, byla inovace a 

zavádění nových studijních oborů tak, aby odráţely poptávku po pracovních silách na trhu 

práce a aby odpovídaly vědecko-technickému vývoji společnosti tehdejších let. [3] 

 

3.2 Současná situace 

Dnes, v roce 2015, nabízí HGF přes 35 studijních oborů, které je moţné studovat 

v prezenční nebo kombinované formě studia. Specializují se především na ochranu 

ţivotního prostředí, geodézii, biotechnologii, hornické inţenýrství a také obor spojující 

prvky ekonomiky s hornictvím a geologií. Určitě povaţuji za důleţité také zmínit, ţe 
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v současné době je HGF VŠB - TUO jedinou fakultou v rámci České republiky, která 

nabízí vysokoškolské studium hornických oborů. V rámci celkového objemu studijních 

oborů zaujímá hornické inţenýrství okolo 5%. Fakulta nabízí akreditované studijní 

programy a programy celoţivotního vzdělávání. V souvislosti s tím také podporuje 

vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Jedním z velkých přínosů je fakt, 

ţe fakulta vytváří podmínky pro efektivní spolupráci s průmyslem a dalšími 

hospodářskými sektory, ve kterých mohou studenti následně snadno najít uplatnění. [3] 
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 Marketingový výzkum a analýza získaných dat 4

V této kapitole konkrétně vysvětlím sestavení dotazníku, který je předmětem této práce, a 

následně také jeho výsledky. 

Definice problému 

Pro získání přehledu o aktuální situaci jsem se rozhodl provést dotazníkové šetření. Před 

tvorbou samotného dotazníku jsem nejdříve specifikoval jeho účel. Tím je zvýšení 

spokojenosti studentů na HGF VŠB - TUO.  Otázky jsem sestavil tak, abych na jejich 

základě mohl navrhnout řešení a doporučení pro zvýšení spokojenosti studentů. Dotazník 

bude vyplňovat minimálně 200 studentů všech oborů navazujícího studia HGF.  

Analýza situace a určení zdrojů informací 

Dotazník obsahuje celkem 38 otázek, které jsou cíleně rozloţeny do pomyslných kategorií: 

 základní demografické otázky; 

 práce, výdělek a příprava na výuku; 

 náplň, atraktivita a přínos výuky; 

 zkoušky a studijní materiály; 

 studijní podmínky; 

 povědomí o nabídkách školy (stáţe, Erasmus); 

 spokojenost s doprovodnými sluţbami školy. 

 

4.1 Provedení výzkumu 

Abych získal otázky k odpovědím, na jejichţ základě jsem schopen vytvořit návrhy a 

doporučení pro zlepšení úrovně studia na HGF a spokojenosti studentů, bylo třeba provést 

marketingový výzkum a následnou analýzu získaných dat. Výzkum proběhl ve dvou fázích 

a zúčastnilo se jej 204 respondentů z navazujícího prezenčního studia HGF. První část se 

uskutečnila ve dnech 27. 11. 2014 do 9. 12. 2014 od 9.00 do 15.00. Druhá fáze potom 

následovala v letním semestru od 11. 2. 2015 do 13. 2. 2015 od 9.00 do 15.00. Vzhledem 
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k tomu, ţe se dotazování měli zúčastnit pouze studenti HGF z prezenčního studia, vytvořil 

jsem si nejprve seznam studentů v jednotlivých skupinách. Průzkum jsem prováděl 

v přestávkách mezi hodinami v učebnách, kde měla začít výuka začít. Jindy jsem zase 

vyuţil prostoru na začátku nebo konci cvičení po domluvě s vyučujícími, kteří mi pár 

minut ze své výuky věnovali a na vyplňování dotazníku dohlíţeli se mnou. Velkým 

problémem pro mě byla často nízká účast studentů na cvičeních a hlavně také nepřesnosti 

v rozvrhu. Ve výsledku se průzkumu zúčastnilo 204 respondentů, kteří odpovídali na 38 

otázek.  

 

4.2 Hypotézy  

Před rozborem provedeného průzkumu jsem stanovil základní hypotézy: 

H1: Více neţ 20% respondentů se účastní 0 – 20 % všech přednášek. 

H2: Více neţ 50% respondentů se připravuje na zkoušky na základě testů z minulých let. 

H3: Více neţ 80% respondentů preferuje zrušení indexových kníţek. 

H4: Více neţ 80% respondentů je spokojeno s prací studijního oddělení. 

H5: Více neţ 50% respondentů by nezvládlo porozumět probíranému učivu bez jejich 

účasti na cvičeních. 

 

4.3 Vyhodnocení výzkumu 

V následujících podkapitolách zhodnotím odpovědi respondentů. 

4.3.1 Demografické otázky 

První část dotazníku je tvořena demografickými otázkami. 51% respondentů jsou ţeny, 

49% muţi. 50% z nich patří do věkové kategorie 21 - 23 a 45% do věkové kategorie 24 - 

26 let. Většina respondentů je z Ostravy. Nejčastěji jim cesta do školy trvá do 15 minut 
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(odpovědělo 61 respondentů, tj. 30%) nebo 16 – 30 minut (odpovědělo 45 respondentů, tj. 

22%). 149 respondentů (tj. 73%) ţije stále se svými rodiči a pouze 14% bydlí jiţ sami ve 

vlastním bytě.  

4.3.2 Ostatní otázky 

Zhodnocení otázek, které jsou jádrem této práce. 

1. Z jakých zdrojů své studium financujete? 

Pro největší počet respondentů, 97 (tj. 47%), jsou hlavním zdrojem příjmů peníze 

z brigády. Pro 89 respondentů (tj. 44%) je hlavním zdrojem peněz kapesné od rodičů. 5% 

respondentů získává finance na základě trvalého pracovního poměru a 3% mají příjem 

z pracovních stáţí. Grafické znázornění odpovědí je vidět na následujícím grafu č. 1. 

 

Graf č. 1: Z jakých zdrojů své studium financujete? 

 

2. Kolik hodin týdně pracujete? 

Tato otázka velmi úzce souvisí s následující č. 3. Domnívám se, ţe ve vyšších ročnících se 

zvyšuje potřeba peněz u studentů a předpokládám, ţe věnují více času práci neţ 

samotnému studiu. Pouze 46 respondentů (tj. 23%) nemá ţádný přivýdělek. Nejčastěji 

studenti pracují 11 - 20 hodin týdně (odpovědělo 54 respondentů, tj. 27 %) a 6 – 10 hodin 
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týdně (odpovědělo 41 respondentů, tj. 20 %. 16 respondentů (tj. 8%) prezenčního studia 

zvládá dokonce práci mimo školu na plný úvazek. Důvody zvyšování počtu pracujících 

studentů jsou potřeba peněz a především získávání praktických zkušenosti. Většina z nich 

si je vědoma situace na trhu a ví, ţe pokud ukončí studium bez praxe, budou mít handicap 

oproti jiţ pracujícím vrstevníkům. Grafické znázornění odpovědí je vidět na následujícím 

grafu č. 2. 

 

Graf č. 2: Kolik hodin týdně pracujete? 

 

3. Kolik hodin týdně strávíte doma studiem a přípravou do školy?  

126 respondentů (tj. 62%) se připravuje 1 – 5 hodin týdně. 40 respondentů (tj. 20%) 

odpovědělo, ţe se do školy připravují 6 – 10 hodin týdně. 14 respondentů (tj. 7%) se do 

školy nepřipravuje dokonce vůbec. Grafické znázornění odpovědí je vidět na následujícím 

grafu č. 3. 
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Graf č. 3: Kolik hodin týdně strávíte doma studiem a přípravou do školy? 

 

4. Kolika přednášek se účastníte? 

53 respondentů (tj. 26%) se účastní 0 – 20% přednášek. Naopak 39 respondentů (tj. 19%) 

chodí na 81 – 100%. Rozloţení ostatních odpovědí je poměrně rovnoměrné v ostatních 

intervalech. Následující otázka definuje důvody nízké docházky některých přednášek. 

Grafické znázornění odpovědí je vidět na následujícím grafu č. 4. 
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Graf č. 4: Kolika přednášek se účastníte? 

 

5. Pokud jste odpověděli méně než 40%, proč? 

Na tuto otázku odpovídalo 41% respondentů, kteří v předcházející otázce zvolilo 0 – 40%. 

32 respondentů (tj. 39%) z nich odpovědělo, ţe se neúčastní přednášek z důvodu 

nezajímavého a nezáţivného přednesu vyučujícího. 21 respondentů (tj. 26%) preferuje 

samostudium a 24 % nemá na přednášky čas, pravděpodobně kvůli jejich práci mimo 

školu. V rámci těchto dobrovolných hodin by se studenti měli dozvědět informace, které 

nemají moţnost získat jinde. Mohou to být praktické ukázky pouţití probírané látky, 

zkušenosti vyučujícího s daným tématem a fakta, která získal za dobu své práce v daném 

oboru. Obecně by se přednášky měly zabývat pohledem na látku z určité perspektivy. Je 

známo, ţe velké mnoţství vyučujících naopak probírá příliš podrobné detaily, které lze 

snadno zjistit ve skriptech a dalších materiálech na rozdíl od jejich praktických zkušeností. 

Grafické znázornění odpovědí je vidět na následujícím grafu č. 5. 
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Graf č. 5: Proč se účastníte pouze 0 – 40% přednášek? 

6. Čím vás obecně vyučující nejvíce zaujme? 

Největší zájem u studentů vzbuzuje vyučující svým dobrým projevem (odpovědělo 79 

respondentů, tj. 39%) a také znalostmi a zkušenostmi z praxe ve svém oboru (odpovědělo 

75 respondentů, tj. 37%). Grafické znázornění odpovědí je vidět na následujícím grafu č. 6. 

 

Graf č. 6: Čím vás obecně vyučující nejvíce zaujme? 
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7. Zvládli byste probírané učivo i bez povinné účasti na cvičeních? 

Mnoho studentů si dlouhodobě stěţuje na povinnou účast na cvičeních. Z tohoto důvodu 

jsem do průzkumu zařadil tuto otázku. Odpověď však není vůbec tak jednoznačná. Pouze 

93 respondentů (tj. 46%) si myslí, ţe by předměty zvládlo bez pravidelné přípravy a 111 

respondentů (tj. 54%) přiznává, ţe je pro ně cvičení důleţité pro absolvování zápočtu a 

závěrečné zkoušky.  

 

8. Z jakých materiálů se vám nejlépe studuje? 

Nejvíce, 71 respondentů (tj. 35%), preferuje učení ze zkrácených verzí skript. Hned na 

druhém místě se umístily vlastní poznámky, které nejvíce vyhovují 61 respondentů (tj. 

30%). Grafické znázornění odpovědí je vidět na následujícím obrázku č. 7. 

 

Graf č. 7: Z jakých materiálů se vám nejlépe studuje? 
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učiva při řešení problémů z dané oblasti. Tímto způsobem je moţné studenta ohodnotit na 

základě toho, jestli skutečně rozumí dané problematice. Učení se nazpaměť odpovědi ke 

konkrétním otázkám podle mého názoru vede ke kratší době zapamatování a hlavně 

nedochází k praktické aplikaci učiva, takţe si student v budoucnu ani nemusí vzpomenout, 

jak má danou látku pouţít. Celých 89% studentů se připravuje na zkoušky především 

z písemek, které byly na zkouškách v dřívějších letech. Naopak pouze 11% studentů tyto 

materiály nevyuţívá. Takovýto styl absolvování zkoušek bohuţel vede k výraznému 

sníţení vědomostí studentů. Řešení tohoto problému však není vůbec sloţité a podrobně jej 

vysvětluji v kapitole č. 5. 

 

10. Pokud ano, z jakých zdrojů tyto testy získáváte? 

Aby bylo moţné navrhnout opatření proti pouţívání testů z minulých let, je nutné zjistit, 

jakým způsobem je studenti získávají. 100 respondentů (tj. 49%) je stahuje z bezplatného 

serveru www.primat.cz a 95 respondentů (tj. 47%) je má od svých přátel z jiných skupin, 

popřípadě dřívějších ročníků. Dá se tedy říct, ţe pokud vyučující nalezne některé ze svých 

testů na zmíněném studentském serveru, je třeba okamţitě změnit zadání, neboť uţ jej 

vidělo 49% studentů chystající se na zkoušku. Zbylí respondenti vyuţívají server 

www.vsbsklad.cz nebo jiné zdroje. 

 

11. Preferujete tvorbu vlastního rozvrhu před přiřazením do skupin s pevným 

rozvrhem?  

Vzhledem k faktu, kolik studentů při škole jiţ pracuje, má 144 respondentů (tj. 71%) zájem 

o tvorbu vlastních rozvrhů přihlašováním se na jednotlivé cvičení. Naopak 29% vyhovuje 

přiřazení do skupin s pevným rozvrhem, jak je tomu nyní. 
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12. Jste pro zrušení indexových knížek a jejich virtuálním nahrazením? 

Fakulta HGF stále vede u všech svých studentů fyzické indexové kníţky. 138 respondentů 

(tj. 68%) je pro zrušení indexů a jejich nahrazení pouze virtuální podobou. Nejčastějším 

důvodem jsou pravděpodobně zbytečné starosti ve zkouškovém období s hledáním a 

vyrušováním vyučujících, kteří nezapisují výsledek ihned po zkoušce. Vedení těchto 

indexů vytváří také velkou administrativní zátěţ na celé studijní oddělení. 32% 

respondentů je proti zrušení těchto indexů. 

 

13. Považujete studenty doktorandského studia za dostatečně způsobilé pro 

výuku? 

Větší polovina, 118 respondentů (tj. 58%), je s vyučujícími doktorandy spokojena a nemá 

k nim výhrady. Zbylých 86 respondentů (tj. 42%) není spokojena, pravděpodobně z 

důvodu příliš mála odborných zkušeností. Z vlastní zkušenosti vím, ţe tito vyučující mají 

často problém udrţet si respekt a pořádek v hodinách. 

 

14. Reaguje většina vyučujících na vaše emaily? 

Komunikaci mezi studenty a vyučujícími vidím jako velmi podstatný prvek spokojenosti 

studentů na škole. 22 respondentů (tj. 11%) odpovědělo negativně. 129 respondentů (tj. 

63%) nemá v komunikaci s učiteli ţádné problémy a 27 % jich dostává poţadovanou 

odpověď pravděpodobně o pár dní později oproti jejich očekávání.  

 

15. Víte, jak řešit případné porušení školního řádu ze strany studentů nebo 

vyučujících? 

Při studiu můţe velmi snadno dojít k porušení školního řádu. Můţe se jednat o podvod při 

zkoušce ze strany studenta nebo naopak neúčast vyučujícího na hodině bez předchozí 

omluvy. Z těchto důvodů je podle mého názoru třeba mít fungující systém stíţností jako 
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zpětnou vazbu na fungování školy. 136 respondentů (tj. 67%) však neví, jakým způsobem 

by měli potenciální porušení řádu vlastně hlásit. 68 respondentů (tj. 33%) tvrdí, ţe zná 

správné postupy k řešení takovýchto situací. 

 

16. Znáte nabídky stáží, které škola nabízí? 

Škola věnuje poměrně velké úsilí vytvoření dobrých pracovních podmínek pro studenty 

v soukromých firmách v rámci nabízených stáţí. Ti mají moţnost zde získat tolik potřebné 

praktické zkušenosti a k tomu si ještě vydělat peníze. Je téměř zaráţející, ţe 146 

respondentů (tj. 72%) nemá přehled o jejich nabídce. Osobně to vnímám jako velkou šanci 

pro kaţdého studenta, který ještě není plně přesvědčen o svých schopnostech, a z tohoto 

důvodu je třeba nabídky stáţí lépe propagovat. Pouze 58 respondentů (tj. 28%) má 

povědomí o nabídce stáţí pro studenty. 

 

17. Byl byste ochoten získávat zkušenosti na stáži bez nároků na mzdu? 

Tato otázka souvisí poměrně úzce s předchozím dotazem týkajícím se stáţí. Mojí úvahou 

bylo, ţe jsou studenti zoufale poháněni touhou po zkušenostech. Na základě toho by bylo 

moţné domluvit kontrakty s mnohem větším mnoţstvím firem, ve kterých by si studenti 

mohli své vědomosti a dovednosti vyzkoušet. Průzkum ukazuje, ţe 138 respondentů (tj. 

68%) má zájem dostat se do kontaktu s místní firmou i za podmínky, ţe jeho práce nebude 

finančně odměněna. Zbylých 66 respondentů (tj. 32%) by o tuto nabídku zájem nemělo. 

 

18. Zúčastnili byste se ve volném čase debat se zajímavými osobnostmi, 

podnikateli a odborníky? 

Na základě diskuzí s mnoha studenty vím, ţe jednou z největších hodnot, které pro ně 

vyučující můţe mít, jsou praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, ţe vyučující na škole 

předávají své zkušenosti během svých hodin, nejlepší moţností, jak dát studentům ještě 
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více těchto informací, je pozvat externí subjekty do některé z učeben a poţádat je o 

přednášku na jejich vlastní téma. 161 respondentů (tj. 79%) má zájem slyšet o úspěšných 

podnikatelích v oblasti jejich bydliště. Jsem přesvědčen, ţe mnoho z těchto lidí se chce o 

své úspěchy podělit s veřejností a motivovat ostatní ke stejně dobrým nebo dokonce lepším 

výkonům. Můţe jít také o absolventy fakulty, kteří jsou spokojeni s pozicí, které díky 

svému vzdělání dosáhli. 43 respondentů (tj. 21%) odpovědělo negativně. 

 

19. Zúčastnili jste se někdy programu Erasmus? 

U této otázky se dá zcela s jistotou předvídat, ţe se programu zúčastnilo menší procento 

respondentů. I přesto jsem očekával menší hodnotu neţ dosaţených 26 respondentů (tj. 

13%). Podle mého názoru, je to především proto, ţe nejvíce studentů vyuţívá programu 

Erasmus v bakalářském studiu a v prvním semestru navazujícího programu. Fakt, ţe se 

fakultě podařilo zajistit 13% studentů zkušenosti v zahraničí, vnímám velmi pozitivně.  

 

20. Pokud ne, uveďte důvod. 

Tato otázka se týkala pouze 178 respondentů, kteří v předchozí otázce odpověděli 

negativně. Pokud chce škola, aby této moţnosti studia a cestování vyuţívalo kaţdým 

rokem více a více studentů, je třeba zjistit, jaké jsou jejich hlavní zábrany. Pro 32% 

studentů je největší překáţkou obava z jazykové bariéry. Druhou hlavní překáţkou je pro 

ně nedostatek financí. 17% nemá k dispozici dostatek informací o tomto programu. To 

však vnímám jako důsledek jejich příliš malého zájmu, vzhledem k tomu, ţe jsou všechny 

potřebné informace volně dostupné na internetu a stránkách školy. Grafické znázornění 

odpovědí je vidět na následujícím grafu č. 8. 
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Graf č. 8: Proč jste se nezúčastnili programu Erasmus? 

 

21. Zúčastnili byste se anonymních srovnávacích testů mezi fakultami? 

VŠB - TUO má 7 fakult. Vzhledem k tomu, ţe však všechny patří do jednoho celku, jsem 

toho názoru, ţe by měly odpovídat stejným standardům a úroveň studentů na nich byla být 

přiměřeně stejná. Během studia jsem se setkal s mnoha názory, které hodnotí jednotlivé 

fakulty zcela odlišně. Pro zjištění skutečného stavu úrovně studentů jednotlivých fakult by 

šlo udělat srovnávací testy. Na otázku, zda by se jich studenti zúčastnili, odpovědělo 120 

respondentů ano (tj. 59%). Studenti mají tedy z velké části sami zájem reprezentovat svou 

fakultu a podílet se na srovnání s ostatními fakultami. Vzhledem k tomu, ţe prakticky 

jediným předmětem, který sdílí téměř všechny obory, je matematika, doporučil bych dělat 

tuto zkoušku z ní. Dále by se mohlo jednat také o všeobecné znalosti na způsob testů 

SCIO, popřípadě základy společenských věd. 84 respondentů (tj. 41%) by nemělo zájem se 

účastnit anonymních srovnávacích testů. 
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22. Jste spokojen s kvalitou učeben HGF? 

Větší polovina, 112 respondentů (tj. 55%) je spokojena s učebnami HGF, ve kterých 

probíhá výuka. 92 respondentů (tj. 45%) s jejich kvalitou spokojeno není. Domnívám se, 

ţe není třeba dělat příliš mnoho velkých stavebních úprav. K výraznému zvýšení 

spokojenosti studentů bude podle mého názoru plně stačit odstranit některé zastaralé 

vybavení z učeben a provést pouze drobné úpravy. Nejčastěji se bude jednat o staré CRT 

televize, které nemají bez videa, kazet a antény stejně ţádné praktické pouţití. Ty by 

mohly být věnovány např. fakultě elektrotechniky a informatiky na rozloţení v rámci 

praktických cvičení. Obecně lze mluvit o drobných úpravách v učebnách, vyčištění 

ventilačních otvorů, které jsou mnohdy ucpané igelitovými sáčky a podobně.  

 

23. Pokud ne, uveďte důvod. 

Tato otázka se týká pouze 92 respondentů, kteří na předchozí odpověděli negativně. 

Nejčastějším důvodem nespokojenosti s kvalitou učeben je jejich zastaralé vybavení, na 

které si stěţuje 52% z dotazovaných. 34% vadí nepohodlné sezení v lavicích. Grafické 

znázornění odpovědí je vidět na následujícím grafu č. 9. 
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Graf č. 9: Proč nejste spokojen s kvalitou učeben HGF? 

 

24. Požadavky na studenty v laboratořích považujete za: 

Vzhledem k technickému zaměření fakulty HGF si myslím, ţe by měly být kladeny velké 

poţadavky na práce v laboratořích a výzkumné experimenty. 150 respondentů (tj. 73%) 
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spokojeni. 28 respondentů (tj. 14%) je hodnotí jako nízké a 26 respondentů (tj. 13%) 

naopak za příliš vysoké. 
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Na HGF studuje mnoho studentů, kteří by mohli mít zájem o rozšíření výuky v podobě 

skutečné výzkumné činnosti. 104 respondentů (tj. 51%) by takovéto moţnosti skutečně 

vyuţilo. 100 respondentů (tj. 49%) by o tuto moţnost nemělo zájem. 
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26. Vyhovuje vám nabídka sportovních aktivit? 

Největší počet, 147 respondentů (tj. 72%), je spokojeno s nabídkou sportovních aktivit na 

škole. Pouze 14 respondentů (tj. 7%) je s aktuální nabídkou nespokojeno a 57 respondentů 

(tj. 21%) se o školní sportovní nabídku nezajímá vůbec. 

 

27. Měli byste zájem o sportovní turnaje mezi fakultami? 

Velmi rád bych mezi studenty HGF vzbudil určitou tendenci se sdruţovat a drţet při sobě i 

po ukončení studia v reálném ţivotě. Jednou z moţností, která jak toho dosáhnout, můţe 

být právě organizace sportovních turnajů nikoliv na základě libovolně vytvořených týmů, 

sloţených z různých fakult. Naopak by kaţdý tým odpovídal jedné fakultě. Vzbudilo by to 

přiměřenou rivalitu a studenti jednotlivých fakult by měli jasné favority, komu fandit a 

koho podpořit v tyto sportovní dny. 110 respondentů (tj. 54%) má o takovouto soutěţ 

skutečně zájem. Dalo by se tedy předpokládat, ţe by polovina studentů přišla a zúčastnila 

se buď jako hráči nebo fanoušci. 94 respondentů (tj. 46%) by o tuto nabídku nemělo 

zájem. 

 

28. Chodíte na oběd do menzy? 

Stravování je jedna z velmi důleţitých poloţek při zjišťování celkové spokojenosti 

studentů. V průzkumu jsem zjistil, ţe 114 respondentu (tj. 56%) se nestravuje pravidelně v 

menze. Tento výsledek naznačuje nesprávné fungování tohoto orgánu. V následující 

otázce je uveden důvod, proč 90 respondentů (tj. 44%) nechodí do menzy. 

 

29. Pokud ne, uveďte důvod. 

Na tuto otázku odpovídalo pouze 90 respondentů, kteří na předchozí dotaz odpověděli 

negativně. Největší počet respondentů, 36%, nevyuţívá sluţeb menzy kvůli příliš malým 

porcím, které je nenasytí. Druhou hlavní výtkou studentů je špatná doba výdeje obědů a 
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jejich cena. To je poměrně překvapivá odpověď, vzhledem k faktu, ţe jsou obědy 

vydávány od 11.00 – 14.15 hodin a stojí průměrně polovinu běţného menu v restauraci. 

Ostatní odpovědi jsou poměrně rovnoměrně rozloţeny mezi ostatní moţnosti. Grafické 

znázornění odpovědí je vidět na následujícím grafu č. 10. 

 

Graf č. 10: Proč se nestravujete v menze? 

 

30. Jste spokojen s prací vašeho studijního oddělení? 

Práce studijního oddělení je pro studenta a jeho přístup k informacím zcela stěţejní. 

Výsledek je však velmi pozitivní. 170 respondentů (tj. 83%) je spokojeno s prací jejich 

studijního oddělení a nemá k němu ţádné větší připomínky. Naopak pouze 35 respondentů 

(tj. 17%) není s prací studijního oddělení spokojeno. 

 

31. Pokud ne, uveďte důvod. 

Ze zbylých 17% respondentů, kteří nejsou spokojeni s prací studijního oddělení, si jich 

41% (odpovědělo 14 respondentů) stěţuje na neochotu pracovnic, 28% (odpovědělo 10 

respondentů) na nevhodnou otevírací dobu a 28% na to, ţe dostane špatnou nebo vůbec 
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ţádnou odpověď na jejich dotaz. Grafické znázornění odpovědí je vidět na následujícím 

grafu č. 11. 

 

 

Graf č. 11: Proč nejste spokojeni s prací studijního oddělení? 

 

32. Využíváte hodnocení výuky na konci školního roku? 

Aby bylo dosaţeno zpětné vazby studentů na jejich spokojenost na škole, je kaţdý rok 

prováděno hodnocení výuky. To slouţí k dlouhodobému zlepšování úrovně fakulty a 

hodnocení učitelů. Výsledek, který ukazuje, ţe 149 respondentů (tj. 73%) této zpětné 

vazby nevyuţívá, je velmi špatný. Následující otázka se týká pouze 27% respondentů, kteří 

na tuto odpověděli negativně.  

 

33. Pokud ne, uveďte důvod. 

Tato otázka se týká pouze 55 respondentů, kteří na předchozí otázku odpověděli negativně. 

40% z nich se hodnocení vůbec neúčastní, protoţe je přesvědčeno, ţe jejich názor nic 
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zkouškovém období, kdy mají studenti zcela jiné starosti. Grafické znázornění odpovědí je 

vidět na následujícím grafu č. 12. 

 

Graf č. 12: Proč nevyužíváte hodnocení výuky na konci školního roku? 

 

4.3.3 Vyhodnocení hypotéz 

Pro správné vyhodnocení hypotéz je třeba provést příslušné testy. Tyto testy jsou postupy, 

které se týkají rozhodnutí o potvrzení či nepotvrzení hypotézy stanovené na základě 

pozorování na daném výběrovém souboru. Testování hypotéz je tedy pojato jako 

rozhodovací proces, v němţ proti sobě stojí dvě tvrzení (hypotézy). První je nulová H0, 

která představuje rovnováţný stav a z tohoto důvodu je vyjádřena znaménkem rovnosti. 

Oproti ní se staví alternativní hypotéza H1, která představuje porušení rovnováţného stavu 

a lze ji tedy zapsat jedním ze tří moţných zápisů (≠ , <, >). Pokud zvolíme alternativní 

hypotézu ve tvaru „<“ nebo „>” hovoříme tak pouze o jednostranné hypotéze. Konečné 

rozhodnutí o výsledku je zaloţeno na výpočtu tak zvaného testového kritéria, které se 

vypočte podle následně uvedeného matematického vztahu. Jako první jsem formuloval 
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H0:  π = π0 

H1: π > π0 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

nevím o něm v daném
termínu to
nestihnu

nechci
nikoho

hodnotit

bojím se, že
není

anonymní

myslím, že
to nic

nezmění

jiné

26% 

8% 

20% 

5% 

40% 

2% 



Pech M.: Marketingový výzkum spokojenosti studentů se studiem na HGF VŠB - TUO 

2015 35 

 

Následně jsem určil testové kritérium podle vztahu: 

U = 

n

p

)1( 00

0








 

p = výběrová relativní četnost = 
n

ni  

0 = konkrétní hodnota z testu 

n = rozsah souboru 

 

Pomocí tohoto výpočtu jsem určil jednotlivá testová kritéria pro kaţdou hypotézu a spolu 

s jejich výsledkem jsem je zaznamenal do následující tabulky. 

Tabulka č. 2: Zhodnocení hypotéz. 

Ozn. Hypotézy 
Hodnota 

testového 
kritéria 

Výsledek 

H1 
Více neţ 30% respondentů se účastní 61 – 80 % 

všech přednášek. 
-3,1168 Nepotvrdila se 

H2 
Více neţ 50% respondentů se připravuje na 

zkoušky na základě testů z minulých let. 
11,1406 Potvrdila se 

H3 
Více neţ 80% respondentů preferuje zrušení 

indexových kníţek. 
-4,2849 Nepotvrdila se 

H4 
Více neţ 75% respondentů je spokojeno s prací 

studijního oddělení. 
2,6388 Potvrdila se 

H5 

Více neţ 50% respondentů by nezvládlo 

porozumět probíranému učivu bez jejich účasti na 

cvičeních. 
1,1426 Potvrdila se 

 

Z celkem pěti definovaných hypotéz se potvrdily tři. Konkrétně se jedná o hypotézu H2, 

která tvrdí, ţe více neţ 50% respondentů vyuţívá testy z minulých let jako podklady pro 

přípravu na zkoušky. Dále se potvrdila hypotéza H4, tvrdící, ţe více neţ 75% respondentů 

je spokojeno s prací jejich studijního oddělení. Poslední potvrzená hypotéza je H5, která 

předpokládá, ţe více neţ 50% respondentů by neporozumělo probíranému učivu bez 
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pravidelné účasti na cvičeních. V testu o relativní četnosti se nepotvrdila hypotéza H1, 

tvrdící, ţe více neţ 30% respondentů se účastní 61 – 80% přednášek. Druhou nepotvrzenou 

hypotézou je tvrzení, ţe více neţ 80% preferuje rušení indexových kníţek. 
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 Návrhy a doporučení 5

V této kapitole navrhnu moţná řešení problémů, se kterými se studenti při studiu na HGF 

setkávají, tak jak ukázal provedený průzkum. Jedním z hlavních problémů jsou pracovní 

povinnosti, které má student mimo školu za účelem získání peněz. Řešení této situace 

můţe být náročnější, neţ se zdá. Potřeba studentů získat peníze ve svých 23 – 26 letech 

ţivota je zcela jasná. Celkem 27% potřebuje peníze na zaplacení vlastního bydlení, ať uţ 

se jedná o priváty nebo vlastní byty. Podpora studentů ze strany rodičů je velmi rozdílná. 

Jsem si vědom toho, ţe jen velmi málo rodičů je ochotno finančně podporovat své děti aţ 

do pozdního věku 26, který je uţ téměř ideální pro zaloţení plně soběstačné rodiny. Peníze 

však nejsou jedinou motivací pracujících studentů. Je to také potřeba získat první skutečné 

pracovní zkušenosti. Faktem je, ţe student, který ukončí studium bez těchto zkušeností, je 

výrazně znevýhodněn před svými vrstevníky, kteří tyto zkušenosti jiţ mají. Běţné 

postavení vyučujících k té problematice je velmi striktní. Většina chce, aby se student plně 

věnoval studiu. Studentům je na oplátku hrazeno sociální a zdravotní pojištění a 

v dlouhodobém horizontu se od něj očekává větší přinos společnosti neţ od lidí bez vysoké 

školy. Vysokoškolské studium však často nepřináší mnoho praktických vědomostí a příliš 

dlouhé a koncentrované studium můţe být poté vnímáno dokonce jako handikep. Obě 

strany mají tedy své pro a proti. Z tohoto důvodu se domnívám, ţe by měla být studentům 

dána větší časová volnost na úkor ztíţených podmínek pro absolvování školy. Na začátku 

kaţdého ročníku doporučuji udělat motivační proslov, který mohou přednést jiţ úspěšní 

absolventi, kteří si našli uplatnění v zajímavých oborech za příznivých podmínek. 

Studentům by mělo být také důrazně vysvětleno, ţe jejich poctivé studium bude následně 

odměněno mnohem větší finanční odměnou, neţ jejich nynější brigády a práce na 

poloviční úvazky za často minimální mzdu. Navrhuji také zvýšení finanční motivace 

studentů za dobré výsledky v podobě zvýšení prospěchového stipendia o 25%.  

Dalším problémem je nízká účast studentů na dobrovolných přednáškách. Z průzkumu 

jsem zjistil, ţe pouze 19% studentů se účastní 80 – 100% přednášek. Nejčastěji si stěţují 

na nezajímavé podání probírané látky a také jim více vyhovuje samostudium. Podle mého 
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názoru je mnoho přednášek pojato příliš staticky. Začne vyučování, projektor spustí skripta 

ve formátu PDF a vyučující je bod po bodu je nahlas pročítá. Studenti dali poměrně jasně 

najevo, ţe to není způsob, který je pro ně zajímavý, a raději se látku naučí sami doma neţ 

za těchto podmínek. Mým doporučením v tomto bodě je změnit způsob projevu 

vyučujících. Vzhledem k moderním technologiím si dnes kaţdý student můţe projít 

veškeré materiály a skripta z domova na svém počítači. Tím hlavním důvodem, proč je 

ochoten dojet do školy, by mělo být získání něčeho navíc, přidané hodnoty. Mnoho 

studentů chodí na přednášky také z toho důvodu, ţe se domnívají, ţe je vyučující u 

zkoušky pozná, zaregistruje jejich aktivitu a bude pro ně snazší předmět absolvovat. To je 

ale také špatně. Na přednášce musí zaznít informace, ke kterým se student nemá moţnost 

jinak dostat. Informace, které mu zajistí náskok před ostatními, kteří se přednášek 

nezúčastní. Studenti v provedeném průzkumu odpověděli, ţe je nejvíce zaujme dobrý 

projev přednášejícího, jeho zkušenosti z praxe a nové informace z oboru. Všechny tyto tři 

poloţky jsou nenákladným řešením celého problému. Pokud se vyučující nebude striktně 

drţet skript a podaří se mu vytvořit příjemnou atmosféru, zakomponuje do svých projevů 

příběhy ze své odborné praxe, věřím, ţe se zvýší počet studentů na jeho přednáškách. 

Kaţdý vyučující s jistotou také pravidelně odebírá odborné časopisy související tématy 

probíranými ve výuce. Domnívám se, ţe by měl studenty kaţdý týden na přednáškách 

informovat o novinkách, které se v oboru právě dějí. Cílem výuky není pouze dostat do 

hlav studentů co nejvíce informací na co nejkratší dobu, ale vzbudit v nich zájem, dát jim 

všechny dostupné informace dnešní doby a motivovat k vymyšlení věcí, na které dokonce 

ani sám jako vyučující ještě nepomyslel. Toto téma můţe být závaţnější, neţ se na první 

pohled zdá. Ale pokud studenti nebudou dostávat pravidelně aktualizované informace, 

můţe se v některých oborech například stát, ţe budou jejich přednášky tvořeny z knih 

vydaných v roce 2000 a proto budou muset strávit dalších 15 let výzkumem věcí, které 

dnes, v roce 2015 jiţ víme.  

Kromě přednášek studenti absolvují také cvičení. U těch zpravidla platí, ţe na nich kaţdý 

student musí mít alespoň 80% účast, pokud není stanoveno jinak. Tato cvičení by měly být 
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vedeny v úplně jiném duchu neţ výše zmiňované přednášky. Souhlasím se současným 

vedením těchto hodin, ve kterých je student postaven před oborové problémy, které se 

pomocí nabytých vědomostí snaţí vyřešit. Během studia jsem se však setkal s mnoha 

názory, ţe by i tyto hodiny měly být dobrovolné. To podle mě však přímo úměrně závisí 

na tom, zda jsou studenti schopni porozumět látce i bez těchto hodin. Průzkum ukázal, ţe 

téměř polovina ţáků si myslí, ţe by to dokázala. Druhá polovina povaţuje účast na těchto 

hodinách za tak důleţitou, ţe by bez ní předmět pravděpodobně nedokázali absolvovat. 

V tomto případě bych tedy doporučil sníţit moţnou neúčast na cvičeních na 60%. Pokud 

obsahuje semestr průměrně 13 cvičení dané předmětů, znamenalo by to, ţe by studenti 

mohli chybět na 5 cvičeních namísto pouze 2, jak je tomu nyní. Všichni studenti VŠ jsou 

jiţ dospělí a věřím, ţe i dostatečně rozumní na to, aby dokázali sami zváţit, kolika hodin 

se ve vlastním zájmu musí zúčastnit. Studenty můţe také motivovat odměna 1-2 bodů, 

které by měli moţnost získat v podobě pravidelných testů. Takovýmto způsobem si mohou 

vţdy ověřit, zda probírané látce dostatečně rozumí, či nikoliv. A v případě, ţe ano, budou 

odměněni. 

Nejvíce studentů preferuje zkrácené verze skript, které si sami vytvoří, a dále se rádi učí 

z vlastních poznámek, které mají z vyučovacích hodin. Publikační činnost vyučujících 

HGF je velmi rozsáhlá a velmi dobře dostupná ve knihovně, do které mají všichni ţáci 

plný přístup. Podporu studentů podkladovými materiály k jednotlivým předmětům tedy 

hodnotím velmi pozitivně. Studenti rádi vyuţívají skripta jako základ pro svou přípravu na 

hodiny a škola jim tyto materiály často bezplatně poskytuje. 

Pravděpodobně nejkontroverznější otázkou v provedeném průzkumu je otázka č. 9, 

týkající se vyuţívání písemek z minulých let pro přípravu na zkoušky. Bohuţel jich 

za tímto účelem vyuţívá téměř 9/10 studentů. Studenti se často na zkoušku naučí pouze 

správné odpovědi na konkrétní otázky namísto porozumění probíranému učivu jako celku, 

jehoţ chybějící jednotlivé části by si byli schopni odvodit v případě, ţe by je zapomněli. 

Řešení tohoto problému je však hned několik a všechny jsou stejně účinné. Prvním je 

provádění pouze ústních zkoušek, při kterých je student nucen vysvětlit fungující principy, 
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na kterých je předmět postaven. Další variantou je zachování písemných zkoušek, ale 

zvolení jiného typu otázek. Namísto jasně daných odpovědí na běţné otázky by měly být 

testy stavěny tak, aby byl student postaven před problém, a musel pouţít všechny své 

vědomosti a znalosti pro vytvoření jeho řešení. Jako příklad pro lepší představu bych uvedl 

otázku, která byla na jedné ze zkoušek tohoto, podle mě, správného typu. Zjednodušeně 

zněl přibliţně takto: Jste majitelem lomů A, B a C. A a B vydělávají a C je prodělečný. 

Zavřeli byste jej, odpověď zdůvodněte. Pokud pominu, ţe takovéto otázce bude v praxi 

čelit pravděpodobně jen jediná osoba v celé republice, na kterou bude veden velký 

politický a morální tlak, je zde nekonečně mnoho různých odpovědí, které musí být 

logicky odůvodněny a všechny mohou být správné. Podle faktorů a metod, které student 

v testu zmíní, vyučující pozná, jak student uvaţuje a na základě toho jej ohodnotí. Student 

je postaven před problém, který nikdy dříve neřešil, a proto musí pomocí dedukce a 

indukce vymyslet řešení. Jeho správnost a skutečná proveditelnost se poté odrazí 

v bodovém ohodnocení. Další variantou, jak vyřešit tento problém, je vytvoření velkého 

mnoţství variant testů, které se budou náhodně střídat. I po jejich případném zveřejnění 

jsou studenti nuceni umět celou látku, protoţe neví, kterou variantu dostanou. Pokud by 

vyučující neměl zájem ani o jedno z těchto řešení, doporučil bych ještě následující. 

Průzkum ukázal, ţe téměř polovina studentů získává vzorové testy ze serveru 

www.primat.cz a druhá polovina od svých přátel. Zabránit šíření testů mezi studenty 

bohuţel není moţné. Naopak na studentský server www.primat.cz má přístup kaţdý. Proto 

je mým dalším doporučením, aby vyučující pravidelně sledovali tyto stránky a v případě, 

ţe tam objeví své zkoušky, znamená to, ţe je čas je změnit, protoţe je jiţ 49% studentů 

vidělo a zbylých 47% je má jiţ od svých kamarádů. Kromě těchto materiálů tam vyučující 

najdou také hodnocení jejich výuky, které bude pro většinu určitě velmi příjemným 

oceněním jejich dobré práce. 

Velmi důleţitým bodem pro studenty je přiřazení do studijních skupin. Ty mají totiţ pevně 

daný rozvrh, který prakticky nelze jinak, neţ po dohodě s vyučujícím změnit. Jinou 

moţností jak rozdělovat hodiny, je jejich zápisem, přihlašováním se na ně. Tato metoda 
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v současné době jiţ úspěšně funguje na jiných fakultách VŠB. Vzhledem k tomu, ţe 71% 

preferuje vlastní tvorbu rozvrhů, doporučil bych přejít na tento způsob, při kterém si 

studenti sami zvolí, kterého cvičení se budou během semestru účastnit. Systém je na jiných 

fakultách jiţ funkční a časem ověřený, domnívám se, ţe by nemělo být tak obtíţné jej 

zavést i na HGF. Na samotnou výuku bude mít tato změna jeden pozitivní účinek, tím 

bude rovnoměrné rozdělení studentů do cvičení dle stanovených počtu míst. 

Podobnou organizační otázkou je zrušení indexových kníţek a jejich nahrazením virtuální 

podobou. Na jedné straně má student fyzický doklad o svém studiu a jeho výsledcích, 

který můţe kdykoliv pouţít, a který můţe slouţit pro verifikaci v případě ztráty dat či 

selhání systému Edison. Na druhé straně představují indexy byrokratickou zátěţ jak 

pro studenty tak vyučující a studijní oddělení. I přesto, ţe je 68% studentu pro zrušení 

indexových kníţek, je třeba celou záleţitost konzultovat se školním IT technikem, který 

musí rozhodnout, zda je školní informační systém natolik spolehlivý, aby v ţádném 

případě nedošlo ke ztrátě dat. Pokud IT technik potvrdí bezpečnost a spolehlivost školních 

systémů, doporučil bych zrušit indexové kníţky studentů. 

Za dobu svého studia jsem se setkal s mnoha studenty doktorandského studia, kteří měli 

na starosti cvičení z předmětů, které sami absolvovali v posledních 2-3 letech. Vím, ţe si 

často nedokázali udrţet autoritu vzhledem k tomu, ţe nemají dost pedagogických 

zkušeností nebo ţe dané látce sami plně nerozuměli. Výsledky průzkumu ukazují, ţe je 

58% studentů spokojeno s tímto typem výuky a jsou pro ně doktorandi dostatečně 

způsobilí pro následnou výuku ihned po absolvování předmětu. Naopak 42% studentů 

o tom přesvědčeno není. Doktorandi musí získat praxi s učením, aby dosáhli vyšší 

vzdělání, a je jasné, ţe bez tréninku by z nich v budoucnu dobří řečníci a vyučující být 

nemohli. Proto bych doporučil, aby tito studenti doktorandského studia učili především 

první ročníky bakalářského studia. Bude zde značnější věkový rozdíl, který jim pomůţe 

udrţet kázeň a autoritu u studentů. A především budou také vyučovat předměty, které mají 

jiţ dlouho zaţité a vědomosti několika lety ověřené.  
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Jednou z moţností jak sledovat spokojenost studentů a dodrţování školního řádu mohou 

být konkrétní stíţnosti studentů. Průzkum však ukázal, ţe 67% studentů neví, jak má 

v případě porušení školního řádu postupovat. Pro vyřešení této situace navrhuji vytvořit 

online formulář, který bude umístěn na stránkách školy. K jeho vyplnění se student 

dostane pouze za pouţití svého studentského účtu tak, aby nemohlo dojít k jeho 

zneuţívání, a aby bylo jasné, kdo je odesilatelem. Vedení školy by poté mělo stanovenou 

lhůtu na reakci na tyto podněty. Ta můţe mít podobu běţných 30 dní. Během nebo 

po uplynutí této lhůty bude autorovi stíţnosti odeslána odpověď, ve které bude popsáno 

zhodnocení problému a navrţeno nápravné opatření. Odpověď bude zpracovávat studijní 

oddělení ve spolupráci s vedením fakulty. 

Téměř dvě třetiny studentů nejsou obeznámeny s nabídkou stáţí, které jim škola nabízí. 

Ukazuje to na to, ţe vedení věnovalo mnoho práce s přípravou projektu, komunikací 

s firmami a administrací, ale nevěnovalo dostatečné prostředky na propagaci výsledků této 

činnosti. Doporučil bych, aby byly kaţdých 6 měsíců prováděny besedy s absolventy stáţí, 

kteří se budou moct podělit o své zkušenosti s ostatními studenty. Tito úspěšní absolventi 

budou nejen informovat, ale zároveň také motivovat ostatní k vyuţití těchto zajímavých 

nabídek poměrně dobře placených pracovních zkušeností.  

Získání těchto pracovních zkušeností je pro studenty natolik důleţité, ţe dokonce 68% 

z nich je ochotno pracovat bez nároku na mzdu. Studenti si velmi dobře uvědomují situaci 

na trhu práce, a proto jsou aktivní v získávání certifikátů a pracovních zkušeností, díky 

kterým by mohli mít výhodu před svými vrstevníky. S tímto předpokladem je moţné 

rozvinout moţnosti spolupráce se soukromými firmami a posílat tam studenty během doby 

jejich studia. Ti o takovou nabídku budou mít zájem a to i bez nároku na mzdu. Bylo by 

proto moţné domluvit s firmami podmínky, které je škola ochotna tolerovat. Můţe se 

jednat například o poloviční nebo čtvrtinový úvazek. Vzhledem k tomu, ţe bude 

organizacím nabídnuta pracovní síla zcela zdarma, jedná se o běţnou „win - win“ situaci. 

Doporučuji tedy rozšířit program nabízených stáţí o neplacené nabídky, a tím zapojit 

do spolupráce se školou více firem. 
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Další moţností, jak získávat zkušenosti, je jejich získávání od úspěšných. Můţe se jednat 

o významné osobnosti Moravskoslezského kraje, podnikatele a odborníky všech profesí. 

Celých 79% respondentů by se ve volném čase zúčastnilo debat s těmito osobnostmi. Jsem 

přesvědčen, ţe mnoho z těchto lidí bude velmi potěšena nabídkou VŠB, ve které je poţádá 

o motivační vystoupení pro své studenty. Doporučuji oslovit úspěšné osobnosti z kraje a 

poţádat je o vytvoření motivační prezentace dle jejich vlastního uváţení. 

Nabídka studijních pobytů v rámci programu Erasmus je mezi studenty stále oblíbenější. 

Vzhledem k tomu, ţe respondenty byli pouze studenti navazujícího studia, 13% z nich jiţ 

má zkušenosti se studiem v zahraničí. Tento výsledek povaţuji za velký úspěch školy. 

Studenti, kteří se Erasmu nikdy nezúčastnili, mají největší obavy z jazykové bariéry. Ta by 

měla být minimalizována správnou výukou jazyků. Mým doporučením pro zlepšení této 

situace je rozšíření výuky jazyků o další úroveň. Nabídku jazyků na škole povaţuji 

za dostačující, domnívám se však, ţe by se v navazujícím studium mohly studentům 

nabízet i vyšší úrovně, a to především z jazyka anglického a německého. 

Kaţdá z fakult přitahuje určitý typ studentů na základě zaměření. Mezi fakultami VŠB jsou 

však poměrně velké rozdíly ve studijních poţadavcích na ţáky. Aby došlo k určitému 

porovnání, domnívám se, ţe by bylo vhodné udělat anonymní srovnávací testy mezi 

fakultami. 59% studentů by se jich zúčastnilo dokonce ve svém volném čase. Doporučuji 

je organizovat jednou za 2 roky. Mohou se psát na celé škole v jeden den, na který by bylo 

vyčleněno rektorské volno. Tato událost mezi fakultami vzbudí také určitou rivalitu a chuť 

bojovat o prestiţ. Doporučil bych zkoušku z běţných předmětů, které by neměly ţádnou 

z fakult znevýhodňovat. Můţe se jednat například o matematiku, český jazyk, OSP nebo 

dokonce IQ testy. Výsledky by poté měly být zveřejněny do jednoho měsíce od pořádání 

testů na internetových stránkách. 

V posledních letech došlo na škole k výrazným změnám. Za jedny z největších povaţuji 

rekonstrukci učeben v budově „C“, „B“ a také průchodu mezi „A“ a „J“. Jsem si vědom, ţe 

na jejich opravu bylo vynaloţeno velké mnoţství finančních prostředků a je velmi dobře, 
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ţe škola investuje peníze tímto směrem. I přesto je však pouze 55% studentů spokojeno 

s kvalitou učeben, ve kterých probíhá jejich výuka. Mým doporučením pro zlepšení situace 

je provádět průběţnou údrţbu učeben. V mnoha učebnách se nachází jiţ absolutně 

nepotřebné vybavení, kterým jsou např. staré černobílé CRT televize, informační plakáty, 

nepouţívané modely molekul, které by měly být z učeben zcela odstraněny. Kromě toho 

jsem se také setkal s ucpanými větracími otvory igelitem, křídou popsanou zdí a nábytkem 

či rozbitou skleněnou vitrínou. Pro zvýšení spokojenosti studentů tedy podle mého názoru 

není nutné dělat velké a dlouhotrvající rekonstrukce. Zcela dostačující je odstranění těchto 

nepouţívaných předmětů, které můţe být provedeno prakticky ihned školními údrţbáři a 

také základní údrţba učeben.  

I přesto, ţe je VŠB technickou univerzitou, osobně jsem nikdy neměl moţnost se podílet 

na jakémkoliv výzkumném projektu. Všechny seminární práce, které jsem absolvoval, 

měly jasně dané zadání, při kterém nám bylo mimo jiné také řečeno, co bude jejím 

výsledkem. Pokud víme, co bude výsledkem práce, domnívám se, ţe není třeba ji dělat. 

Jedna, která mi obzvlášť utkvěla v paměti, se týkala měření objemu odměrného válce. Ten 

je při experimentu naplněn vodou, do které se sype kamenivo. Není ţádným překvapením, 

ţe hladina vody stoupne. Domníval jsem se, ţe například tento experiment není dostatečně 

náročný pro studenty vysoké školy. 73% studentů však povaţuje nároky na studenta 

v odborných laboratořích za adekvátní. Na základě toho konstatuji, ţe škola dokázala, 

velmi dobře odhadnout přiměřenou zátěţ na studenta, a proto v těchto laboratorních 

cvičeních nedoporučuji dělat ţádné změny.  

Vzhledem k tomu, ţe polovina studentů by měla zájem se podílet na školní výzkumné 

činnosti, doporučil bych dát studentům v tomto směru prostor. V odpoledních hodinách 

mohou být prováděny například jednou v týdnu dobrovolné krouţky, ve kterých se budou 

vyuţívat některá školní zařízení. Navrhuji připravit soupis experimentů, které je moţno 

provádět spolu s konkrétními vyučujícími.  Na tyto hodiny se budou poté studenti moci 

přihlásit jako účastníci nebo pouze jako pozorovatelé (dle náročnosti experimentů a dle 

kapacity učebny). Tímto doporučením vzniká potřeba finančního ohodnocení vyučujících, 
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kteří se na tomto programu budou podílet. Mohou být zaplaceni buď z běţného mzdového 

fondu školy, nebo mohou být tyto hodiny za poplatek škole, která je vyučujícímu poté 

předá ve formě odměny, aby nemuseli mít vyučující vedenou ţivnost. 

Polovina respondentů by měla zájem o sportovní turnaje mezi fakultami. Navrhuji, aby 

ve sportovní den, kdy se tradičně konají turnaje v různých sportech, vytvořily týmy 

v závislosti na fakultách. Studenti se mohou do týmu buď zapsat a zúčastnit se nebo pouze 

přijít podpořit svou fakultu. Aby byla událost ještě zajímavější, mohl by ji například 

zahájit úvodním slovem pan rektor nebo by zde mohla být pozvána některá známá 

sportovní osobnost. Podobná událost proběhla v březnu, kdy se proti sobě utkaly hokejové 

týmy Ostravské univerzity a VŠB. Zájem studentů o tuto událost byl tak velký, ţe byly 

vyprodány všechny lístky zimního stadionu Sareza v Ostravě - Porubě. 

Moţnost studentů se stravovat v menze a spokojenost s jejími sluţbami povaţuji 

za poměrně důleţité. Bohuţel 56% respondentů nevyuţívá sluţeb této organizace a to 

především kvůli malým porcím jídla. Doporučuji poslat vedení menzy informační dopis, 

ve kterém budou kromě ţádosti o zlepšení aktuální situace také uvedeny výsledky tohoto 

průzkumu. 

Aby měla fakulta zpětnou vazbu od svých studentů, provádí se pravidelné hodnocení 

výuky. Bohuţel 73% respondentů ho vůbec nevyuţívá, a proto zde vidím velký prostor pro 

zlepšení. Nejčastěji ho studenti nepouţívají, protoţe si myslí, ţe to nic nezmění. Z tohoto 

důvodu bych doporučoval udělat po kaţdém termínu hodnocení shrnutí a soupis 

nejčastějších závad a stíţností, na které by vedení reagovalo. Touto reakcí můţe být 

podrobnější vysvětlení situace studentům, odůvodnění nebo způsob a opatření, které škola 

provedla na základě studentských podnětů. Je moţné také hodnotit vyučující, povaţuji 

za vhodné ty nejlépe hodnocené ocenit finanční odměnou v podobě osobního hodnocení 

nebo alespoň zveřejnění na internetových stránkách. 
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 Závěr 6

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení 

spokojenosti studentů se studiem na Hornicko - geologické fakultě. Za tímto účelem jsem 

zpracoval všechny potřebné teoretické informace a vytvořil dotazník skládající se z 38 

otázek. Dotazníkové šetření jsem osobně provedl ve dvou fázích na 204 respondentech, 

kterými byli studenti navazujícího studia Hornicko - geologické fakulty.  

Na základě tohoto šetření jsem získal zpětnou vazbu od studentů, týkající se moţných 

problémových oblastí. Výsledky dotazníku jsem vyhodnotil, graficky zpracoval a základní 

hypotézy ověřil testem o relativní četnosti. Následně jsem doporučil konkrétní opatření 

vedoucí ke zlepšení problémových okruhů. Rád bych zdůraznil, ţe návrhy a doporučení, 

které jsou výsledkem mé práce, nejsou ekonomicky nákladné. Pokud by se vedení fakulty 

ztotoţnilo s navrhovanými opatřeními, bylo by pravděpodobně moţné mnoho z nich 

implementovat jiţ během následujícího akademického roku. Typickým příkladem je  

doporučení na sníţení povinné účasti na cvičeních z aktuálních 80% na 60% nebo zrušení 

indexových kníţek a jejich nahrazení pouze virtuální podobou.  

Za nejpřekvapivější zjištění pokládám, ţe se 89% studentů připravuje na zkoušky 

na základě zadání z minulých let, které 49% stahuje ze serveru www.primat.cz a 47% je 

získává od svých přátel. Další překvapivý výsledek, který do určité míry charakterizuje 

moderní studenty, je fakt, ţe většina z nich stráví průměrně dvakrát více času prací 

za účelem výdělku, neţ přípravou na studium. Přitom jeho úspěšné absolvování by jim 

v následujících letech přineslo mnohonásobně více uţitku. 71% respondentů by 

preferovalo tvorbu vlastního namísto aktuálního přiřazování do skupin s pevným 

rozvrhem. Zrušení indexových kníţek by přivítalo 68% respondentů. Stejné procento 

studentů by bylo ochotno zúčastnit se stáţí v soukromých firmách a to dokonce bez nároku 

na mzdu. Potvrdily se hypotézy předpokládající, ţe více neţ 75% studentů spokojeno 

s prací studijního oddělení, a ţe by více neţ 50% studentů nedokázalo porozumět probírané 

látce bez účasti na cvičeních.  

Závěrem mohu konstatovat, ţe i přes některé drobné připomínkované nedostatky 

především v organizační oblasti, je výsledkem příjemné zjištění, ţe jsou studenti 
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v převáţné míře se studiem na HGF spokojeni. To mohu ostatně z vlastní zkušenosti 

potvrdit.  
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