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1 Úvod 

Problémy organizací na trhu nejsou tak rozdílné pro ziskový a neziskový sektor, jako 

tomu bylo v minulosti. I instituce, které poskytují sluţby občanům, a jejichţ primárním cílem 

není zisk, musejí čelit zvyšující se konkurenci, vyšším nárokům klientů a diverzifikaci 

nabídky na trhu. K nejdůleţitějším veřejným sluţbám patří sociální sluţby a vzdělávání. 

A právě na trhu vzdělávání neustále roste tlak konkurence nejen vlivem politických 

a ekonomických, ale především demografických změn. I školy se musejí umět těmto 

dynamickým změnám přizpůsobovat a rychle na ně reagovat. S trochou nadsázky můţeme 

tuto situaci připodobnit k trţní situaci. Vysoké školy nabízejí neustále nové studijní obory, 

zatímco mnoţství potenciálních studentů je čím dál menší. Nejen vysoké školy, ale i samotné 

fakulty a katedry se musejí proto začít chovat trţně. Chtějí-li patřit k těm úspěšným, musí 

nejdříve přehodnotit systém práce a transformovat se v moderní podnikatelský subjekt, který 

poskytuje trhu vzdělávání nové produkty, profesionálně jedná se svým klienty, buduje 

programy loajality i po absolvování vzdělání, a systematicky formuluje svou image.  

Je stejně těţké získávání kvalitních studentů, či studentů vůbec pro vysokou školu, 

jako získání zákazníků pro jakýkoliv podnik. K úspěchu nestačí jen kvalitní vzdělávací 

program a jeho flexibilní distribuce, ale i strategie zaloţená na marketingovém přístupu. 

Jelikoţ se od počtu ţáků odvíjí objem finančních prostředků a význam celé existence školy 

vůbec. 

Školy se neobejdou bez efektivní komunikace se svými zákazníky a veřejností. Měly 

by umět informovat o svých aktivitách, cílech, a získat jejich zájem. Nároky na komunikaci se 

zvyšují, a proto je nutné hledat nová, kreativnější řešení. U škol patří k nejčastějším nástrojům 

komunikace osobní komunikace zaměstnanců školy, Public relations a reklama. Potenciální 

studenti jsou mladí lidé. Ti bývají často proti klasickým formám komunikace imunní a na 

stávající komunikační aktivity organizací mají jiţ vytříbenější odezvy. Je to však ta část 

populace, která má k novým technologiím a trendům nejblíţe, a je proto nezbytné, zabývat 

s v tomto případě i novými formami marketingové komunikace.  

Tato diplomová práce si klade za cíl nalézt nové optimální způsoby marketingové 

komunikace Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské-Technická univerzita Ostrava  

(dále jen VŠB-TU Ostrava). Účelem je, analyzovat účinnost současné marketingové strategie 
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fakulty a jejích nástrojů. Toto zjištění poté poslouţí k získání návrhů, které mohou přinášet 

podněty k zefektivnění marketingové komunikace Ekonomické fakulty.  
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2 Charakteristika Ekonomické fakulty VŠB-TU 

Ostrava 

2.1 Historie fakulty 

Tisíce let intenzivní hornické činnosti zanechalo stopy na mnoha místech České 

republiky. Ostravsko-karvinský revír byl odedávna jedním z nejdůleţitějších těţebních 

černouhelných loţisek. Na jeho území na vrchu Landek bylo uhlí, slouţící jako hořící kámen 

k udrţování ohňů pravěkých lovců mamutů.  

V českých zemích docházelo k montánní výuce jiţ dříve. Z této tradice vychází 

v polovině 19. století její obnova. Díky císařskému dekretu z 23. ledna 1849 byla zřízena dvě 

montánní učiliště v Příbrami a Leobenu. Učiliště v Příbrami poté získalo v  roce 1865 

označení Báňská akademie. [42] 

V Ostravě a na území regionu Moravy a Slezska se datuje vývoj vysokého školství jiţ 

od roku 1945. V letech 1951 – 1952 byly jiţ na VŠB zřízeny tři fakulty - hornická, hutnická 

a báňského strojírenství. Tyto fakulty měly i své ekonomické obory, které se dále rozvíjely 

jako ekonomicko-inţenýrské obory. Jelikoţ byly tyto ekonomické katedry a obory roztříštěné 

na jednotlivých fakultách, bylo velmi příhodné, kdyţ byla v roce 1952 pak na základě 

rozhodnutí vlády zřízena samostatná fakulta ekonomického inţenýrství. [42]
 

Na slavnostním zasedání vědecké rady VŠB, které se konalo 24. května 1977, došlo 

k vzniku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Bylo moţné studovat tři obory – ekonomika 

a řízení průmyslu, řízení a plánování národního hospodářství a systémové inţenýrství. Tyto 

obor studovalo celkem 1 635 studentů. [42]
 

„Silným impulsem byly politické a ekonomické změny po roce 1989, které vedly 

k tomu, že se změnily požadavky na absolventy vysokého ekonomického školství a taktéž 

na způsob jejich vzdělávání.“ [15]
 

2.2 Studium na Ekonomické fakultě 

Ekonomická fakulta patří k největším ekonomickým fakultám v České republice, 

na které studuje více neţ 6 000 studentů. Samotné studium je moţné absolvovat 
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v bakalářských, navazujících magisterských a v doktorských studijních programech, a to 

formou prezenčního, kombinovaného nebo distančního studia. Celkem se jedná 

o 3 967 bakalářského, 1 896 magisterského a 232 studentů doktorského stupně vzdělání 

pro akademický rok 2010/2011. Kromě toho mohou absolventi na fakultě pokračovat 

i ve studiu MBA. Kvalita systému řízení fakulty byla ohodnocena získáním certifikátu jakosti 

ISO 9001. K hodnotnému studiu na fakultě přispívá nadstandardní didaktické a počítačové 

vybavení učeben společně s vysokou internetovou dostupností.   

Fakulta má celkem 15 kateder, viz Příloha č. 1. Jsou akreditovány celkem čtyři 

bakalářské a tři magisterské studijní programy v prezenční formě studia. I pro doktorské 

studium realizuje fakulta čtyři doktorské studijní programy. Nabídku svých studijních 

programů rozšiřuje i o kurzy celoţivotního vzdělávání.  

Pro akademický rok 2011/2012 nabízí fakulta v prezenční formě bakalářského studia 

studijní programy a obory uvedené v Příloze č. 2.  

2.3 Marketingová komunikace fakulty 

Připomínání své existence široké veřejnosti a poskytování informací potencionálním 

uchazečům o studium na fakultě patří mezi hlavní cíle marketingové komunikace 

Ekonomické fakulty. K jejímu posílení zvolila kombinaci osobní komunikace, vztahů 

s veřejností, tedy Public Relations, a reklamy.  

Do realizace marketingové komunikace školy je zainteresovaná především katedra 

Marketingu a obchodu, která pomocí svých pedagogů, ale i studentů, neustále propagační mix 

fakulty inovuje. Vyuţívá k tomu i praktických cvičení a zadání prací pro studenty v hodinách 

marketingu, kteří takto získávají reálné zadání a podněty pro studium. Jako ideální příklad 

spolupráce pedagogů a studentů můţe poslouţit i vlastní časopis fakulty Sokolská 33.  

2.3.1 Osobní komunikace 

Osobní komunikace Ekonomické fakulty vyuţívá řadu nástrojů. Mezi ně patří 

především originální akce „Koláčky paní děkanky“. Jedná se o unikátní způsob propagování 

na středních školách, pomocí malé pozornosti pro ředitele ve formě čerstvých koláčků. Tímto 

způsobem jsou pozváni na fakultu, kde se dozvídají informace o přijímacím řízení, studiu 

apod. Osobní návštěvy vzdělávacích institucí niţšího stupně jsou zacíleny zase na maturanty, 
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jakoţto potenciální uchazeče o studium. Tímto způsobem dochází i ke zpětné vazbě od ţáků, 

kteří se při těchto návštěvách mohou dotazovat i na specifické, často individuální informace 

o Ekonomické fakultě. Kromě toho pořádá fakulta řadu odborných přednášek, na které zve 

i své kolegy ze středních škol, nebo Den otevřených dveří, kde se potenciální zájemci 

o studium mohou nejen seznámit s jejím vybavením a materiálním zázemím, ale i získat 

informace o studiu na fakultě.  

2.3.2 Public relations 

Aktivity PR jsou cílovou skupinou vnímány s větší důvěrou, ale především jsou 

levnější neţ například reklama. Proto je tento nástroj marketingové komunikace 

pro neziskovou instituci, jakou je i Ekonomická fakulta, tím nejdůleţitějším. Mezi nástroje PR 

fakulty patří událost, jakou je veletrh vysokých škol Gaudeamus, na kterém se univerzita 

prezentuje poskytováním informací a rozdáváním propagačních materiálů mezi svou 

konkurencí. I tištěné celobarevné propagační materiály, které školu ve zkratce představují, 

jsou jedním z nástrojů PR fakulty. Všechny jsou řešeny podle nového grafického manuálu. 

Jejich zpracování působí velmi svěţe tak, aby zapůsobili na mladé lidi, pro které jsou broţury 

a letáky určeny, a ti pak mohli získat vhodnou představu o fakultě samotné. Nejdříve byl 

vytvořen nový jednotný grafický manuál školy, který doplňuje všeobecně známý starší 

manuál, viz Příloha č. 10 – Fotografie s propagačními materiály fakulty. V září roku 2010 byl 

po několikaměsíčním postupném zavádění oficiálně přijat. Fakulta ho vytvořila pomocí 

společnosti MD Communications.  

Obr. 2.1: Logo Ekonomické fakulty VŠB-TUO, starší a nová podoba  

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [1] [2]
  

                                                 
1 Ekonomická fakulta. Vizuální styl [online]. 2010, cit. [2010-12-12]. Dostupné na WWW: <http://www.ekf.vsb.cz/ 

miranda2/export/sites-root/ekf/cs/okruhy/o-fakulte/uredni-deska/vizualni-styl>. 
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        Kromě toho však fakulta pořádá různé workshopy a konference, které často mají 

mezinárodní účast a mohou být i celostátního charakteru. Jsou určeny nejen pracovníkům 

v profesi a výuce, ale i studentům. Mezi tyto chystané akce patří např. XIII. ročník 

mezinárodní konference MEKON 2011, které se účastní studenti interních i externích 

doktorských studijních programů z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska 

a Německa. Nebo jiţ devátý ročník mezinárodní vědecké konference zaměřené 

na hospodářskou politiku zemí Evropské unie s názvem „Hospodářská politika v zemích EU: 

Na cestě z krize?“. Public relations, tedy vztahy s veřejností vyuţívají prostředku tiskových 

zpráv, které publikují jak v regionálních, tak v celostátních médiích. Ekonomická fakulta 

vydává tiskové zprávy nejen o událostech a úspěších fakulty, ale také o věcech se školou 

bezprostředně souvisejících. Příkladem můţe být tisková zpráva z 9. února 2011 

„Nejatraktivnější oblast pro bydlení v Ostravě je Poruba“.  

2.3.3 Reklama 

Vysoké náklady spojené s reklamou a omezené finanční prostředky Ekonomické 

fakulty jsou hlavním faktorem při výběru média pro reklamu. Vybírá tedy ty, které jsou 

relativně nejlevnější a mohou zasáhnout cílovou skupinu. Jedná se především o regionální tisk 

a rozhlas.  

2.4 Marketingové prostředí fakulty  

2.4.1 Charakteristika makroprostředí 

Ekonomické vlivy 

Školství v České republice je financováno z veřejných prostředků. Jejich výše určená 

pro školy je nepřímo úměrná stavu a vývoji české ekonomiky. Jelikoţ je naše ekonomika 

otevřená, závisí i naše prosperita na celosvětovém ekonomickém prostředí. S následky 

ekonomické krize se svět vzpamatovával v průběhu roku 2010 různě. Dle čísel se nejrychleji 

vzpamatovaly země BRIC. Hůře na tom byly USA a nejpomalejší růst měla Evropská unie.  

                                                                                                                                                         
2 SeznamŠkol.eu. Největší katalog škol. Vysoké školy [online]. 2010, cit. [2010-12-12]. Dostupné na WWW: 

<http://www.seznamskol.eu/obor/vysoka-skola>. 

http://www.seznamskol.eu/obor/vysoka-skola
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„HDP v Evropské unii poroste zhruba o 1,75 % v roce 2011 i 2012. Postupně se 

upevňují investice, roste soukromá spotřeba, zlepšují se vyhlídky k získání zaměstnání a mírně 

rostou příjmy.“ [33] 

„Světový růst pro další rok se odhaduje na 4,4 %, a to s 60procentním přispěním 

mladých trhů.“ [46] 

Tab. 2.1: Odhad vybraných makroekonomických údajů za regiony pro rok 2011 

Země/Ukazatel  

(v %) 
HDP Nezaměstnanost Inflace 

USA 2,7 9,8 1,4 

Eurozóna 1,4 9,9 1,0 

Velká Británie 2,0 7,8 2,3 

Japonsko 1,3 4,7 -0,6 

Česká republika 1,6 8,2 2,1 

Zdroj: [47]  

 

V roce 2012 se předpokládá rychlejší celkový globální růst neţ letos, který se můţe 

přiblíţit k hranici 5 %. Dojde k oţivení v USA, coţ přispěje ke zlepšení ekonomických 

očekávání všude na světě. To je důleţité pro výdaje domácností a soukromé investice, 

které tak přestanou být zatíţeny rizikem další americké recese. Eurozóna je sice zatíţena krizí 

takzvaných periferních zemí a otřesnou důvěrou ve společnou měnu, neznamená to však krizi 

celé evropské ekonomiky. Očekávaný růst v zemích EU 27 bude kolem 2,2 % a také se v roce 

2012 očekává urychlení. [39] 

V České republice jsou výdaje na školství okolo 5 % z vytvořeného hrubého domácího 

produktu (dále jen HDP). Růst HDP je tedy důleţitý pro vytvoření vyššího základu veřejných 

prostředků, ze kterých by mohlo být moţné získat i vyšší sumu peněz pro školství. Meziroční 

růst HDP se ve 3. čtvrtletí 2010 pohybuje na 2,8 % oproti stejnému období roku předchozího. 

Míra inflace, která byla v lednu 2011 1,6 %, určuje výši cen materiálních vstupů školy. Dále 

rozpočtová politika určující jaká část státního rozpočtu bude přerozdělena ve prospěch 

školství. Rozhodnutí, zda jít do školy, nebo do práce v určité míře můţe ovlivňovat míra 

nezaměstnanosti a průměrná výše hrubé mzdy jakoţto ušlý zisk z příleţitosti. 

Moravskoslezský kraj zaznamenal v roce 2010 vysokou míru nezaměstnanosti ve výši  

12,25 % a výši hrubé mzdy 21 329 Kč. [34]  
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2.4.1.1 Demografické vlivy 

Česká republika má podle ČSÚ 10 509,4 tisíce obyvatel. Z toho tvoří 

1 247 373 počet obyvatel Moravskoslezského kraje. Má třetí nejvyšší počet obyvatel ze všech 

českých krajů a po Praze i nejvyšší hustotu zalidnění 225 obyvatel na km², která vysoce 

převyšuje republikový průměr. Pro Ekonomickou fakultu VŠB-TUO je nejdůleţitější vývoj 

populační křivky, věkové sloţení, rozdělení populace podle pohlaví nebo národnostní či jiné 

sloţení potencionálních studentů. Část populace, která se rozhoduje o studiu na vysoké škole, 

je ve věku 15-18 lety. Celkový počet obyvatel v tomto věku je v České republice v absolutní 

hodnotě 483 436. Věková struktura obyvatel v kraji, kteří mohou tvořit potenciální uchazeče 

o studium Ekonomické fakulty, tvoří 61 440 obyvatel. Podle prognóz ČSÚ bude v budoucnu 

docházet k úbytku naší populace tzv. demografickému deficitu. Na středních školách se začal 

projevovat demografický pokles, neboť ve školním roce 2010/2011 se opět sníţil počet nově 

přijatých i celkový počet ţáků středních škol. [34]  

Obr. 2.2: Vývoj obyvatel do roku 2030  

  

Zdroj: 
[3 ] 

 

Vzdělanost dospělé populace v České republice podle nejvyššího dosaţeného vzdělání 

pro věkovou skupinu 25-64 let udává, ţe většina obyvatel dosáhla nejméně středního vzdělání 

91,4 %, kdy 35,5 % má střední vzdělání s maturitní zkouškou. Terciární vzdělání absolvovalo 

                                                 
3
 Ekonomický portál. Vývoj obyvatel. [online]. 2011, cit. [2011-02-20]. Dostupný z WWW:   

   <http://www.euroekonom.cz/grafy/vyvoj%20obyvatel.gif>.  

 

http://www.euroekonom.cz/grafy/vyvoj%20obyvatel.gif
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15,5 % obyvatel. Z údajů je patrné, ţe podíl obyvatel se vzděláním na terciární úrovni je niţší, 

neboť vysokou nebo vyšší odbornou školu absolvoval pouze zhruba kaţdý osmý občan ČR. 

Relativní velikost populace dětí školního věku se liší i z hlediska regionů. U věkové populace 

15-18 let, tedy té odpovídající vzdělávací úrovni středních škol, je nejniţší počet v Praze  

3,6 % populace. Naopak výrazně nadprůměrné hodnoty najdeme kromě kraje Vysočina 

i v kraji Moravskoslezském 4,9% z celkové věkové struktury 15-18 let v celé ČR. [30]  

Moravskoslezský kraj má podle Krajské ročenky školství 2009 také zajímavou 

vzdělanostní strukturu ekonomicky aktivních obyvatel. Základní vzdělání má 10,1 % a střední 

vzdělání bez maturity 42,8 %. Střední vzdělání s maturitou získalo 33 % obyvatel 

a na terciární vzdělání dosáhlo 14,1 %. Cílovou skupinou marketingové komunikace fakulty 

jsou ţáci středních škol s maturitou a gymnázií. Podle ročenky zastupují střední školy 

s maturitní zkouškou v kraji 54,5 % ze všech nejvíce zastoupených středoškolských oborů. 

Nejvyšší číslo z toho mají Gymnázia 20,9 %, 13,1 % Podnikání v oborech a 10,2 % zaujímá 

Ekonomika a podnikání. [31] 

Dalším zajímavým demografickým pojmem je stárnutí populace, které souvisí 

s prodluţováním lidského věku. S ní se totiţ neustále mění i demografická struktura celé 

společnosti. Ubývá lidí v produktivním věku (15-65 let) a přibývá důchodců. V celé populaci 

je zhruba 14 % lidí v důchodovém věku (nad 65 let) a 71 % lidí ve věku produktivním. V roce 

2003 představovala věková skupina 0-14 let 15,4 % z celkového počtu obyvatel České 

republiky. Z toho je zřejmé, ţe věková struktura České republiky je regresivního typu. [34] 

„To můţe být podstatné pro změnu cílové skupiny na nové zákazníky v jiných, 

netradičních cílových segmentech. Školy organizují různé formy pomaturitního studia, kurzy 

pro doplnění vzdělání, snaţí se získat akreditaci pro zaloţení vyššího odborného studia, 

univerzity třetího věku nebo nabízejí programy solventním zájemcům ze zahraničí.“ [26]  

Podle Krajské ročenky školství 2009 se objevují i značné genderové rozdíly 

v dosaţené úrovni vzdělání ve všech věkových skupinách, především však u mladších 

sledovaných skupin, kde se jiţ projevuje narůstající vzdělanostní úroveň ţen. Nejvýraznější 

rozdíly mezi muţi a ţenami jsou u mladých lidí do 34 let na střední úrovni vzdělání. Celkově 

66,8 % ţen dosáhlo alespoň maturitního vzdělání, u muţů jde pouze o 53,4 %. I na úrovni 

terciárního vzdělání se projevuje trend, ţe zejména v mladších věkových skupinách s tímto 

dosaţeným vzděláním roste rychleji, neţ je tomu u muţů. Ve věkové skupině 25-34 let 

dosáhlo terciární úrovně vzdělání 22,5 % ţen a 18,1 % muţů. [30]  
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Obyvatelstvo podle národnosti tvořilo v roce 2001, kdy proběhlo poslední sčítání lidu, 

následující menšiny. Nejpočetnější jsou Slováci 1,89 %, Poláci 0,51 %, Němci 0,38 %, 

Ukrajinci 0,22 %, Vietnamská 0,17 % a Romská národnost 0,11 % z celkového počtu 

obyvatel. U národnostního sloţení studentů je patrný trend sniţování podílů tradičních 

národnostních menšin (slovenská, polská, německá, maďarská). Zvyšuje se podíl jiných 

národností, za posledních 10 let zejména národnosti vietnamské, ukrajinské a ruské. [34] 

Nejméně příznivou vzdělanostní strukturu má národnostní menšina romská. Pouze 

6,6 % osob s touto národností má úplné střední, vyšší nebo vysokoškolské vzdělání. Naopak 

významně nadprůměrnou strukturu - s převahou vyšších stupňů vzdělání - mají národnosti 

ruská a ukrajinská. [34] 

2.4.1.2 Politické vlivy 

Nejdůleţitějším zákonem je Ústava České republiky. Její součástí je Listina 

základních práv a svobod, jeţ se v Hlavě čtvrté „Hospodářská, sociální a kulturní práva“ 

článek 33, o školství zmiňuje. Část o vysokém školství je tato: 

„Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle 

schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.“ [38] 

Po roce 1989 došlo k řadě dynamických změn v legislativě. Výjimkou nebylo ani 

školství. V roce 2001 byl schválen dokument „Bílá kniha-Národní program rozvoje zdělávání 

v České republice“, který formuloval cíle rozvoje českého školství a dále přibliţoval české 

vysoké školství standardu západoevropských zemí. Na základě tohoto koncepčního 

dokumentu pak vešel v platnost tzv. Nový školský zákon, který upravuje všechny druhy 

vzdělávání kromě vysokoškolského. Terciární vzdělávání upravuje Zákon o vysokých školách 

z roku 1998 (zákon č. 111/1998 Sb.). Definuje podmínky činnosti, povinnosti, práva a rozsah 

působnosti veřejných a soukromých vysokých škol a také úlohu Akreditační komise. [26] 

Vláda, prostřednictví Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a zřizovatelů škol, 

zodpovídá za kvalitu školství. Proto, jako svůj poradní orgán zřídila institut Akreditační 

komise. Na základě jeho doporučení uděluje například MŠMT i periodické akreditace 

pro všechny studijní programy. Velmi důleţitou funkcí této komise je však i udělování 

státního souhlas k existenci soukromých vysokých škol a především akreditování jejich 

studijních programů. U vysokých škol je důleţitý ještě Zákon o vysokých školách č. 172/1990 
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Sb. Díky němu jsou vysoké školy více autonomní a zavedl bakalářské a postgraduální 

doktorandské studium. [37]   

2.4.1.3 Kulturní vlivy 

Historie, tradice a postavení Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava mezi ostatními 

vysokými školami ekonomického zaměření nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v celé 

České republice a na Slovensku, vyvolává vysoký zájem potencionálních uchazečů. Fakulta 

má tedy dostatek ţadatelů o studium nejen z celého regionu.   

Kromě toho můţeme u obyvatelstva sledovat nové preference u výběru dráhy svého 

ukončeného vzdělání. V posledních letech vysoce roste zájem o studium a zvyšuje se 

vzdělanostní úroveň. Je to dáno celosvětovým trendem, ale i změnou ţivotního stylu, nejen 

po roce 1989, ale i s nástupem nových informačních technologií a rozvojem českého 

hospodářství. 

Podle sociologů má dnes v České republice vliv na dosaţené vzdělání nejen výběr 

střední školy, ale i takové faktory, jako je pohlaví, vzdělání nebo třídní postavení otce. Čím 

vyššího vzdělání otec dítěte dosáhl, tím snadnější má dítě vstup na vysokou školu. U třídního 

postavení vliv není tak vysoký, přesto jsou šance díky lepšímu postavení zvyšovány. 

V poslední době se projevují i generové rozdíly v dosaţení terciárního vzdělání. [40]  

2.4.2 Charakteristika mezoprostředí 

2.4.2.1 Konkurence  

Konkurence mezi vysokými školami značně sílí. Je to dáno poţadavky kaţdé školy 

na dostatečné mnoţství kvalitních studentů, pedagogů a finančních prostředků. 

Ke konkurentům Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava můţeme zařadit především vysoké 

školy veřejné nebo i soukromé, které mají na marketingovou komunikaci vyhrazeno více 

finančních prostředků.  

Mezi přímé konkurenty patří Vysoká škola ekonomická v Praze, která jako jediná  

v České republice poskytovala do roku 1989 vysokoškolské ekonomické vzdělání, a je tedy 

v největším povědomí obyvatel. Tato univerzita nabízí Fakultu financí a účetnictví, Fakultu 

informatiky a statistiky, Fakultu managementu, Fakultu mezinárodních vztahů, Fakultu 

národohospodářskou a podnikohospodářskou. Její konkurenční postavení tkví nejen 

ve vysoké poptávce, ale především v renomé školy u budoucích zaměstnavatelů a jejích 
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absolventů. I Masarykova univerzita v Brně nabízí ekonomické vzdělání na Fakultě 

ekonomicko-správní a je konkurencí Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Je druhou největší 

univerzitou v České republice, studuje na ní více neţ 30 000 studentů. Výhodou je také nejen 

vnímaná, ale i skutečná kvalita školy, samotné zázemí i město Brno, které nabízí pro studenty 

řadu volnočasových aktivit. [41]   

Jsou to také vysoké školy přímo v Ostravě nebo jejím nejbliţším okolí. Soukromá 

Vysoká škola podnikání, a. s.  nabízí bakalářský studijní program Ekonomika a management, 

obor prezenčního studia Informatika a internet v podnikání, Podnikání a management 

v obchodu a Podnikání a management v ţivotním prostředí. Dále je to Slezská univerzita 

v Opavě, která je členem European University Association. Na jejích pracovištích v Opavě 

i v Karviné rozvíjí vědecko-výzkumné práce, o čemţ svědčí publikační činnost a vědecké 

konference, jeţ Slezská univerzita v Opavě pořádá i na mezinárodní úrovni. Její Obchodně 

podnikatelská fakulta nabízí studijní programy, které jsou programům Ekonomické fakulty 

VŠB-TUO velmi podobné. Jedná se o Ekonomiku a management, Hospodářskou politiku 

a správu, Systémové inţenýrství a správu. Navíc však ještě nabízí program Gastronomie, 

hotelnictví a turismus. V Havířově je také soukromá vysoká škola s ekonomickým 

zaměřením. Vysoká škola sociálně-správní se zaměřuje na oblast veřejné správy 

a managementu. Nabízí obory Veřejná ekonomika a správa a Management v sociální sféře. 

[41] 

Jelikoţ jsou studenti často ze sousedních krajů Moravskoslezského kraje, patří mezi 

konkurenty z Olomouckého kraje Moravská vysoká škola Olomouc. Má akreditovány studijní 

programy Ekonomika a management s obory Podniková ekonomika a management, 

Management a ekonomika ve veřejném sektoru a Podnikové informační systémy. Dále je to 

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s. r. o. s akreditacemi pro vyučování 

bakalářských oborů Účetnictví a finanční řízení podniku, Marketing a management. Studijní 

programy realizuje ve spolupráci s Institutem svazu účetních v Praze. Poměrně mladá 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má fakultu Managementu a ekonomiky a i její studijní 

programy se velmi podobají těm, které má Ekonomická fakulta VŠB-TUO. Její konkurenční 

výhodou je studijní program v angličtině Economics and Management. Patří jistě 

k největšímu konkurentu, jak z hlediska cílové skupiny uchazečů o studium, nabídky 

studijních programů, tak z hlediska vzdálenosti. [41] 
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2.4.2.2 Zákazníci a klienti školy 

Cílovou skupinou uchazečů o studium na Ekonomické fakultě VŠB-TUO jsou studenti 

posledních ročníků středních škol s maturitou, kteří mají zájem o ekonomické vzdělání 

na vysoké škole. Nejčastějšími středními školami, ze kterých plynou noví studenti 

Ekonomické fakulty, jsou Gymnazisté a studenti Obchodních akademií. Věková kategorie je 

u nich mezi 18 aţ 20 lety a jsou obyvateli Moravskoslezského kraje nebo nejbliţších okolních 

krajů z České republiky i Slovenska.  

Rodiče budoucích studentů nejsou sice přímými zákazníky Ekonomické fakulty, 

ale svým vlivem a chováním předurčují postoje svých dětí vůči škole, jejich studijní dráhu. 

Také mohou částečně ovlivňovat i výběr vysoké školy. Získávají o fakultě informace a ty poté 

poskytují svým dětem. Můţeme mezi ně zařadit buď to bývalé absolventy školy, nebo rodinné 

příslušníky absolventů, či jejich známé.  

Budoucí zaměstnavatelé absolventů Ekonomické fakulty ovlivňují také vysokou školu, 

protoţe po ní vyţadují, aby byli studenti v pracovním procesu co nejlépe připraveni svými 

znalostmi a dovednostmi. Opět jsou to především organizace z Moravskoslezského kraje nebo 

z krajů nejbliţšího okolí jako je kraj Zlínský, Olomoucký a Jihomoravský.  

Ekonomická fakulta je v povědomí veřejnosti a díky tomu patří částečně také mezi její 

klienty. Zajímá se o její činnosti, úspěchy, ale také o její hospodaření se svými prostředky, 

které pocházejí z daní veřejnosti.  

Nakonec jsou to i absolventi fakulty získávající diplom. Jsou nejdůvěryhodnějšími 

šiřiteli informací o škole a je tedy velmi důleţité, aby propagovali školu pozitivně. 

Ekonomická fakulta pracuje na pozitivních vztazích s absolventy pořádáním různých 

přednášek, plesů a srazů, na které je také zve.  

2.4.2.3 Veřejnost 

Kromě toho, ţe veřejnost zařazujeme mezi klienty školy, svým vlivem a chováním 

patří také do mezoprostředí Ekonomické fakulty (dále jen EkF). Nejdůleţitější jsou bezesporu 

obyvatelé Ostravy, ve které fakulta sídlí. Přináší jim studenty, kteří ve městě nakupují, 

pronajímají si bydlení a mohou se stát i budoucími obyvateli města nebo jejich vlivnou 

pracovní silou. Také jsou to městské úřady a působící organizace. Jedná se například 

o Magistrát města Ostravy se svým Odborem školství nebo Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje - Odbor školství, mládeţe a sportu. Rovněţ jsou to zájmové skupiny občanů 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=urad&kod=12946
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=urad&kod=12946
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Moravskoslezského kraje, které mohou mít na rozhodování školy vliv. Je to například 

Sdruţení škol vyššího studia. Mezi veřejnost můţeme zařadit i média. Mohou svou činností 

ovlivňovat povědomí široké veřejnosti o EkF a tím i determinovat její poptávku. A nakonec je 

to široká veřejnost, která udává celkové postavení fakulty ve společnosti.  

2.4.3 Vnitřní prostředí školy 

2.4.3.1 Klima školy 

Klima EkF determinuje řada faktorů opírající se o vztahy jejich zaměstnanců 

a studentů. Nejen důvěra, ale i vysoká morálka a loajalita vůči fakultě vytváří příznivou 

atmosféru, díky které se i snadněji podporují cíle školy. Pro jasnější komunikaci mezi 

fakultou a studenty slouţí například Studentská komora. Můţeme říci, ţe klima ovlivňuje jak 

obsah, organizační formu a metodu výuky, tak změny v cílech a strategií školy.    

2.4.3.2 Kultura školy 

Ekonomická fakulta VŠB-TUO má velmi charakteristické vnitřní prostředí školy. Je to 

dáno lidmi, kteří s sebou na fakultu přinášejí vlastní hodnoty, normy, zkušenosti a postoje, 

kterými formují vlastní kulturu školy. Velký účinek na tom má samotná kultura města 

Ostravy, která je vlivem svého historického vývoje unikátní. 
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3 Teoretická východiska marketingové komunikace  

3.1 Marketing v neziskovém sektoru 

Původně vznikl marketing pro potřeby výrobních firem, u kterých byl cílem především 

zisk. Nyní je však důleţité vyuţití marketingu také ve sféře, která neprodukuje výrobky, 

poskytuje však sluţby občanům. Organizace v neziskovém sektoru budou muset dříve, 

či později přehodnotit systém své práce a chování ke svým klientům. Protoţe má-li klient 

moţnost volby, vybere si tu instituci, která podle jeho názoru nejlépe uspokojí jeho potřeby. 

Tento obrat byl způsoben změnou v řízení a ve financování chodu organizací po roce 1989, 

které tímto získali i určitou samosprávu v rozhodování. [10] 

„Hlavní činností neziskové organizace je slouţit zákazníkovi a cílem těchto organizací 

není dosahování zisku. Mezi nejdůleţitější veřejné sluţby patří vzdělávání, bydlení a sociální 

sluţby.“[10] 

3.2 Marketing školy  

Marketing školy vychází především z teorie i praxe marketingu neziskových 

organizací a marketingu sluţeb. Přihlíţí k velmi specifickým cílům vzdělávacích institucí. Je 

procesem řízení, jehoţ výsledkem je poznání, ovlivňování a nakonec i uspokojování potřeb 

a přání zákazníků školy. Efektivním způsobem zajišťuje současně i plnění jejích cílů. [10]  

Školy by měly být, stejně jako všechny organizace ziskové či neziskové, orientované 

na své zákazníky. Na obou typech trhů existuje totiţ jeden shodný faktor. Vyskytují se na nich 

jak úspěšné a vynikající podniky a školy, po jejichţ produktech je na trhu velká poptávka, tak 

i firmy a školy, které tak úspěšné nejsou a kterým hrozí, dříve či později, buď zánik, nebo 

problémy. Školy by měly kontrolovat kvalitu svých vzdělávacích programů a jejich výběr, 

vzhledem k potřebám trhu. Dále by měly komunikovat a vytvářet si dobrou image 

na veřejnosti. [27] 

Je stále důraznější tlak na zavedení marketingu do vzdělávací sféry. Ta má ale řadu 

specifik, mezi které patří hlavně skutečnost, ţe školství není zcela pod vlivem trţních sil. Je to 

způsobenou jinou funkcí ceny, omezením flexibility našeho obyvatelstva, situací na trhu práce 

či regionálním charakterem na trhu práce. [2] 
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V odborné veřejnosti je postoj k uplatňování marketingu ve školství v podstatě trojí:  

1) Představa školy je, jako marketingově orientovaný tržní subjekt, nevhodná  

Jsou to většinou lidé ze školského prostředí, kteří popírají existenci rostoucí 

konkurence na trhu vzdělávacích sluţeb. Jejich názorem je, ţe cíle školy nelze 

srovnávat s cíly hospodářského subjektu.  

2) Lidé, kteří se snaží využívat marketing všude kde to je, ale nerozumí mu 

Patří mezi ně řada ředitelů škol i akademických funkcionářů na vysokých školách, 

kteří sousloví marketing školy skloňují ve všech pádech, přičemţ obsahu a významu 

slova marketing nerozumí.  

3) Úspěšné využívání marketingu školy v praxi 

Mohou to být řídící pracovníci škol, kteří volí marketingový přístup. Ti uţ svou 

kaţdodenní prací prokazují, ţe marketingové řízení školy je v praxi úspěšné. Mohou 

k nim patřit i ti, kteří marketing nikdy nestudovali. [27] 

3.2.1 Tržní prostředí ve vzdělávání 

Po roce 1989 došlo k velkým změnám i ve školství. Dochází nejen k diverzifikaci 

studijní nabídky, ale i k růstu konkurence. Ta sílí díky poklesu demografické křivky, a tedy 

i sníţení počtu ţáků a studentů. Tyto předpoklady i fakt, ţe školy jsou financovány podle 

počtu ţáků, přispěly ke vzniku trţního prostředí na trhu vzdělávání. Tato situace má však své 

limitující faktory. Je to především postavení školství jako specifického veřejně prospěšného 

statku, nefungování ceny, nedostatek objektivních informací, silná setrvačnost v chování 

zákazníků a klientů, omezené moţnosti distribuce vzdělávacích programů škol a problémy 

dopravy, atd. Aby se v takových podmínkách školy mohly dále rozvíjet, musejí se přiklánět 

ke koncepci strategického školního marketingu. Kromě toho je nutné trvalé budování dobrých 

vztahů se všemi zákazníky i partnery školy, rozvíjení vize vedení školy, jeho pruţný způsob 

řízení a tvorba takového klima organizace, které zajišťuje vhodné edukační prostředí. [26] 

„Ukazuje se, ţe důsledné uplatňování školního marketingu na všech úrovních řízení 

školy vede ke zvýšení kvality a pestrosti vzdělávací nabídky, k větší informovanosti jak 

veřejnosti, tak i studentů a zaměstnanců školy. To s sebou samozřejmě přináší vyšší zdroje 

financování potřeb školy. Uspokojování potřeb a přání zákazníků školy, dobré klima 

a výsledky školy vedou k větší spokojenosti a následně i loajalitě studentů i absolventů.“ [26] 
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3.2.2 Směna na školském trhu 

Směna je prodej, ve kterém neexistují finanční prostředky a jsou její pomocí 

uspokojovány potřeby a přání zákazníků. „Směnou rozumíme proces, při kterém dochází při 

určitých podmínkách mezi jejími účastníky k výměně hodnot. Těmi můţe být určitý produkt, 

sluţba, peníze nebo v našem případě výuka.“ [26] 

„Mnoho veřejných sluţeb je poskytováno bez platby v okamţiku, kdy je sluţba 

spotřebována. Sluţby ale vţdy něco stojí a je moţné alespoň částečně vyčíslit náklady. 

V praxi se tyto sluţby hradí nepřímo formou daní.“ [10] 

Účastníci směny tvoří trh. I školský trh má své aktéry. Jsou jimi školy, jejich klienti 

a zákazníci, kterými jsou ţáci, studenti, rodiče, podniky a jiné organizace. Patří k nim ale také 

stát prostřednictvím Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR), 

zřizovatelé škol a další. Problém směny na školském trhu a tím i fungování jejího trţního 

mechanismu ovšem nastává ve chvíli, kdyţ si uvědomíme, ţe ke směně mezi školou a jejími 

klienty nedochází většinou přímo, ale zprostředkovaně. „Pokud nedochází k plné či částečné 

úhradě formou školného, je trţní rozhodování zákazníků narušeno nefungováním ceny jako 

jednoho z rozhodujících faktorů ovlivňujících poptávku.“ [27] 

Obr. 3.1: Směna na trhu vzdělávání 
4
 

         

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 

 

Zdroj:
 
Autorem upraveno  

                                                 
4
 SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, a. s., 2006. 300s. ISBN 80-7357-176-5.  
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V České republice je zavedena tzv. normativní metoda financování školských sluţeb, 

kdy finanční prostředky ve výši normativu stanoveného ministerstvem následují studenta. 

Tato metoda však není dostatečně objektivní, jelikoţ neposuzuje skutečné potřeby škol, jejich 

výkonnost a kvalitu. Na trhu vzdělávacích sluţeb také chybí dostatečná autonomie škol 

ve finanční oblasti. Díky ní by totiţ mohly získat více prostředků s nárůstem počtu ţáků. Tak 

by se staly závislé především na poptávce svých klientů, tedy studentů a rodičů. I přes tyto 

nedostatky se však normativní metoda jeví v dnešní situaci jako optimální. [27] 

3.2.3 Potřeby klientů a zákazníků školy 

Abychom mohli zvolit správné marketingové řízení orientované na zákazníky, musíme 

především znát jejich potřeby a přání. Lidé mají různé potřeby, které mohou mít hierarchii. 

Abraham Maslow zjistil, ţe naše základní potřeby jsou určitým způsobem seřazeny a ţe se 

naše úsilí vţdy zaměřuje především na tu nejspodnější poloţku, která není splněna. Graficky 

tuto závislost vyjadřujeme pomocí tzv. "Maslowově pyramidě": 

Obr. 3.2: Maslowova pyramida potřeb a hodnot 
5
 

 

Zdroj: Autorem upraveno. 

Potřeba vzdělání bývá spojena s potřebou zařazení se do hierarchie společnosti, 

s příjmy zlepšujícími ekonomickou situaci, potřebou získat určitý společenský status nebo se 

seberealizací. To jsou potřeby vyšší, které lidé nevnímají tak intenzivně, aby je okamţitě 

                                                 
5
 Zpravodajský portál. blogiDNES.cz. SÝKORA, K. Učení se nejrůznějším výčtům a seznamům [online]. 2011,   

  cit. [2011-02-20]. Dostupný z WWW: < http://karelsykora.blog.idnes.cz/c/169512/Uceni-se-nejruznejsim-  

  vyctum-a-seznamum.html>.  

http://karelsykora.blog.idnes.cz/c/169512/Uceni-se-nejruznejsim-%20%20%20vyctum-a-seznamum.html
http://karelsykora.blog.idnes.cz/c/169512/Uceni-se-nejruznejsim-%20%20%20vyctum-a-seznamum.html
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motivovaly k aktivitám vedoucím k jejich uspokojení. Přání jsou determinována věkem, 

prostředím, do kterého člověk patří a jeho samotnou individualitou. Aby je však student mohl 

na vysoké škole splnit, je potřeba také znalostí, zkušeností či formálních náleţitostí jako je 

úspěšně splněná maturitní zkoušky. [27] 

Potřeba vzdělání a přání studentů se však často od sebe liší. Hlavním přáním se můţe 

zdát být co nejsnadnější způsob dosáhnout zvoleného vzdělání. Je to dáno kulturou naší 

společnosti, pro kterou nositel titulu pochází z lepší společnosti, a má tedy i vyšší status. 

Nebere se však jiţ ohled na to, jaké znalosti a dovednosti nositel titulu získal. Vnímání 

vzdělávacích potřeb závisí však na věku, biologickém zrání a učení. [27] 

3.2.4 Segmentace trhu školy 

Segmentace ţáků a studentů je velmi podstatná pro správné zacílení marketingových 

aktivit školy. Segmentací rozumíme rozdělení trhu školy do relativně samostatných skupin 

podle stanovených kritérií. Tyto skupiny mají podobné potřeby a zájmy a jejich reakce 

na marketingovou komunikaci je podobná. Kromě toho musejí být vnitřně homogenní a mezi 

sebou heterogenní. To znamená, ţe potencionální studenti by si měli být co nejvíce podobni 

svými potřebami, zájmy, avšak poţadavek heterogenity vyţaduje, aby se jednotlivé segmenty 

navzájem od sebe lišily. [26] 

Výhodnost segmentace trhu školy se projevuje zejména v následujících oblastech: [27]   

 vyšší míra uspokojení potřeb a přání studenta zvyšuje renomé školy a poptávku 

po jejich sluţbách, 

 efektivnější propagace a distribuce studijního programu, 

 získáním konkurenční výhody. Škola nabídne na školním trhu vzdělávací program 

odlišný od ostatních a přizpůsobený potřebám určitého segmentu studentů, vzniká 

nový trh, na kterém nemusí být tak silná konkurence a na kterém můţe škola hrát 

dominantní úlohu.  

Mezi nejčastější pouţívaná hlediska segmentace patří demografická, geografická, 

popř. psychografická hlediska: [26] 

Demografická segmentace 

Jedná se o rozdělení trhu školy podle věku, pohlaví, příjmu na člena domácnosti, 

četnosti rodiny a fáze jejího ţivotního cyklu, zaměstnání, vzdělávání, národnosti aj. Důvodem 

častého vyuţívání je úzká propojenost s potřebami a preferencemi zákazníků škol a dále 
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vcelku snadná identifikace a kvantifikace potenciálních zákazníků školy pro účinnější 

komunikaci 

Geografická segmentace 

Rozdělení trhu je v tomto případě dána umístěním a spádovostí školy. Některé školy 

mají působnost celonárodní, jiné krajské regionální, většina místní. Spádovost školy závisí 

na typu a zaměření školy, jejího image a charakteru vzdělávacího programu. Tento typ 

segmentace se vyuţívá při plánování propagační kampaně školy, například při plánování 

nákladu tisku propagačních broţur a jejich distribuce, účasti na výstavách a veletrzích 

vzdělávání, atd.  

Psychografická segmentace  

Mezi hlediska psychografické segmentace patří příslušnost k určité sociální skupině, 

ţivotní styl a osobnost. Odlišnosti v chování, hodnotách a zájmech příslušníků jednotlivých 

sociálních skupin se projevují i v preferencích určitých škol a studijních oborů jejich dětí. 

Například členové nově se tvořící tzv. „vyšší třídy“ preferují soukromou nebo státní „elitní 

školu“ nebo se snaţí zajistit svým dětem studium v zahraničí. 

Aby se školy mohly správně rozhodnout, jaký je jejich budoucí trh, měly by umět 

zváţit, jaký přístup při výběru svých studijních programů zvolí. Pokud osloví všechny 

potenciální studenty, měly by vyuţívat nediferencovaný marketing, díky kterému nabízejí své 

programy celému trhu. Nebo osloví pouze jednu určitou část uchazečů o studium na vysoké 

škole. Pak se jedná o cílený marketing, kdy vysoká škola hledá na školním trhu pouze určité 

skupiny zákazníků, které poté můţe oslovit. [27] 

3.3 Marketingové prostředí fakulty 

Školní prostředí není statické. Rychlé ekonomické a sociální změny prostředí 

vyvolávají i nové potřeby společnosti po vzdělávacích sluţbách. Nízký počet ţáků 

přicházejících na základní a střední školy, celosvětový trend k posilování všeobecného 

vzdělávání a růst zájmu o vzdělání na terciární úrovni má za následek stále se zvyšující 

konkurenci škol v boji o studenta. Aby školy mohly být úspěšné, musejí se umět rychle 

dynamickým změnám prostředí přizpůsobovat a konstruktivně na ně reagovat. [26] 

„Kaţdý z faktorů měnícího se prostředí ovlivňuje školu jiným způsobem a má jinou 

váhu při marketingových rozhodnutích managementu školy.“ [26] 
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„Vlivy působící na prostředí školy rozdělujeme na vlivy vnitřní, které působí uvnitř 

školy a jejich ovlivnitelnost vedením je poměrně vysoká, a na vlivy vnější působící z mezo 

nebo makroprostředí školy. U nich je důsledek působení vedení školy podstatně niţší, neţ 

tomu je u vlivů vnitřních.“ [27] 

Obr. 3.3: Prostředí školy 
6
  

 

Zdroj: Autorem upraveno  

3.3.1 Charakteristika makroprostředí 

„Na základní směry vývoje společnosti, vzdělávací soustavy, a tím i školy, mají vliv 

jevy ekonomické, demografické, politické a kulturní.“ [26] 

Změny v makroprostředí přinášejí tradičně konzervativním školám většinou problémy. 

I kdyţ na dynamické vlivy prostředí zareagují, jsou tyto reakce pomalé a změny spíše 

vyčkávací. To můţe mít za následek nesplnění poslání a cílů školy, které závisí například 

na získání určitého mnoţství studentů či finančních prostředků. Kromě toho nemá většinou 

škola moţnost ovlivnit své makroprostředí. Proto je důleţité směry vývoje alespoň předvídat 

a postupně se jim přizpůsobovat. Škola můţe částečně ovlivnit jen faktory politické 

                                                 
6
 SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, a.s., 2006. 300s. ISBN 80-7357-176-5.  
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a ekonomické prostřednictvím působení různých zájmových a nátlakových skupin, 

např. odborovými orgány školy a občanskými sdruţeními. [26] 

3.3.1.1 Ekonomické vlivy 

Školy působí na úrovni místní, regionální nebo maximálně na úrovni národní. Přesto je 

ovlivňuje prvně stav ekonomiky EU, které jsme součástí, ale i situace celosvětového 

ekonomického prostředí. Ta má vliv na stav a vývoj české ekonomiky, s ohledem na její 

otevřenost, a tedy i finančních prostředků určovaných pro školství. [26] 

Výdaje na školství se v České republice pohybují okolo 5 % z vytvořeného hrubého 

domácího produktu. Proto teprve s růstem HDP můţe vzniknout předpoklad pro jejich lepší 

financování. Všechny nástroje hospodářské politiky determinují situaci ve školství. Měnová 

politika ovlivňuje míru inflace, která jako cenová hladina určuje výši cen materiálních vstupů 

školy. Dále rozpočtová politika určuje, jaká část státního rozpočtu bude přerozdělena 

ve prospěch školství. Rozhodnutí, zda jít do školy, nebo do práce v určité míře můţe 

ovlivňovat míra nezaměstnanosti a průměrná výše hrubé mzdy jakoţto ušlý zisk z příleţitosti 

v daném regionu. [27] 

3.3.1.2 Demografické vlivy 

Demografické vlivy velmi významně ovlivňují činnosti škol. Působí na populaci, 

jejíţ část v příslušném věku tvoří klienty škol, tj. studenty. Management kaţdého typu školy 

by měl sledovat v místě svého působení tyto faktory. Vývoj populační křivky, věkové sloţení, 

rozdělení populace podle pohlaví nebo národnostní či jiné sloţení potencionálních studentů. 

Tím jak se mění sloţení obyvatelstva, měla by se měnit i marketingová strategie školy. Ty se 

mohou začít zaměřovat na nové cílové skupiny. [27] 

„To může být podstatné pro změnu cílové skupiny na nové zákazníky v jiných, 

netradičních cílových segmentech. Školy organizují různé formy pomaturitního studia, kurzy 

pro doplnění vzdělání, snaží se získat akreditaci pro založení vyššího odborného studia, 

univerzity třetího věku nebo nabízejí programy solventním zájemcům ze zahraničí.“ [26]  

3.3.1.3 Politické vlivy 

Politické vlivy zasahují do rozhodování a plánování vedení škol. Prostředí je tvořeno 

legislativou, vládními orgány, krajskými úřady, obcemi a zájmovými skupinami. Především je 

to však vláda, která prostřednictvím MŠMT ČR a zřizovatelů škol, je plně nebo z větší části 

financuje. [37] 
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„Vzdělávání nemůţe být ponecháno volnému fungování trhu, jedná se o veřejné 

prospěšné statky, jejichţ řízení a kontrola patří do kompetence státu. Důvodem je skutečnost, 

ţe poslání a cíle některých vzdělávacích institucí mohou být v rozporu se společenským 

zájmem.“ [27]  

3.3.1.4 Kulturní vlivy 

Kulturní vlivy představují hodnoty, zvyky, přístupy a preference obyvatelstva. U nich 

dochází k neustálým změnám. Vedle konzumního způsobu ţivota se projevují přeměnou 

hodnotového ţebříčku především u mladých lidí. Tyto vlivy determinují kaţdou kulturu 

školy. U českých škol se přechází k individualizaci ţáků či studentů. Mění se vztahy veden 

školy – učitel, tak i vztahy učitel – ţák. Znalostí těchto kulturních a sociálních vlivů je 

pro vedení škol předpokladem úspěchu. [27] 

3.3.2 Charakteristika mezoprostředí 

Školní mezoprostředí je determinováno faktem, ţe patří do systému vzdělávací 

soustavy. Patří do ní nejen ţáci a studenti, ale také jednotlivé typy škol vytvářející pro školu 

konkurenční prostředí. Dále zde můţeme zahrnout i MŠMT ČR, Krajské úřady, obce, Českou 

školní inspekci a řadu dalších fyzických nebo právnických osob, které jejich absolventy 

zaměstnávají, a se kterými škola vstupuje do kontaktu. [26]  

V současné době dochází ke změnám existující struktury vzdělávací soustavy 

ve většině rozvinutých států. Jedná se o následující trendy: [26]  

 prodluţuje se školní docházka a roste počet studentů terciálního vzdělávání, 

 stále větší důraz je kladen na kvalitu a efektivitu práce škol, 

 roste význam celoţivotního vzdělávání, 

 s růstem nabídky je spojena i diverzifikace vzdělání, odpovídající měnícím se 

potřebám a zájmům společnosti i jednotlivců, 

 vzdělávací systémy se stávají více decentralizovanými, pluralitními a participativními,  

 centralismus v řízení je nahrazován nepřímými nástroji řízení, školy mají větší 

autonomii, 

 stále širší vyuţívání nových technologií ve vzdělávání, 

 vzdělávací soustavy se proměňují na nové soustavy s větší svobodou volby vzdělávací 

dráhy. 
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3.3.2.1 Konkurence 

Na trhu školských sluţeb dochází neustále k dynamickým změnám, ve kterém 

konkurence reálně existuje. V souvislosti se změnami ekonomickými, demografickými 

a kulturními můţeme dokonce říci, ţe na tomto trhu konkurence nejen působí, ale i značně 

sílí. Školy si konkurují především v získávání dostatečného mnoţství kvalitních ţáků či 

studentů, pedagogů, finančních prostředků, grantů, pozitivních ohlasů a v účasti 

na mezinárodní projekty. [26] 

Konkurenční výhodu mohou školy získat pomocí řady faktorů. Vyšší poptávka 

kvalitních studentů zvyšuje vnímanou i skutečnou kvalitu školy a tím i její konkurenční 

postavení. Dále je to potřebný kapitál školy, tedy umístění a vybavení školy, kvalitní 

pedagogický sbor, dobrý management a know how školy, které působí na její postavení na 

trhu školských sluţeb. Na renomé školy mají vliv i vztahy s okolím, nové přístupy k výuce 

a rozvoj organizace. Škola však musí konkurovat i jiným moţným volbám studenta, mezi 

kterými volí při rozhodování o studiu na příslušné škole. Nakonec je to i podpora zřizovatele 

a ochota ji decentralizovat, coţ můţe vzdělávací instituci přinést vhodnější podmínky jejího 

dalšího rozvoje. [27] 

Obr. 3.4: Konkurence na trhu terciárního vzdělávání 
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autorem upraveno 

3.3.2.2 Zákazníci a klienti školy 

„Zákazník je osoba, která má prospěch z užívání určitého produktu či služby 

a rozhoduje o jeho koupi nebo výběru. V případě školního marketingu považujeme za produkt 

                                                 
7 SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, a.s., 2006. 300s. ISBN 80-7357-176-5. 
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proces vzdělávání a rozhodnutí o jeho koupi rozumíme především výběr školy, přijetí 

absolventa do pracovního poměru apod.“ [26] 

Mezi zákazníky školy bezesporu patří její ţáci nebo studenti. Ti sluţby školy vyuţívají 

a mají z nich také prospěch. Také to mohou být rodiče, kteří na základní a střední škole 

o volbě školy ve velké míře rozhodují. Podílí se na vytváření názorů a postojů dětí vůči škole. 

Ty také ve větší míře ovlivňují v případě střední, vyšší odborné a vysoké školy studentem 

zvolenou školu. Za dalšího zákazníka školy můţeme povaţovat budoucí zaměstnavatele 

absolventů, kteří po škole poţadují, aby svým studentům co nejlépe opatřila znalostmi 

a dovednostmi důleţitými pro jejich budoucí kariéru. Samozřejmě mezi klienty školy patří 

i veřejnost. Nejenţe se o školu zajímá jako takovou, ale obzvláště se zajímá o to, kam plynou 

a jak efektivně jsou jejich odváděné daně vyuţívány. A v neposlední řadě jsou to absolventi, 

kteří v praxi poznají hodnotu vysvědčení nebo diplomu. Spokojení absolventi jsou nejlepší 

propagací školy a mohou přispět k vyšší budoucí poptávce po sluţbách školy. [26] 

„Chytrý ředitel školy si je vědom toho, že úspěch školy nemůže být postaven pouze 

na směnných vztazích, ale na dlouhodobých, důvěrných a poctivých vztazích s rodiči, 

absolventy, podniky, školskými institucemi, atd.“ [27] 

3.3.2.3 Veřejnost 

Veřejnost je také částí mezoprostředí, která ovlivňuje chování a cíle školy. Tvoří ji 

především komunita v okolí školy, tedy obyvatelstvo a působící organizace nebo úřady v dané 

oblasti. Rovněţ jsou to zájmové skupiny občanů, které mohou mít na rozhodování školy 

v určitých situacích vliv. Dále jsou to média, které mění pohled široké veřejnosti jak na celou 

školskou soustavu, tak i na jednotlivé školy. Ty by měly ve prospěch zlepšování své image 

prostřednictvím médií veřejnost lépe informovat a udrţovat se sdělovacími prostředky 

kontakty. Napomáhá to k vytvoření nejen lepších představ o škole, ale buduje jí takové 

postavení, které zvyšuje zájem potencionálních ţáků a studentů o vzdělávání na dané škole.  

A nakonec je to široká veřejnost. Není vůči škole organizovaná, prezentuje však celkový 

pohled veřejnosti na postavení školy ve společnosti. Je proto důleţité, aby i školy měly 

oddělení nebo pracovníka, který by byl odpovědný za public relations. Školy by neměly být 

lhostejné k tomu, jak jsou vnímány. Můţe se to totiţ projevit v jejich postavení na trhu 

vzdělávacích sluţeb. [26] 
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3.3.3 Vnitřní prostředí školy 

Vnitřní fungování škol, tedy i kvalita vnitřního prostředí je nejdůleţitějším faktorem 

formujícím vnímanou kvalitu školy. Pro vytváření vhodného edukačního prostředí mají 

rozhodující roli vzájemně propojené sloţky jako management, pedagogický sbor, organizační 

model a materiální prostředí školy. Obzvláště však mezilidské vztahy a samotná kultura 

školy. Je důleţité pro vytváření vhodného edukačního prostředí, do kterého rádi chodí, a které 

povzbuzuje ke spolupráci všech aktérů procesu vzdělávání. [27] 

3.3.3.1 Klima školy 

Škola se zdravým a činorodým klimatem je typická především díky vztahům, které 

jsou charakteristické důvěrou a úctou mezi všemi. Dobré klima školy se vyznačuje také 

vysokou morálkou, soudrţností a loajalitou ke škole mezi všemi, kteří se na vzdělávání 

podílejí. Všichni tito aktéři pak podporují cíle školy a zajímají se o ni. Příznivá atmosféra 

vytváří ze školy místo, kam se vyučující i jejich ţáci rádi vracejí, kde se rádi stýkají a kde se 

udělá nejvíce práce. Na druhé straně můţe mít škola nepřátelské a nespolupracující ovzduší. 

Je to klima vyznačující se otráveností učitelů i ţáků, kteří ze školy raději odcházejí. Takové 

prostředí demotivuje a vytváří negativní postoje ke škole. Můţeme říci, ţe klima ovlivňuje jak 

obsah, organizační formu a metodu výuky, tak změny v cílech a strategií školy. [26]  

3.3.3.2 Kultura školy 

Vzdělávací instituce se od sebe neodlišují ani tak materiálním prostředím, jako 

charakterem vnitřního prostředí. Škola je tvořena lidmi, kteří s sebou přinášejí vlastní 

hodnoty, normy, zkušenosti a postoje, kterými formují vlastní kulturu školy. Ta je sice 

nehmatatelná, ale má přímý i nepřímý vliv na celkové výsledky školy. [26] 

Kulturou školy chápeme souhrn postojů, idejí a hodnot sdílených a z dlouhodobého 

hlediska také zachovávaných v prostředí školy. Její projevy můţeme nalézt nejen v celkovém 

sociálním klimatu a podobných názorech pedagogů a jiných zaměstnanců na činnosti uvnitř 

školy, ale také v komunikaci, personální politice, řízení školy, podobném stylu výuky 

a hodnocení, ve vzhledu budovy, apod. Projevuje se tedy jak materiálně tak nemateriálně, vně 

i ve vnitřních prostorách školy. [12] 

„Kultura škol je vnitřním fenoménem, který je primárně vytvářen a vyuţíván v oblasti 

řízení a vztahu k vlastním zaměstnancům školy. Jedná se o souhrn představ, přístupů a hodnot 

ve škole všeobecně sdílených a relativně dlouho udrţovaných.“ [26] 
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Obr. 3.5: Systém kultury školy 
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        Zdroj: Autorem upraveno 

„Systém kultury školy znárodňuje dvě základní kategorie znaků, které jsou 

komponenty kultury školy. Jsou to jednak nehmatatelné, nemateriální stránky kultury, kterými 

jsou uznávané a sdílené hodnoty a normy školy. A dále znaky, které jsou jiţ více viditelné. 

Jsou to symboly kultury školy, které existují v kaţdé organizaci v podobě verbálních 

symbolů, určitého symbolického jednání či v podobě vizuálních symbolů. U silné 

a koordinované kultury školy by měla existovat shoda mezi nehmatatelnými komponenty 

kultury a jejími materializovanými symboly. Tyto symboly totiţ patří mezi základní činitele 

tvořící prestiţ a image školy.“ [26] 

3.4 Vzdělávání z hlediska marketingu služeb 

Sluţby mají vlastnosti, které je odlišují od výrobků. Vzdělávání jako sluţba se takto 

také vyznačuje. Jedná se zejména o: [10] 

 Nehmotnost: Proces vzdělávání je nehmotný, proto těţce měřitelný nebo 

hodnotitelný, takţe výběr školy není ovlivněn ţádnými smysly. Je proto důleţité, 

aby se škola „zviditelňovala“. Student se nemůţe této sluţby fyzicky dotknout.  

                                                 
8 SVĚTLÍK, J. Marketing školy. Zlín: Ekka, 1996. 384s. ISBN 80-902200-8-8.  
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 Neoddělitelnost: Při vzdělávání se prolíná poskytování této sluţby s její 

spotřebou. Nelze tedy oddělit příjemce sluţby od jejího poskytovatele. Pedagog 

vyučuje a ovlivňuje znalosti a informace studentů pomocí osobního kontaktu.  

 Různorodost: Výuka je ovlivněna mnoha faktory, které se průběţně mění. 

Pedagogové jsou taky jen lidé, a proto i kvalita práce je přímo závislá na jejich 

plnění pracovních povinností a profesionálnímu přístupu. Je nemoţné provést 

hodinu či přednášku pokaţdé úplně stejně. Situace můţe být determinována 

například v závislosti na čase a místu dané výuky, náladě vyučujícího či studentů, 

apod. 

 Dočasnost (netrvanlivost): Proces vzdělávání je stejně jako kaţdá jiná sluţba 

pomíjivý, jelikoţ je nehmotného charakteru. Pokud v době, kdy probíhala 

přednáška, nebyl student přítomen, nelze ji uskladnit na později.  

 Neexistence vlastnictví: Studiem student nezíská hmotnou věc. Získá pouze 

přístup ke vzdělávání, k zařízení školy, k přednáškám, ale na konci celého 

vzdělávacího procesu nic nového nevlastní. 

Obr. 3.6: Vlastnosti služeb 
9
 

 

Zdroj: Autorem upraveno  

3.5 Marketingová komunikace 

Podává informace potencionálnímu zákazníkovi a tím ho ovlivňuje nebo přesvědčuje 

k nákupu výrobku či sluţby. „Marketingová komunikace je důležitým nástrojem při vytváření 

a rozšiřování tržního podílu a při budování image produktu, značky nebo firmy.“ [19] 

Organizace jsou vystaveny silnému tlaku ze stran konkurence. Musejí proto volit správné 

marketingové strategie.  

                                                 
9 Kozel, R. Moderní marketingový výzkum. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 277 s. ISBN 80-247-0966-X.   



29 

 

Při hledání překáţek a hodnocení komunikace je potřeba poloţit si následující otázky: 

[1] 

 Byly komunikační cíle definovány tak, aby odráţely potřeby zákazníků? 

 Jsou ve sdělení dostatečně zakódovány výhody produktu či sluţby? 

 Byla zpráva cílovému segmentu předána prostřednictvím správného média? 

 Líbila se zákazníkům zpráva a způsob komunikace, která byla pro ně určena?  

Záporná odpověď na některou z těchto otázek můţe vést k překáţkám ve sdělení nejen  

u zdroje, v zakódování, při přenosu nebo u příjemce v dekódování sdělení, ale i při akci. 

Poslední otázka, zda komunikace vedla k nákupu, se opírá jiţ o výsledky hodnocení 

komunikačního procesu. [1] 

„Komunikace může být přímá, tzn. pro určitou konkrétní osobu, a pak se jedná o 

osobní komunikaci. Sdělení však lze adresovat rovněž mnoha neadresným příjemcům. V tom 

případě hovoříme o masové komunikaci.“ [23] 

Vlastní realizace marketingové komunikace zahrnuje:  

a) Vymezení cílové skupiny 

Nejdůleţitější je poznání cílových příjemců – potencionálních zákazníků, současných 

uţivatelů, aj. Příjemci sdělení mohou být jak jednotlivci, tak skupiny či široká 

veřejnost. 

b) Načasování komunikačního mixu 

Vhodné načasování závisí na frekvenci nákupů, míře zapomínání, zvykovém chování 

zákazníků a úrovni koncentrace propagačních podnětů v čase.
 
[13] 

3.5.1 Účinnost marketingové komunikace 

O účinnosti marketingové komunikace vypovídá kontrola úspěchu komunikace, 

ve které se srovnává očekávání se skutečným výsledkem. Účinnost komunikační akce 

vyjadřuje, ţe reklamním sdělením bylo zasaţeno plánované mnoţství diváků programu. 

Účinné sdělení by mělo vyjadřovat cíle školy a sdělovaná informace by měla mít na příjemce 

očekávaný efekt. Předmětem komunikačních politik jsou rozhodnutí o konstrukci a způsobu 

předávání informací, které jsou směřovány na cílový trh za účelem dosaţení stanovených 

komunikačních cílů. Existují různé typy těchto politik. U všech jsou však potřebná jednotná 

opatření jak v oblasti reklamy, tak i u designu propagačních materiálů nebo výběru médií. 

K rozhodnutí o vyuţití marketingových nástrojů by měly slouţit relevantní informace, 
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kterými jsou například různé zákazy upraveny zákonem (klamavá reklama) nebo i ovlivněny 

osobními omezeními. [16, 3]  

Aby mohla komunikace být efektivní a mohla splnit stanovený cíl, je potřeba znát 

odpovědi na některé otázky: [26]  

 Kdo? Kdo je stávajícím a potenciálním zákazníkem? Kolik jich je odhadem? Kde se 

vyskytuje nejčastěji? Co čte, co poslouchá, na co se dívá? Které odborné akce 

a výstavy navštěvuje? Jaké jsou jeho hodnoty? Co má rád? 

 Proč? Proč má být osloven? Zda jde o jednorázový prodej nebo jde spíše 

o dlouhodobé budování jména, značky nebo přímo firemní identity? Jde o zvýšení 

prodeje stávajícím zákazníkům nebo o rozšíření trhu? Potřebujeme jen oznámit změnu 

adresy či telefonu? Nebo hledáme zaměstnance? 

 Co? Jaký produkt a jaký jeho uţitek bude nabízen? Jaké jsou jeho parametry 

a vlastnosti? Co je hlavní konkurenční výhoda? Jaký uţitek můţe očekávat zákazník? 

 Kdy? Kdy je správné načasování akce a intenzita nasazení? 

 Jak? Jak účinně a účelně?
 
 

Vyvolaná pozornost sdělení a následná její účinnost je ovlivňována jeho obsahem, 

formátem a kreativitou. Významnou roli hraje také pozitivní rozšiřování „od úst k ústům“, 

coţ je typické především pro referenční skupiny.  Tato forma komunikace výrazně předstihuje 

ostatní. Zárukou kladného rozšiřování je vnímaná kvalita poskytovaných vzdělávacích sluţeb 

a dobré klima školy. [26] 

3.5.2 Cíle marketingové komunikace 

Cíle komunikace mohou být různé. Pokud jde společnosti například o změnu celkové 

strategie nebo trţní pozice, pak mluvíme o dlouhodobém charakteru marketingové 

komunikace. V opačném případě mohou být cíle krátkodobé, zaměřující se třeba na motivaci, 

informování zákazníka s cílem zvýšit poptávku. To má za následek růst trţního podílu značky 

nebo růst trţeb. „Dalším častým cílem je umisťování nových produktů na trh, kdy se produktu 

vytváří určitá pozice v rámci možných segmentů. Umisťování klade největší nároky 

na psychologii komunikace a vede zpravidla k vytvoření image, založené na vytváření nebo 

posilování určité generační znalosti produktu.“ [26] V neposlední řadě můţe být cílem 

i posílení poptávky či vytvoření potřeby po určitém produktu.  
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3.5.3 Příprava komunikačního sdělení 

K přípravě komunikačního sdělení patří volba správného obsahu zprávy, struktury 

a formální úpravy sdělení. Existuje mnoho komunikačních kanálů, k těm neosobním patří 

masová média jako tisk, televize, rozhlas, internet, billboardy. Mimo ty k nim patří také 

vybavení prostor, jelikoţ tím vytváří pro prostředí poskytující sluţbu typickou atmosféru. 

Pro výběr vhodného informačního kanálu je důleţité znát způsob, který doručí dané sdělení 

cílové skupině zákazníků. Při výběru se bere v úvahu: [10]  

 druh výrobku nebo sluţby, 

 cílová skupina, 

 výše rozpočtu,  

 vhodnost média.  

Celkový rozpočet na komunikační politiku v našem případě musí být rozdělen mezi 

nástroje reklama, public relations a osobní prodej. I v rámci stejného odvětví však můţe být 

rozdělení peněz na jednotlivé atributy jiné. Někdo můţe investovat více do osobního prodeje, 

zatímco pro jinou organizaci můţe být zásadní investice do reklamy. Při přerozdělování 

zdrojů hrají roli různé priority ve snaze o dosáhnutí komunikačních cílů. Nicméně i obecná 

pravidla mohou slouţit jako základ ve srovnání a následném sestavení rozpočtu 

komunikačního mixu. [16] 

Dalším důleţitým poznatkem při přípravě komunikačního sdělení je fakt, 

ţe prostřednictvím kanálů komunikace jako jsou televize či rozhlas, se stimuluje osobní 

komunikace. Příjemce sdělení totiţ informaci šíří mezi další lidi, takţe i na ty, kteří nebyli 

přímými účastníky komunikace. [10] 

3.5.3.1 Principy komunikačního sdělení 

Při vytváření obsahu sdělení se musí pečlivě zváţit, čím chceme na příjemce působit 

nebo jak vyvolat jejich zájem o aktivity školy. Můţeme mít vliv na motivy racionální, 

emocionální nebo morální.  

Má-li být obsah převáţeně racionální, předáváme příjemci sdělení tak, ţe se svým 

vlastním uvaţováním začne o nabídku školy zajímat. K takovému výsledku dojdeme 

zdůrazňováním kvality, tradice, dostupnosti, vyuţitelnosti, apod. Obsah emocionálního 

sdělení působí hlavně na city. Cílem je vyvolat pozornost příjemce pomocí emočního 

rozpoloţení. K tomu je vyuţíváno takového charakteru sdělení, které vypovídá o lásce, 
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humoru, radosti. K takovým informacím patří i ty, které apelují na získání prestiţe spojené se 

studiem určité školy. Například vyuţívání humoru v reklamě s sebou však přináší i spoustu 

problémů. Na jednu stranu totiţ sdělení vyuţívající humor získávají větší pozornost, na straně 

druhé můţe příjemcům uniknout samotný obsah sdělení. Morální obsah zpráv zdůrazňuje 

společensky prospěšné potřeby. Můţe se jednat například o sponzorský dar škole, exkurze, 

zajištění praxe studentům školy, apod. [26] 

Jak takové sdělení zapůsobí na cílového příjemce, závisí i na jeho formátu. Obecně je 

nejvhodnější vloţit silné argumenty na počátek nebo konec sdělení, emocionální apel 

na počátek zprávy, zatímco racionální na její konec. V tištěných reklamách se musí vybrat 

vhodný slogan, obrázek, námět, barva, atd. [26] 

3.6 Komunikace školy 

„Komunikace školy je oboustranná výměna informací mezi zdrojem a příjemcem 

sdělení, tedy mezi školou a těmi, kterým je sdělení určeno.“ [26] Efektivní komunikace vede 

nejen k úspěchu na trhu vzdělávacích institucí, ale především i k vytvoření příjemného 

prostředí uvnitř školy.  

„Marketingovou komunikací ve školním prostředí rozumíme systematické využívání 

principů, prvků a postupů marketingu při navazování, prohlubování a upevňování vztahů 

mezi školou a jejími klienty a zákazníky.“ [27]  

Členíme ji na vnitřní a vnější komunikaci. Vnější je orientována především na 

potenciální studenty, rodiče, partnery a širokou veřejnost. Zatímco vnitřní komunikace školy 

se zaměřuje na komunikaci mezi vedením a pracovníky resp. ţáky/studenty školy. U tohoto 

případu můţeme mluvit o vertikální komunikaci. U horizontální komunikace se jedná 

o sdělování mezi pracovníky školy a studenty. [27]  

3.6.1 Cíle komunikace školy 

Cíle komunikace školy jsou vázány na oblasti uvědomění, postojů a preferencí, 

kterých chce škola dosáhnout. [27] 

Hlavní cíle vnější marketingové komunikace školy jsou:  
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 Informovat klienty a zákazníky školy. Informace o aktivitách a úspěších školy. 

Vedou ke sniţování obav potencionálních studentů, budovaní image školy nebo 

rozvíjení představ veřejnosti o škole.  

 Přesvědčovat potencionální studenty. Cílem je povzbuzení k podání přihlášky, 

změna vnímání určitého studijního oboru potencionálním zákazníkem, budovaní 

preferencí školy, atd.  

 Připomínat školu. Zvyšování povědomí i mimo období podávání přihlášek. [27]  

 

Hlavní cíle komunikace uvnitř školy jsou: 

 Informovat pracovníky a studenty školy. Informace o cílech, úkolech, úspěších 

školy.  

 Motivovat pracovníky a studenty. 

 Vytvářet vhodné podmínky pro práci. Vytvoření takového klima prostředí, kde 

panuje důvěra a vzájemná podpora, vhodná pro zlepšování pracovních výkonů. [27]  

3.6.2 Model AIDA 

Vztah zákazníků ke společnosti, škole, se vyvíjí určitými fázemi. U kaţdé je jiný 

nejvhodnější obsah a forma sdělení. Takové fáze určuje model AIDA. Ten vychází 

z předpokladu, ţe potencionální zákazník, v našem případě student, prochází ve svém vztahu 

ke škole několika etapami. Napřed se student či jeho rodiče dozvídají o existenci školy a její 

nabídce vzdělávacího programu. To vyvolá zájem, který se dále rozvíjí, a snaţí se o škole 

získat co nejvíce informací. Tím se vyvolá přání o studium na dané škole a vzniká jeho 

rozhodnutí. Konečnou fází modelu je dosaţení akce, tedy to, ţe student podá přihlášku. [26] 

Tab. 3.1: Model AIDA 
10

  

Awareness Upoutání pozornosti 

Interest Vzbuzení zájmu 

Desire Vyvolání přání 

Action Dosaţení akce 

 

Zdroj: Autorem upraveno  

                                                 
10 SVĚTLÍK, J. Marketing školy. Zlín: Ekka, 1996. 384s. ISBN 80-902200-8-8.  
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3.7 Komunikační mix  

Komunikačním mixem nazýváme pět základních prvků komunikace. Jsou jimi 

reklama, podpora prodeje, přímý marketing, Public relations a osobní prodej. Je vytvářen tak, 

aby splnil marketingové a komunikační cíle. Komunikace je jako proces. Všechny prostředky 

propagace a komunikačního mixu musejí být koordinovány. Komunikační proces 

charakterizoval Laswell takto: [10] 

KDO mluví            CO je řečeno            JAKÝMI prostředky      KOMU      s jakým 

účinkem 

Aby mohla být účinnost marketingové komunikace co nejvyšší, vyuţívá se v poslední 

velmi často principu integrované marketingové komunikace. Spočívá v propojení všech prvků 

komunikačního mixu do jednoho postupu, ve kterém dochází k jednotnému řízení, plánování 

a organizaci tak, aby bylo cílovým skupinám jasné sdělení o organizaci nebo jejich 

produktech. To zvyšuje efektivitu komunikace na principu synergie. Ten spočívá v myšlence, 

ţe bez jednotného řízení kaţdý z prvků komunikačního mixu nemůţe být tak účinný, jako při 

jejich integraci, kdy se zvyšuje účinnost jejich působení na cílovou skupinu. Synergický 

přínos takové integrace vyjadřujeme v podobě 4E ne 4C. [27] 

Mezi 4E přínosy integrovaných marketingových komunikací patří přínos:  

 ekonomický – v podobě sníţení nákladů, 

 výkonnosti – věci správně a kompetentně konat, 

 efektivity – dosáhnout komunikačních cílů při co nejefektivnějším vyuţití 

zdrojů, 

 zvýšení intenzity působení. [27] 

Mezi 4C přínosy integrovaných marketingových komunikací patří:  

 ucelenost – propojení prvků komunikačního mixu, 

 konzistentnost – vyváţenost prvků mixu, 

 kontinuita – propojení a kontinuita prvků v čase, 

 doplňující se komunikace – vzájemně se podporující prvky komunikace. [27]  

3.7.1 Prvky komunikačního mixu ve vztahu ke škole 

Aby měly školy úspěch na trhu vzdělávacích institucí, potřebují efektivně 

komunikovat se svými zákazníky, potencionálními a stávajícími studenty nebo veřejností. 
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„Některé organizace sociálního, zdravotnického, ale i vzdělávacího zaměření mají nadšené 

členy a spolupracovníky, dobrý program a dokonce i relativní dostatek peněz, ale nemají 

tomu odpovídající množství klientů, tedy těch, kdo jsou příjemci jejich služeb. Je to právě 

z důvodů neúčinné propagace, fakticky tedy nízké reklamní aktivity těchto organizací.“ [6] 

K uskutečnění marketingové komunikace můţe škola vyuţít jedné nebo více forem. 

Nejvyuţívanějšími formami jsou vztah k veřejnosti, tedy PR, osobní marketing, v podobě 

osobní komunikace pracovníků školy, a v menší míře i reklama. Výběr vhodné formy závisí 

především na finančních moţnostech školy, stanovených cílech a cílové skupině dané 

komunikace. [26] 

„Vzhledem k tomu, že klíčovou roli hraje pro veřejnou správu místní obyvatelstvo, 

patří plným právem k jejím nejdůležitějším nástrojům marketingové komunikace public 

relations.“ [8]  

3.7.1.1 Osobní komunikace 

„Představuje přímou formu komunikace s jedním či více příjemci.“ [29] Někdy se této 

formě komunikace také říká osobní marketing, jelikoţ se jedná o přímý kontakt mezi 

pracovníkem, v tomto případě pracovníkem školy, a jejími zákazníky či partner. Cílem 

takového kontaktu je vzbudit pozornost k obsahu sdělení, přesvědčit nebo získat. Výhodou je 

identifikace potřeb příjemce sdělení, díky čemuţ je kontakt mezi zdrojem a příjemcem 

personifikován. Na to jsou však potřebné určité specifické osobní kvality ze strany pracovníka 

školy, jelikoţ je efektivita osobní komunikace ovlivňována verbálními a neverbálními 

schopnostmi pracovníků. Mezi takové kvality důleţité pro úspěšnou osobní komunikaci patří 

například oblečení, mimika, osobnost a bezprostřednost pracovníka. Především však 

schopnost empatie, nadšení a důvěra k práci ve škole. [27] 

Aby bylo sdělení při osobní komunikaci přesvědčivější, je vhodné pouţití konkrétních 

informací a údajů.  Škola můţe vyuţít informace týkající se vlastních cílů, konkrétních počtů 

uplatněných studentů v praxi, jména úspěšných absolventů, apod. [26] 

Výhodou takové komunikace je také oboustranný tok informací a existence rychlé 

zpětné vazby. Je dán otázkami, které k osobní komunikaci patří. Zájemce o studium se můţe 

zajímat o délku studia, náklady spojené se studiem, ubytováním nebo jaké jsou kritéria 

pro přijetí na školu. Na kladné rozhodnutí potencionálního studenta má pak vliv pozitivní 

přístup pracovníka školy, tedy poskytovatele sdělení. [26]   
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3.7.1.2 Public relations 

„Vztahy s veřejností – Public relations – jsou takovou formou komunikace, jejímž 

hlavním cílem je vytváření příznivých představ, které na veřejnosti škola, popř. její vzdělávací 

program, bude mít.“ [27] PR přesvědčuje masmédia o pozitivním přístupu a rozšiřování 

kladných informací o škole zdarma.  Veřejnost, tedy studenti, partneři a pracovníci školy, tak 

získávají představu o škole.  

Hlavními cíli PR školy jsou:  

 vytváření povědomí o škole, jejích vzdělávacích programech, apod., 

 budování důvěryhodnosti školy, 

 přispívání k zájmu o školu – vzdělávání, spolupráce, sponzoring, apod., 

 nízké náklady na komunikaci. [27]  

U organizací různého typu, které nemají jako hlavní cíl tvorbu zisku, existují různé 

způsoby uplatňování PR. Například odborové PR má vytvářet pochopení veřejnosti 

pro potřeby zaměstnanců, PR pro ekologické iniciativy a jí organizace, které za něco bojují, 

potřebují zase vzbudit velký rozruch u médií proto, aby obrátili pozornost co nejširší 

veřejnosti a parlamentu na určitou problematiku. U vládou řízených institucí nebo státních 

orgánů by PR mělo především vysvětlovat daňovým poplatníkům svou práci a pomáhat jim 

získávat to, co mají za úkol poskytovat. [6] 

Publicita patří k velmi podstatné části PR. Lze ji definovat jako „neosobní stimulaci 

poptávky po výrobku, službě, osobě, případu nebo organizaci tím, že se ve sdělovacích 

prostředcích umístí významná zpráva nebo se jim dostane příznivé prezentace v rozhlase, 

televizi a podobně.“ [21] Toto sdělení nefinancoval subjekt, coţ zapříčiňuje, ţe jsou uváděny 

jak dobré, tak špatné informace o subjektu ve sdělovacích prostředcích. Organizace proto 

nemají tyto zprávy pod kontrolou a nemohou je přímo ovlivňovat. Nezávislá publicita je 

ve vyspělém světě povaţována za důvěryhodnou a spolehlivější neţ ostatní formy firmou 

placené komunikace. [21] 

3.7.1.3 Reklama 

Další částí komunikačního mixu školy je reklama. „Je nástrojem neosobní masové 

komunikace využívající média jako televize, rozhlas, noviny, časopisy, billboardy, apod. 

Obsah reklamy zadává objednavatel, který také reklamu platí.“ [23]  
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Jejími hlavními cíly je informování, ovlivňování chování a upozorňování na existenci 

školy. Aby měla reklama úspěch, musí být pravdivá, srozumitelná, důvěryhodná 

a zapamatovatelná. To, jak moc si ji lidé zapamatují, záleţí především na její originálnosti, 

zajímavosti i profesionálním zpracováním. „Vysoké náklady spojené s reklamou, omezené 

finanční prostředky školy a povinnost jejich hospodárného použití vedou management škol 

k nutnosti pečlivého zvažování výdajů na reklamu. Proto při volbě média školy využívají ty, 

které jsou relativně nejlevnější a mohou nejefektivněji zasáhnout cílovou skupinu. Jedná se 

především o noviny, časopisy a rozhlas. Při volbě média musí vedení školy zvažovat náklady 

spojené s jeho využitím, jeho úroveň, pružnost, frekvenci a účinnost příslušného média 

na cílovou skupinu příjemců.“ [21] 

Základními cíly reklamy u škol je informování, ovlivňování chování zákazníků 

a připomínání existence školy. Na rozdíl od jiných subjektů je zvaţování výdajů na reklamu 

u škol ještě výraznější. Reklama je spojena s vyššími náklady neţ u ostatních nástrojů 

komunikace, a tak omezené finanční prostředky nutí vedení školy k pečlivému výběru média. 

Jedná se především o noviny, časopisy, rozhlas, které jsou relativně nejlevnější a mohou 

efektivně zasáhnout cílovou skupinu. [27] 

3.7.2 Nové trendy marketingu 

Marketing se dynamicky vyvíjí, coţ je dáno změnami v komunikaci a komunikačních 

prostředcích. To vede ke stále novým způsobům jak oslovit zákazníka. Existují různé nové 

trendy v marketingu, které se v praxi jiţ ukázali být velmi účinné. Lze tedy předpokládat, 

ţe se jejich význam bude zejména v marketingové komunikaci zvyšovat. Hlavními klienty 

školy jsou studenti. Jedná se o specifickou cílovou skupinu, která je pro módu, nové 

technologie a trendy nejvíce citlivá. Je tedy otázkou, zda by nové trendy marketingu neměly 

také patřit k marketingové komunikaci školy.  

Mezi nové trendy v marketingu patří např. guerilla marketing, virální marketing, event 

marketing, mobilní marketing, aj. Mezi účinné prostředky pro oslovení zákazníka se řadí 

i product placement a advergaming. 

„Pro dosažení úspěchu na trhu je zapotřebí optimálního komunikačního mixu. 

U nových trendů bývá problém ve vhodnosti aplikace jednotlivých marketingových metod 

na cílové skupiny na trhu.“ Následující tabulka vhodnost jejich aplikace uvádí: [22]  
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Tab. 3.2: Trendy marketingové komunikace a jejich aplikace v cílových skupinách 
11

 

Segment Oblast marketingové komunikace 

  

Guerillový 

marketing 
Digitální 

marketing 

Virový 

marketing 

Product 

placement 

Mobilní 

marketing 

Tradiční 

formy 

Děti   x x x x x 

Studenti x x x x x   

Akademici   x   x     

Bílé límečky x x x x x   

Modré 

límečky 
x   x x x x 

Senioři           x 

Státní sféra   x       x 

Zdroj: Autorem upraveno  

3.7.3 Sociální síť Facebook 

Facebook je webový systém, který slouţí především k tvorbě sociálních sítí, tedy 

komunikaci uţivatelů a jejich sdílení multimediálních dat. Díky svým 650 milionům aktivních 

uţivatelů je jednou z největších společenských sítí na světě i v České republice. „Společnost 

vydělává na reklamách, které jsou cíleny podle zájmů uživatele a jeho chování na stránkách 

samotného Facebooku.“ [45] 

Facebook je také novým nástrojem marketingových aktivit. Umoţňuje propagaci 

firmám, organizacím i jednotlivcům. Ty mohou zakládat oficiální stránky, díky kterým 

komunikují se svými příznivci. Ti bývají nazýváni „fanoušky“ nebo „Likers“ tedy těmi, 

kterým se daná stránka líbí. Kromě toho nabízí Facebook bannery nebo reklamu ve formě 

textových inzerátů doplněných o obrázek. Dalšími prostředky pro propagaci je vytvoření 

vlastní skupiny nebo speciální aplikace. Mediálním zastoupením v České republice je 

agentura Arbo Interactive. [45]
  

                                                 
11 FREY,Petr. Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů. Praha: Management Press, 2008. 195 s.   

   ISBN 978-80-7261-160-7.  
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Obr. 3.7: České sociální sítě versus Facebook  

 

Zdroj: [48] 

Podle březnových čísel NetMonitoru zaznamenávají české sociální sítě sestupné 

tendence v počtu uţivatelů, viz Příloha č. 7. Naopak Facebook zaznamenává růst. Je to dáno 

tím, ţe veškeré aktivity na českých sociálních sítích se přesouvají tam.  

Podle časopisu Trend Marketing (11. dubna 2010) však patří vyuţívání strategií 

sociálních sítí k nepromyšleným marketingovým trendům. „Aktivita na sociálních sítích není 

žádnou marketingovou taktikou. Nejedná se o položku v marketingovém plánu, konkrétní 

kanál či formu obsahu. Spíše jde o jakýsi výsledek.“ [29] Nejen Facebook totiţ můţe šířit 

obsah sociálního charakteru. Nemělo by se zapomínat na klasická média, která mají 

prověřený efekt. Je ale rozsáhlou sítí, kterou tvoří emoce a myšlenky zákazníků.  

Je také velmi výhodným nástrojem umoţňujícím získávat statistiky, kterou jsou velmi 

snadno dostupné. „Jedná se o informace o stránkách, skupinách, aplikacích a sdílených 

obsazích Facebooku, nebo o data využívání vaší stránky fanoušky a monitorování jejich 

diskusí.“ [32]  

Mezi hlavní výhody propagace na Facebooku patří poměrně nízká cena v poměru 

masivního cílení. Facebook je vhodný pro cílovou skupinu 18-35 let. Náklady se pohybují 

okolo tisíců korun za den. Rozpočet a přesná cena za zobrazení se mohou neustále měnit. 

Především je ale cíleno dle demografických kritérií, zájmů, takţe daný inzerát vidí pouze 

cílová skupina.  
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3.8 Získávání studentů 

Získávání kvalitních studentů je dlouhodobý proces, který ovlivňuje řada faktorů. 

Povědomí o škole, charakteristika a spádovost školy, poptávka po studiu, apod. Některé 

faktory můţe škola ovlivňovat svým výběrem propagačního mixu, který zahrnuje reklamu, 

tvorbu broţur nebo informačních letáků, vztah s veřejností, Dny otevřených dveří, návštěvy 

zástupců školy ve školách niţšího stupně či účast na veletrzích vzdělávání. [27] 

Volba školy studentem je často zaloţena spíše na emotivních rozhodnutích. Proto je 

důleţité si při získávání studentů uvědomit, jaké strategie vyuţijeme. Z krátkodobého hlediska 

je velmi účinný prodejní přístup. Spočívá v aktivním lákání studentů reklamou školy, 

především v rádiích a novinách. Dále také v propagačních materiálech, které jsou cíleny 

na školy niţšího stupně a pro účastníky vzdělávacích veletrhů. Z dlouhodobého hlediska však 

můţe být neúčinná, vhodnější volbou pro nábor studentů je marketingový přístup. Ten obnáší 

především získávání informací o poptávce po příslušném typu školy, v opatřeních, která by 

mohla propadu poptávky zabránit, ve znalosti potřeb a přání klientů školy, v přizpůsobení 

vzdělávacího programu, jeho distribuce, případné ceny a propagačního mixu. [26] 

3.8.1 Proces náboru žáků 

Proces náboru ţáků je moţné rozdělit do několika relativně samostatných kroků. 

Prvním je identifikace problémů spojených s náborem. Ty je moţné zjistit prostřednictvím 

vnitřní analýzy zdrojů školy nebo externí evaluací. Kromě toho by si vedení školy mělo 

stanovit i cíle náboru. Pro své rozhodování potřebuje management školy získat dostatek 

relevantních informací, zejména pokud se týká celkového trendu zájmu o školu, 

ale i spádovosti školy a počtu ţáků vycházejících z niţšího stupně školy. Spádovost školy 

určuje primární a sekundární trh školy. Dalším krokem je definování cílové skupiny a volba 

vhodné strategie náboru. Tyto informace musejí být přesné. Při oslovování cílového trhu je 

nutné zvaţovat všechny faktory, které mohou vést k volbě příslušné školy. Zejména 

u mladších ţáků hrají rozhodující roli v procesu rozhodování rodiče. Ty zajímá především 

úroveň školy, její vnitřní klima a vzdělávací program. Studenti se naopak více zabývají o to, 

zda se v nové škole setkají se svými kamarády ze třídy či sousedství, jaký je jejich první 

dojem z návštěvy školy, atd. Při volbě školy existuje však i celá řada jiných faktorů. 

Ekonomické, kulturní a sociální zázemí rodiny, místo bydliště, moţnost dojíţdění do školy 

nebo ubytování mohou rozhodování také značně determinovat. [27]  
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3.8.2 Efektivní škola 

Uznávaná škola volí strategii zaloţenou na marketingovém řízení školy. Cílem 

takového řízení není pouze propagace školy, zvyšování její image nebo získávání kvalitních 

studentů, ale také mnohem sloţitější úkol v podobě efektivně fungující školy.  

„Efektivní školou rozumíme takovou vzdělávací instituci, ve které jednoznačně dochází 

k většímu rozvoji žáků a studentů, než by se dalo očekávat vzhledem k jejich úrovni na vstupu, 

přičemž k tomuto osobnímu rozvoji dochází v příznivém edukativním prostředí, v souladu se 

zájmy a potřebami společnosti, a to ekonomicky efektivním způsobem.“ [26] 
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4 Metodologie výzkumu 

Marketingový výzkum se skládá z přípravné a realizační fáze, které na sebe navazují. 

V přípravné fázi jsem definovala problém, stanovila si cíl a plán výzkumu. Realizační etapa 

pak obsahuje shromaţďování údajů, zpracování shromáţděných údajů, jejich analýzu, 

následně interpretaci výsledků výzkumu a sdělení zjištění.  

4.1 Přípravná fáze výzkumu 

Pro zpracování jsem nejdříve vyuţila sběr sekundárních údajů. Sekundární data jsem 

získala z internetu, odborné literatury a publikací. Zdrojem primárních dat byl samotný 

kvalitativní marketingový výzkum, který byl uskutečněn pomocí metody přímého dotazování 

formou skupinového rozhovoru. Skupinovým rozhovorem jsem se snaţila zjistit znalosti, 

postoje, preference a reakce dotazovaných pomocí otázek, sestavených v dotazníku. U tohoto 

stádia výzkumu patří mezi nejdůleţitější část definování problému, cíle marketingového 

výzkumu a určení hypotéz. Vytvořená přípravná fáze vede ke zformování vhodných 

předpokladů k zahájení realizace výzkumu.  

4.1.1 Definování problému 

Vysoká konkurence a větší potřeba získání studentů na trhu vzdělávacích sluţeb 

vyvolává vyšší nároky škol na jejich marketingovou komunikaci. Dosavadní nástroje 

marketingové komunikace navíc přestávají působit na jejích cílovou skupiny. Tedy mladí lidé, 

kteří bývají proti zavedeným formám komunikace jiţ často imunní. Pro účely zpracování své 

diplomové práce se pokusím nalézt nové optimální způsoby marketingové komunikace 

Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, které ovlivňují budoucí studenty při rozhodování 

o výběru vysoké školy. 

4.1.2 Účel výzkumu 

Účelem výzkumu je zjištění účinnosti současné komunikační strategie a jejích nástrojů 

fakulty a následné předloţení doporučení a návrhů vedoucí k zefektivnění marketingové 

komunikace Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. 
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4.1.3 Cíle marketingového výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu je získání informací od studentů Ekonomické fakulty, kteří 

jsou v prvním ročníku. Jde především o informace, které vypovídají o tom, jak a čím fakulta 

oslovuje své potencionální studenty, tedy ţáky maturitních ročníků středních škol. Záměrem 

je i ohodnocení nástrojů marketingové komunikace, které v současnosti fakulta k upoutání 

a zlákání ke studiu na této vysoké škole pouţívá. Důleţitými faktory jsou i referenční skupina, 

která nejvíce ovlivnila jejich konečný výběr, jestli škola poskytuje dostatečné mnoţství 

potřebných informací, popřípadě, kde by takové informace měly být k nalezení a jaké 

podmínky přijetí by studenti očekávali. Dále je to zjištění, zda by studenti uvítali prezentaci 

školy na dnes velmi vyuţívaných sociálních sítích a jaký význam pro ně má komunikace 

školy na internetu.  

4.1.4 Hypotézy marketingového výzkumu 

 Hypotéza č. 1 

Mezi nejčastější komunikační aktivity, u kterých se maturanti setkali s informacemi 

o Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, byl Gaudeamus. 

 Hypotéza č. 2 

Za nejdůleţitější zdroj informací o Ekonomické fakultě povaţují studenti internet. 

 Hypotéza č. 3 

Studenti hodnotí důleţitost nástrojů marketingové komunikace školy spíše pozitivně 

neţ negativně.        

 Hypotéza č. 4 

Studenty ovlivnili při rozhodování o výběru vysoké školy rodiče více neţ reklama 

fakulty v médiích. 

 Hypotéza č. 5 

Studenti by spíše uvítali prezentaci školy na sociálních sítích.  

4.1.5 Plán výzkumu 

Analýza marketingové komunikace Ekonomické fakulty je zaměřená na studenty 

v prvním ročníku. Tito studenti mají ještě nejnovější dojmy z výběru své vysoké školy. 

Očekává se u nich tedy věrohodnost získaných údajů. Účastníci diskusní skupiny byli vybráni 
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nereprezentativní technikou vhodného úsudku dle kritérií. První podmínkou je, ţe studenti 

musejí být z Ekonomické fakulty VŠB-TUO a druhou podmínkou je právě navštěvovaný 

první ročník prezenčního studia. 

Kvalitativní výzkum jsem se rozhodla realizovat pomocí metody skupinového 

rozhovoru, viz fotografie Příloha č. 4, pro kterou jsem si připravila scénář skupinového 

rozhovoru, viz Příloha č. 6. Rozhovor jsem doplnila i o dotazníkové šetření. 

4.1.5.1 Focus group 

Jde o kvalitativní nástroj marketingového výzkumu. Poskytuje pohled na myšlenky 

a pocity respondentů. Jako jeho český ekvivalent se můţe pouţít název „sledovaný skupinový 

rozhovor“.  

„Je to rychle použitelná, flexibilní, objektivně snímatelná technika. V dnešní době se 

vždy pořizuje její záznam a je tudíž i dobře kontrolovatelná. Nejefektivnější je v počtu 6 až 10 

osob, rozhovor by neměl trvat déle než 90 minut. Zaměřuje se na nejrůznější témata a spojuje 

se s prezentací výrobku, návrhů inzerce či jiné marketingové komunikace.“ [19]  Nejdříve se 

začíná s obecnými otázkami. Pak se postupuje následovně. Moderátor naváţe na konkrétní 

záleţitosti a snaţí se řídit příjemnou diskusi, která má zjistit skutečné pocity a myšlenky 

skupiny. Zároveň diskusi nenápadně řídí k hlavnímu focusu (ohnisku) zájmu. Díky tomu se 

tato metoda nazývaná focus group. Odpovědi jsou průběţně zaznamenávány. Mělo by jít 

o písemné, tak audiovizuální záznamy. Je to výhodné pro pozdější prostudování. Nevýhodou 

osobních rozhovorů jsou náklady a volba sledovaného vzorku. [19] 

4.1.5.2 Doplňující dotazníky 

Dotazníky budou rozdány účastníkům skupinových rozhovorů před samotným 

zahájením interview. Respondenti však mohou, dle pokynů, tyto dotazníky vyplňovat 

postupně aţ v průběhu rozhovoru (bez čárky) podle toho, jak jednotlivé jeho části na sebe 

navazují. Posloupnost a čas k vyplnění je uveden ve scénáři skupinového rozhovoru. Dotazník 

obsahuje 18 otázek, polootevřených, otevřených i uzavřených. Smyslem těchto dotazníků 

bude především získat data důleţitá k ověření stanovených hypotéz a k porovnání těchto dat 

s informacemi, které respondenti poskytli během rozhovoru, viz Příloha č. 5.  
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4.1.6 Pilotáž 

Před-výzkum dotazníku jsem uskutečnila v měsíci listopadu a to na vzorku 3 studentů 

prvního ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě. Respondenti otázky dobře 

pochopili, byly jim srozumitelné a jasné. Nebyla potřeba je upravit.  

4.1.7 Časový harmonogram 

Marketingový výzkum jsem prováděla od října do března roku 2011. Pro lepší 

přehlednost přikládám časový harmonogram jednotlivých činností.  

Tab. 4.1: Časový harmonogram činností  

Činnost 1.9 – 31.10 

2010 

1.11 – 31.11 

2010 

1.12 – 31.12 

2010 

1.1 – 1.3. 

2011 

1.3 – 31.3 

2011 

1.4 – 17.4 

2011 

Definování zájmové 

oblasti 

_      

Sběr sekundárních dat _ _ _ _   

Plán výzkumu  _     

Formulace hypotéz  _     

Tvorba dotazníku  _     

Sběr primárních dat    _ _  

Vyhodnocení     _  

Interpretace výsledků      _ 

Zdroj: Vlastní  

4.1.8 Rozpočet Focus group 

Tab. 4.2: Rozpočet Focus group  

Položka  Celkem v Kč 

Náklady na občerstvení 339 

Náklady na tisk doprovodných materiálů 69 

Náklady na nákup dárkových předmětů 546 

Náklady celkem  954 

Zdroj: Vlastní 
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4.1.9 Zdroje dat 

Sekundární data 

Pro výzkum jsem vyuţila sekundárních dat především z internetu, různých 

studentských internetových stránek nebo online databází, dále interní materiály školy 

a odborná marketingová literatura.  

Primární data 

Nejvýznamnější pro výzkum jsou primární data. Jako primární zdroj poslouţily 

informace získané ze skupinového rozhovoru a k němu vyuţitý dotazník. Informace jsem 

shromáţdila přímo od studentů Ekonomické fakulty.  

Metodou pro sběr primárních údajů byla zvolena metoda skupinových rozhovorů, 

tzv. Focus group. V rámci výzkumu byly sestaveny dvě diskusní skupiny. Jednalo se 

o 8 respondentů, další skupina byla po 6 respondentech. Celkem se účastnilo 14 studentů. 

Tento hlavní způsob získávání primárních údajů byl doplněn také dotazníkovým šetřením, 

kterého se účastnili aktéři diskusních skupin. Tyto dotazníky respondenti vyplňovali 

v průběhu rozhovoru. Moderátor diskuse vţdy upozornil na pasáţe k vyplnění, které logicky 

navazovaly na zrovna diskutované téma.  

4.2 Realizační fáze 

Tato fáze se také skládá z několika částí. Nejdříve se zjišťují sekundární data 

z dostupných zdrojů. Tyto údaje následně poslouţí k vytvoření primárního výzkumu. Poté 

můţe být proveden sběr primárních informací.  

4.2.1 Výběrový soubor  

Základní soubor 

Základní soubor tohoto výzkumu tvoří studenti prvního ročníku Ekonomické fakulty 

VŠB-TUO ve školním roce 2010/2011, kteří si ještě pamatují okolnosti při výběru vhodné 

vysoké školy. Jedná se celkem o zhruba 750 studentů. 

Výběrový vzorek 

Při skupinovém rozhovoru musí být respondent přítomen osobně. Omezuje se tedy 

soubor na studenty, kteří mohli být ve sjednaném čase v Ostravě v místnosti Ekonomické 
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fakulty E 306, kde probíhal výzkum. Skupinu tvořilo 9 studentek a 5 studentů ve věku 

od 19 do 21 let.  

Obr. 4.1: Pohlaví účastníků diskuse  

 

Zdroj: Vlastní  

Focus group se zúčastnilo více studentek, tj. 64,3 %, neţ studentů, tj. 35,7 %. Jelikoţ 

je jejich počet poměrně rozdílný, bylo provedeno u analýzy i třídění druhého stupně podle 

pohlaví, aby výsledky nebyly zcela ovlivněny pohlavím respondentů nebo aby se zjistilo, jaký 

vliv na názory respondentů můţe mít právě jejich pohlaví.  

Obr. 4.2: Věk respondentů  

 

Zdroj: Vlastní  
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Studenti, kteří se skupinového rozhovoru zúčastnili, byli v prvním ročníku 

prezenčního studia. Většina maturantů je ve věku kolem 20 let. To také odpovídá největší 

skupině aktérů diskuse, tj. 50 %. Druhou největší skupinou studentů v našem výzkumu pak 

byli studenti, kterým bylo 21 let (28,6 %). Z diskuse bylo zjištěno, ţe jen u dvou studentek to 

bylo způsobeno roční pauzou mezi střední školou a vysokou školou. Ostatní studenti ve věku 

21 let šli o rok později jiţ do prvního ročníku.  

Obr. 4.3: Trvalé bydliště 

 

Zdroj: Vlastní  

U aktérů diskuse bylo také zjišťováno také trvalé bydliště. Největší počet studentů 

pochází z Moravskoslezského kraje, jednalo se o 42,9 % respondentů. Z Olomouckého 

a Jihomoravského kraje pochází shodně 21,4 % účastníků. Pouze dva studenti byli z kraje 

Zlínského.   
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Obr. 4.4: Druh střední školy 

 

Zdroj: Vlastní  

V mém výzkumu se objevil největší počet studentů z gymnázií 57,1 %. To také 

určitým způsobem ovlivnilo výsledky analýzy. Bylo tedy i podle tohoto faktoru provedeno 

třídění druhého stupně. Druhou nejčastější střední školou, kterou studenti Focus group 

navštěvovali, byla obchodní akademie.  

Obr. 4.5: Ubytování při studiu na vysoké škole 

 

Zdroj: Vlastní  

Zajímavým identifikačním znakem, který respondenty také odlišoval, bylo ubytování 

studentů při vysoké škole. Největší počet aktérů diskuse pochází z Moravskoslezského kraje, 

coţ je také zřejmě důvodem, proč největší počet z nich bydlí doma u rodičů, jednalo se 
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o 42,9 %. Druhá nejpočetnější část bydlí na kolejích, tj. 35,7 %, a 21,4 % respondentů 

na privátu. Jinou moţnost nikdo neuvedl.  

4.2.2 Zpracování dat 

Zpracování dat podléhá návazným krokům. Nejdříve jsem zkontrolovala úplnost 

dotazníků a správnost jejich vyplnění. Poté jsem vytvořila datovou matici v programu 

Microsoft office Excel 2007, která mi dále slouţila pro další analýzy. K jejímu sestavení jsem 

vyuţila kódování jednotlivých otázek a odpovědí. Druhotné třídění jsem prováděla pomocí 

společných znaků jako je bydliště, obor střední školy, pohlaví, věk, apod.  Nakonec jsme 

provedla analýzu a vytvořila pro přehlednost zjištěných údajů pro mou diplomovou práci 

grafy a tabulky.  
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5 Analýza marketingové komunikace fakulty 

5.1 Analýza jednotlivých témat dle scénáře focus group 

5.1.1 Původ informací souvisejících s Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava 

Hlavním důvodem pro výběr Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické 

univerzity Ostrava byla u účastníků skupinového rozhovoru pocházejících z Ostravy moţnost 

zůstat doma u rodičů. Další účastníci uvedli, ţe jim nic jiného nezbylo, protoţe se 

na Ekonomickou fakultu hlásili kvůli jistotě, ţe kdyţ se na svou původně zvolenou školu 

nedostanou, budou moci nastoupit alespoň tam. Objevil se ale i argument, který vyvolala 

obliba města Ostravy a také obor Eurospráva a Finance, pro kterou si studentky fakultu 

vybraly.  

Aktéři focus group se shodli na tom, ţe první informace o Ekonomické fakultě získali 

na veletrhu vysokých škol Gaudeamus, kam je střední škola poslala. Stěţovali si však 

na neochotu pedagogů na středních školách poskytovat o vysokých školách bliţší informace. 

Povaţují to za něco chybného a určitě by uvítali změnu. Především na středních školách by 

totiţ tyto informace očekávali. Toto zjištění koresponduje také s hypotézou č. 1.  

  Hypotéza č. 1 

Mezi nejčastější komunikační aktivity, u kterých se maturanti setkali s informacemi 

  o Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, byl Gaudeamus. 

Hypotézu můţeme podle výsledků výzkumu potvrdit a doporučit její pouţití 

k dalšímu šetření. Nejčastěji se studenti setkali s informacemi o Ekonomické fakultě VŠB-TU 

Ostrava u referenčních skupin a na Gaudeamu. Podrobnější analýza níţe. 

5.1.1.1 Zdroje prvních informací o EkF  

Své reakce v diskusi účastníci potvrdili také v dotaznících. Mezi nejčastější zdroje 

prvních informací o Ekonomické fakultě patří pro 69,2 % dotázaných referenční skupiny, 

příbuzní, přátelé a spoluţáci. 61,5 % uvedlo internet a 53,9% označilo veletrh vysokých škol 

Gaudeamus. To je nejspíš důvod, proč v diskusi respondenti odpovídali, ţe pokud chtěli 

získat informace o vysokých školách, museli si je najít spíše sami. Měli pocit, ţe nezískali 

dostatečné mnoţství informací, a ţe by uvítali větší propagaci vysokých škol na středních 
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školách. Vyskytla se ovšem i zkušenost jednoho účastníka, kdy střední škola samotná 

uskutečnila pro vlastní ţáky menší akci, na které byly propagovány vysoké školy 

prostřednictvím broţur, letáků a jiných propagačních materiálů. Ty si mohli ţáci nejen 

prohlédnout, ale i vzít s sebou domů.  

Obr. 5.1: Zdroje prvotních informací o EkF  

 

Zdroj: Vlastní  

Zjišťovala jsem také, zda má bydliště studentů vliv na účinnost nástrojů marketingové 

komunikace. Pro toto zjištění jsem provedla třídění druhého stupně (viz Příloha č. 3). 

Z výsledků vyplynulo, ţe čím mají studenti vzdálenější bydliště, tím větší význam má 

pro jejich informovanost o existenci Ekonomické fakulty Gaudeamus a publikace o Vysokých 

školách. Zajímavostí je, ţe na rozdíl od účastníků z jiných krajů nezískali sledovaní studenti 

ze Zlínského kraje jedny z prvních informací o EkF z internetu a vůbec ţádné od pedagogů. 

Jedna studentka na toto téma řekla: 

„Učitelé nám poskytovali spíše informace v podobě učitelských novin, různých 

propagačních materiálů a rozhodování ponechali na nás. Spíše se starali o to, abychom 

všechny přihlášky řádně a včas vyplnili. Měli jsme možnost užít služeb „pedagogického 

vychovatele“, ale málokdo toho využil, spíše jsme získávali informace od starších spolužáků 

a kamarádů.“ 

5.1.1.2 Podstatné zdroje informací, které ovlivnily výběr EkF 

Výsledky analýzy o tom, kde studenti získali informace, podle kterých se rozhodli jít 

studovat na EkF, udávají jako nejčastější zdroj internetové stránky školy, tj. 78,6 %. Druhou 
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nejčastější odpovědí byla referenční skupina, tj. 57,1 %. Nulový vliv měl u dotazovaných Den 

otevřených dveří a reklama v rádiu či tisku. Tento výsledek tedy potvrzuje i jejich sdělení při 

diskusi, ve které uvedli, ţe reklamu v rádiích na EkF neslyšeli a ani ţádnou takovou v tisku 

neviděli.    

Obr. 5.2: Zdroj informací ovlivňující výběr EkF 

 

Zdroj: Vlastní  

Zda má na podané informace o EkF druh střední školy, bylo zjištěno tříděním druhého 

stupně (viz Příloha č. 3). Výsledky byly velmi různé a není u nich patrný jasný vývoj, coţ je 

také ovlivněno velmi malým vzorkem respondentů. Zajímavý však můţe být závěr 

u maturantů obchodní akademie, podle kterého se studenti rozhodovali nejen na základě 

informací od referenčních skupin a internetu, ale na rozdíl od ostatních také hodně s pomocí 

publikací o vysokých školách. Je tedy patrné, ţe studenti obchodních akademií mají díky 

jasnému zaměření střední školy i jasnější představy o své budoucí vysoké škole a podle toho 

také informace vyhledávají. Mezi respondenty tohoto výzkumu se objevila spoustu studentů, 

především z gymnázií, kteří se hlásili na jiný typ školy, a EkF byla pro ně spíše záchranným 

výběrem. Tento fakt výsledky také ovlivňuje. Je to patrné z výsledku zdrojů čerpání. Jelikoţ 

se studenti prvně nezajímali o EkF, nepatří vůbec mezi jejich zdroje informací o EkF 

publikace o vysokých školách nebo Den otevřených dveří. Je to dáno moţná i tím, ţe mezi 

těmito zdroji vyhledávali informace o jiných vysokých školách. 
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5.1.1.3 Požadovaný druh informací o EkF 

Na otevřenou otázku, ve které měli respondenti uvést, jaké potřebné informace by 

měla fakulta maturantům především poskytovat, se 57,1 % jasně vyjádřilo pro ucelený 

přehled studijních oborů, které Ekonomická fakulta nabízí. Při diskusi toto tvrzení všichni 

účastníci potvrdili. Studenti nevědí, co názvy předmětů reprezentují, co obnáší jejich studium 

a především jaké uplatnění poté mohou nalézt. Jediná charakteristika oborů, se kterou se 

studenti setkali, je na internetových stránkách školy. Nepovaţují ji ale za příliš zdařilou. 

Vysvětlení je hlavně pro studenty neekonomických středních škol velmi cizí.  

Obr. 5.3: Důležité informace pro uchazeče o studium na EkF 

 

Zdroj: Vlastní 

Protoţe se v diskusi u studentů gymnázií objevilo rozhořčení nad tím, ţe pořádně 

neznali význam studijních oborů nabízených Ekonomickou fakultou a uvítali by více 

informací o oborech, rozhodla jsem se u třídění druhého stupně (viz Příloha č. 3) zjistit, jaký 

vliv má střední škola na poţadované informace studentů po škole. Z výsledku je patrné, 

ţe toto tvrzení je pravdivé a u studentů gymnázií byli nejčastěji poţadované informace 

o oborech. Zajímavé je také zjištění, ţe ţáky obchodních akademií zajímají na rozdíl 

od ostatních maturantů i informace o přijímacích řízeních. U studentů gymnázií se zase jako 

u jediných objevuje zájem o informace k moţnostem výjezdu studentů Ekonomické fakulty 

do zahraničí. 
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5.1.2 Hodnocení důležitosti nástrojů marketingové komunikace  

Tímto tématem se účastníci vyjadřovali přímo k hodnocení důleţitosti jednotlivých 

nástrojů marketingové komunikace Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Diskuse na toto 

téma byla zahájena otázkou, zda by se fakulta měla propagovat. Pozitivní ohlas aktérů byl 

posílen argumenty, ţe by se maturanti dozvěděli včas více informací o vysoké škole. Klidně 

by tedy propagaci ještě více zintenzivnili. Někteří měli názor, ţe prezentace školy nebude 

nikdy dost. Shledávají v tom prostředek, jak motivovat více studentů ke studiu na fakultě a tu 

poté následně rozšiřovat. Pouze jeden student uvedl, ţe propagace fakulty není důleţitá. Tento 

svůj názor vysvětlil tvrzením, ţe se na fakultu jiţ tak hlásí dostatek studentů.  

Studenti při diskusi vybrali jako nejvhodnější prostředek pro propagaci školy internet. 

To odpovídá hypotéze č. 2, která byla potvrzena i dotazníkovým šetření. 

 Hypotéza č. 2 

Za nejdůleţitější zdroj informací o Ekonomické fakultě povaţují studenti internet. 

Hypotéza byla tedy potvrzena a můţe slouţit k dalšímu zkoumání. Studenti podle 

vlastních zkušeností uvedli, ţe internet byl rozhodně nejdůleţitějším zdrojem informací 

o Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Tento závěr se opírá také o výsledky 

z dotazníkového šetření. Podrobnější šetření, o které se potvrzení dané hypotézy opírá, je 

v kapitole 5.2.1.  

Jako další způsob propagace povaţují studenti prezentaci Ekonomické fakulty 

na středních školách. Nejvhodnější pro takovou návštěvu na školách niţšího stupně by podle 

nich byli studenti doktorandského studia, kteří by na studenty působili věrohodněji, neboť 

mají podle nich nejvíce atraktivních informací. Názory studentů odpovídají tvrzení, které 

uvedl jeden student: 

„Při prezentaci školy v médiích, ať už se jedná o internet, letáky nebo rádio, mi chybí 

zpětná vazba. Za nejlepší informace považuji informace od lidí, kteří mají se školou osobní 

zkušenosti.“ 

V případě, kdy by měli účastníci diskuse uvést rádia či tisk vhodný pro reklamu 

Ekonomické fakulty, shodli se ve všech skupinách na regionálních médiích. Přesto dodávali, 

ţe rádio či tisk jako studenti moc nečtou nebo neposlouchají. Rádia u nich doma plní spíše 

funkci zvukové kulisy. Rodiče doma nejčastěji poslouchají Frekvenci 1 a čtou Mladou frontu. 

U studentů patří k nejoblíbenějším rozhlasovým stanicím Evropa 2, Kiss Morava a Orion.  
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K akcím Den otevřených dveří a Gaudeamus se všichni účastníci focus group 

vyjadřovali negativně. Pro jejich rozhodnutí o výběru vysoké školy to význam nemělo. Přesto 

se většina veletrhu vysokých škol účastnila. Dvě studentky uvedly: 

„Nebylo to moc přínosné. Řekli nám jen, že si máme pročíst letáky, které jsme dostali, 

a další informace si máme najít na internetu. Jediné co mi to dalo, byla plná taška 

propagačních materiálů.“   

„Jsem toho názoru, že Den otevřených dveří je prospěšný, člověk se seznámí s novým 

prostředím, hodně také záleží na prvním dojmu u učitelů. Prostředí školy může být důležitým 

faktorem při výběru. Já osobně jsem na Dnu otevřených dveří nebyla, ale nezatracuji ho. Na 

Gaudeamu jsem byla ve 3. ročníku gymnázia. Měla jsem z něj smíšené pocity. Dostala jsem 

spoustu informací, ale více z nabídkových letáků, než z osobního kontaktu. U stánku byla 

spousta lidí, měli nedostatek času věnovat se každému a také ne vždy byla ochota ze strany 

předvádějících.“ 

O tom, jak důleţitý byl pro jejich rozhodování Den otevřených dveří, odpovídali, 

ţe byli jiţ při návštěvě fakulty většinou rozhodnutí a spíše se ujišťovali. Objevil se i názor, 

ţe více neţ tyto akce je pro volbu důleţitá pověst školy.  

5.1.2.1 Hodnocení důležitosti nástrojů komunikace EkF 

Studenti posuzovali důleţitost nástrojů komunikace EkF přiřazením hodnoty 

od nejdůleţitější aţ po nedůleţité v pořadí, jako se udělují známky ve škole. U výsledných 

hodnot je podstatné, ţe nejniţší číslo je nejlépe hodnoceným nástrojem a naopak. Jako 

nejdůleţitější nástroj marketingové komunikace školy povaţují studenti internet. Jako druhý 

uvedli publikace poskytující přehled vysokých škol a to i přesto, ţe je mezi hlavní zdroje 

informací o vysokých školách a Ekonomické fakultě často neuváděli. Stejný rozpor můţeme 

nalézt také u hodnocení důleţitosti akce Gaudeamus. Podle zjištění se nejčastěji na tomto 

veletrhu studenti setkávají s prvními informacemi o vysokých školách, na druhou stranu ji 

nehodnotí pozitivně. V diskusi se studenti vyjádřili, ţe tato akce nesplňuje svůj efekt, protoţe 

na ní získávají pouze prospekty. Uvítali by, kdyby stánky jednotlivých škol podávali 

informace zajímavějším způsobem. Objevil se i názor, ţe konkrétně u stánku Ekonomické 

fakulty VŠB-TUO nebylo moţné ani zeptat se na potřebné informace, protoţe pracovníci 

stánku nestíhali nápor maturantů.  
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Obr. 5.4: Průměrné hodnocení nástrojů komunikace EkF  

 

Zdroj: Vlastní  

Můţeme říci, ţe studenti hodnotí nástroje marketingové komunikace školy spíše 

pozitivně. Je to způsobeno velmi dobrým hodnocením internetových stránek školy, publikací 

o vysoké škole a poměrně i dobrým hodnocením akce Den otevřených dveří. Jedinou 

negativně hodnocenou akcí je Gaudeamus. Takový závěr odpovídá i stanovené hypotéze č. 3.  

 Hypotéza č. 3 

Studenti hodnotí důleţitost nástrojů marketingové komunikace školy spíše pozitivně 

neţ negativně.  

Díky focus group a analýze dotazníkového šetření můţeme hypotézu č. 3 potvrdit. 

Studenti hodnotí důleţitost nástrojů marketingové komunikace, které Ekonomická fakulta 

vyuţívá spíše jako důleţité, coţ odpovídá stanovené hypotéze.   

Podle výsledků šetření je reklama v tisku a v rádiu nedůleţitá. Toto zjištění není 

směrodatné, protoţe při rozhovoru studenti uvedli, ţe ţádnou nečetli ani neslyšeli. Hodnocení 

důleţitosti těchto nástrojů nebylo tedy ovlivněno zkušenostmi s těmito reklamami studentů 

a není proto zahrnuto při potvrzení analýzy. Při skupinovém rozhovoru měli studenti 

k dispozici i propagační materiály fakulty, které si mohli pečlivě prohlédnout a říci na ně svůj 

názor. Většina studentů k nim zaujala spíše pozitivní stanovisko, nikdo neměl připomínku.  
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5.1.2.2 Marketingová komunikace EkF a faktory ovlivňující její výběr 

Tato otázka byla vytvořená z pěti výroků, které se zaměřovaly na vliv jednotlivých 

faktorů pro výběr Ekonomické fakulty. Studenti měli přiřazovat míru shody s těmito výroky.  

Obr. 5.5: Míra shody respondentů s výroky o výběru vysoké školy 

 

Zdroj: Vlastní  

U výroku „V mém rozhodnutí o výběru vysoké školy mě nejvíce ovlivnili rodiče.“ 

uvedlo nejvíce dotazovaných, celkem 64,3 %, nesouhlas. Při diskusi se všichni studenti shodli 

na tom, ţe do výběru vysoké školy by jiţ rodiče neměli zasahovat. Jelikoţ jsou studenti 

závislí na finančních prostředcích od rodičů, připouští, ţe v omezené míře jejich názor 

vnímají.   

S druhým výrokem o důvěře informací o vysoké škole od vrstevníků se ztotoţnilo 

celkem 77,6 % dotazovaných. Tento výsledek odpovídá tvrzením studentů o tom, 

ţe podstatnou část informací o Ekonomické fakultě získali od starších studentů fakulty. 

Studenti při diskusi vyjádřili názor, ţe by více informací o vysokých školách čekali 

od pedagogů na střední škole, proto u výroku „Pedagogové nám na střední škole poskytovali 

informace o vysokých školách.“ většina dotazovaných nesouhlasila, jednalo se o 71,4 % 

dotazovaných. Tento výsledek opět potvrzuje analýza písemného dotazování.  

Pro posouzení zkušeností studentů s internetovými stránkami školy byl vyuţit výrok 

„Na webových stránkách EkF jsem nalezl/a všechny potřebné informace.“  
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85,7 % respondentů s uvedeným tvrzením souhlasila. Účastníci diskuse totiţ uvedli, 

ţe většinu informací, které hledali, hledali právě na webových stránkách školy. Dokonce je 

povaţují za jediný logický zdroj nejdůvěryhodnějších informací. 

Nejpopulárnějším komunikačním prostředkem poslední doby jsou sociální sítě. 

V České republice je nejrozšířenější sociální síť Facebook. Je to moţný prostředek 

s potenciálními uchazeči o studium. Proto se posledním výrokem zjišťovalo, zda by studenti 

v době, kdy byli ještě maturanti, uvítali informace o Ekonomické fakultě skrze Facebook. 

57,1 % dotazovaných s tvrzením souhlasilo. U 35,7 % studentů se objevil nesouhlas. Studenti 

se domnívají, ţe Facebook patří k novým formám komunikace a škola by neměla tento trend 

ignorovat. Naopak povaţují za správné, kdyţ se škola „snaţí jít s dobou“. 

5.1.3 Referenční skupiny 

Touto částí focus groupu byl zkoumán vliv různých referenčních skupin na uchazeče 

o studium na vysokou školu. Reakce účastníků diskuse byli různé. Někteří odpovídali, 

ţe referenční skupinou jsou rodiče, především maminky, které mají také ekonomické 

vzdělání. Častěji se však studenti vyjadřovali pro referenční skupinu přátel a známých, kteří 

jim podali informace nejen o studiu na fakultě, ale i o kolejích a studentském ţivotě. 

Rodiče studentů patří sice mezi nejvlivnější referenční skupinu, přesto aktéři diskuse 

tvrdí, ţe by rodiče neměli zasahovat do rozhodnutí, spíše by jim měli volbu vysoké školy 

doporučovat. Jeden student se vyjádřil i tak, ţe rodiče mohou navrhovat především zaměření 

školy. Kdyby totiţ studoval FAMU, jeho rodiče by určitě do jeho rozhodnutí zasahovali. 

Vyskytl se nakonec i názor, ţe rodiče studenty ovlivňují při výběru vysoké školy moţná víc, 

neţ si sami uvědomují nebo připouštějí. Toto tvrzení spolu s předešlými výsledky odpovídá 

další hypotéze.   

 Hypotéza č. 4 

Studenty při výběru vysoké školy ovlivnili rodiče více neţ reklama fakulty v médiích. 

Tuto hypotézu můžeme potvrdit a opět doporučit k další analýze pro dané téma. 

V kapitole 5.1.2. jsme jiţ zjistili, ţe studenti reklamy Ekonomické fakulty v médiích vůbec 

nezaznamenali a nemají tedy pocit, ţe by je v rozhodování mohli vůbec ovlivňovat. Tyto 

výsledky tak souhlasily s tvrzením aktérů diskuse, ţe pro jejich rozhodování neměl spot 

v rádiu nebo reklama v novinách vůbec ţádný význam. Hypotézu musíme rozhodně 
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verifikovat i proto, ţe druhou nejčastější referenční skupinou, která měla vliv na výběr vysoké 

školy, byli u respondentů rodiče, viz kapitola 5.3.1. Podle studentů se rodiče o jejich výběr 

vysoké školy starali a jejich rozhodnutí podpořili. Nejčastěji mají rodiče informace od svých 

známých nebo z vlastních zkušeností.   

„Rodiče se zajímali, kam se chci hlásit. Občas mi sdělili návrh, co by bylo dobré, 

popřípadě, když slyšeli reference o nějaké škole, tak jsme to samozřejmě probrali.“  

5.1.3.1 Referenční skupina nejvíce ovlivňující volbu účastníků diskuse 

U této polootevřené otázky respondenti vybírali takovou referenční skupinu, která je 

při výběru nejvíce ovlivnila. Při diskusi se zatím nejčastěji objevovali přátelé, spoluţáci 

a rodiče. Skutečné názory účastníků skupinové diskuse se zjišťovaly anonymním 

dotazováním. Nejvyšší procento, tj. 28,6 %, opravdu uvedlo přátele. Jako druhá nejčastější 

skupina byli potvrzeni rodiče s 21,4 %. Nejmenší roli v rozhodování studentů měli sourozenci 

a pedagogové. Jedna studentka během diskuse uvedla, ţe v jejím rozhodnutí hrál velkou roli 

její přítel.  

Obr. 5.6: Vliv referenčních skupin 

 

Zdroj: Vlastní  

Při diskusi se objevila rozdílnost v názorech daná pohlavím aktérů. Muţi se častěji 

rozhodovali na základě více racionálních úvah. V Ostravě mají práci, nechtěli se stěhovat, 

apod. U studentek bylo rozhodování spíše emocionálního rázu. Měli tady své přátelé, 

partnera, kdyţ byli na návštěvě v Ostravě, tak se jim to tu líbilo. Z tohoto důvodu bylo 

provedeno i šetření druhého stupně (viz Příloha č. 3), kde se vliv jednotlivých skupin 
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u dotazovaných sledoval podle pohlaví. Studenty ovlivnili pouze rodiče a přátelé. Ostatní 

referenční skupiny neměli v jejich rozhodování ţádnou váhu. U muţů se také častěji 

vyskytuje názor, ţe se sami rozhodují a nenechají se ovlivňovat. Studentky nejčastěji 

ovlivňují jejich přátelé a spoluţáci. U moţnosti jiné ţeny uvedli jako referenční skupinu, která 

je ovlivnila při výběru vysoké školy, svého partnera. 

5.1.4 Prezentace fakulty na internetu 

Záměrem diskuse na toto téma bylo získat hodnocení popřípadě návrhy zlepšení 

komunikace školy přes internet. Zvláštní pozornost byla věnována sociální síti. Jiţ na začátku 

focus group uváděli studenti jako nejdůleţitější zdroj informací, díky kterým si zvolili 

Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava, internetové stránky fakulty. Jedna studentka uvedla, 

ţe netušila o vlastních stránkách fakulty. Tudíţ o fakultě toho moc nezjistila, neboť byla 

pouze na úvodní stránce univerzity. Vzhled stránek studenti hodnotili v obou skupinách 

celkem pozitivně. Úvodní strana jim dokonce přišla velmi zdařilá. Upozorňují však zároveň, 

ţe některé podtémata působí zastarale. Jmenovali například „Interní informační systém“.  

Mezi nejčastější informace, které na stránkách školy studenti vyhledávali, patřily 

především informace o oborech, podmínky přijetí, ale i moţnosti ubytování v okolí. Všichni 

se shodli na tom, ţe informace o studijních oborech na stránkách fakulty sice nalezli, 

ale jejich charakteristika jim přišla nedostačující. Uvítali by i více názorů od studentů a jejich 

zkušenosti se studiem nebo i jejich následným uplatněním na trhu práce. Jako vhodný příklad 

takovýchto tvrzení povaţuji tento návrh studentky: 

„Uvítala bych například postřehy a doporučení od ostatních studentů, tzn., jaké mají 

zkušenosti se zvolenými obory, apod. Myslím si, že právě to je stěžejní. Nestudovali bychom 

poté něco, co nás nebaví. Nyní už vím, že tyto a jiné informace se dají nalézt na internetovém 

serveru primat.cz, ale jako maturantka jsem své prvotní informace sháněla jen na stránkách 

fakulty. Zavedla bych prezentaci oborů na webových stránkách i jinou formou, nejen jejich 

popisem.“ 

Při diskusi se také řešila prezentace Ekonomické fakulty na sociální síti. Především 

na Facebooku, který je v České republice nejrozšířenější. Záměrem bylo také zjistit, jestli se 

s prezentací školy takovou formou jiţ někdy setkali. Většina se s tímto ještě nesetkala. 

Objevily se ovšem i zkušenosti s komunitním odkazem školy na Facebooku, kde se můţe 

kaţdý stát členem. Jedna studentka měla i pocit, ţe se jiţ s profilem VŠB setkala.  
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Studenti mají k tomuto způsobu prezentace velmi rozporuplné názory. Někteří 

Facebooku, jako zdroji informací, nevěří a nepovaţují jej za dostatečně vhodný a váţený 

pro takovou instituci jakou je vysoká škola. Další zase uvedli, ţe na Facebooku je dnes 

prakticky kaţdý a i fakulta by měla jít s dobou. Facebook můţe být způsobem, jak nalézt 

novou cestu ke studentům. Přesný postoj můţeme nalézt pomocí dotazníkového šetření. 

Zásadní je však představa studentů o tom, jaké informace by měl profil fakulty členům 

poskytovat. Účastníci diskuse vyjádřili názor, ţe hlavním přínosem mohou být komentáře 

a diskuse mezi studenty. Tak by zjistili i praktické zkušenosti studentů s obory, přijímacími 

zkouškami a také o uplatnění absolventů.   

5.1.4.1 Nejvyhledávanější informace na stránkách školy při volbě vysoké školy 

Mezi nejvyhledávanější informace studentů na internetových stránkách vysoké školy 

patří studijní obory. Hodnotilo tak 57,1 %. Toto zjištění odpovídá diskusi, ve které studenti 

vyjádřili názor, ţe pro ně nejpodstatnější informace byly o oborech, které škola nabízí. 

Na rozdíl od diskuse, se však v dotazníkovém šetření objevily s vysokým procentem relativní 

četnosti, tj. 57,1 %, i často vyhledávané kontaktní informace (28,6 %). Historie školy, sloţení 

pedagogického sboru nebo studentský ţivot respondenti na stránkách školy při volbě studia 

vůbec nevyhledávali.  

Obr. 5.7: První vyhledávané informace na stránkách vysoké školy 

 

Zdroj: Vlastní  

Ke třídění dat o vyhledávaných informacích na internetových stránkách školy byla 

provedena také analýza vlivu střední školy na poţadované informace studentů (viz Příloha 
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č. 3). Maturanti všech středních škol se zaměřili nejčastěji na informace o studijních oborech. 

Jen u obchodních akademií ţáci uvedli, ţe nejvíce vyhledávali kontaktní informace. Uvedlo 

tak 66,7 % dotazovaných. Gymnazisté (tj. 12,5 % aktérů) také projevili zájem o aktivity 

fakulty a její styky se zahraničím. Tento výsledek můţe být způsoben i faktem, ţe studenti 

gymnázií mají vyšší počet hodin cizího jazyka. Jejich znalosti a s nimi spojená odvaha 

vycestovat je proto vyšší.  

5.1.4.2 Hodnocení spokojenosti s webovými stránkami Ekonomické fakulty 

U hodnocení se opět objevila stupnice stejná jako při známkování ve škole. Jako 

nejlépe hodnocené jsou tedy ty vlastnosti internetových stránek Ekonomické fakulty, které 

mají nejniţší průměrnou hodnotu. To neplatí pro údaj, podle kterého studenti v době, kdy si 

vybírali svou vysokou školu, internetové stránky fakulty neviděli. Tato hodnota je nulová, 

jelikoţ všichni stránky viděli a nemuseli se tedy k dané moţnosti vyjadřovat. Mezi nejlépe 

ohodnocené atributy patří „mnoţství informací“ (2,0) a „aktuálnost stránek“ (2,0). Naopak za 

nejhorší povaţují studenti přehlednost (2,9) a srozumitelnost navigace (2,7).  

Obr. 5.8: Hodnocení jednotlivých atributů internetových stránek EkF 

 

Zdroj: Vlastní  

Ke zjištění vlivu pohlaví na hodnocenou spokojenost s jednotlivými vlastnostmi 

internetových stránek fakulty bylo provedeno třídění druhého stupně (viz Příloha č. 2). Čím 

vyšší je průměrné číslo hodnocení, tím hůře studenti hodnotili jednotlivé prvky webových 

stránek Ekf. Nejhůře je hodnocena přehlednost a poté srozumitelnost navigace 

u obou pohlaví. V nejlepším hodnocení se však jiţ jejich názory liší. Studenti jsou nejvíce 
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spokojeni s mnoţstvím informací na webových stránkách. Studentky jsou zase nejvíce 

spokojeny s aktuálností.   

5.1.4.3 Vztah studentů k sociální síti Facebook 

Dotazníkovým šetřením se zjistilo, ţe 100 % studentů  Facebook vyuţívá a má na něm 

svůj profil. Respondenti měli také uvést důvod, kvůli kterému jsou fanoušky nebo členy 

profilů některých firem či organizací na Facebooku. 50 % z nich v tom vidí způsob získání 

informací o dané instituci. U 21,4 % respondentů jde také o vyjádření pozitivního postoje 

o organizaci. Nikdo není členem profilu nějaké organizace kvůli komunikaci se zaměstnanci. 

Obr. 5.9: Důvody členství v profilech organizací 

 

Zdroj: Vlastní  

Ke zjištění, zda tyto důvody nemají základ v hodnotové orientaci respondentů, se 

provedlo třídění dat druhého stupně. Z výsledků můţeme zpozorovat (viz. Příloha č. 2), ţe se 

respondenti všech hodnotových orientací stávají fanoušky nebo členy profilů firem 

a organizací kvůli získání informací. Pouze pro hédonisticky hodnotově orientované 

respondenty, pro něţ má největší význam láska, přátelství a zájmy, je tento způsob vyuţívání 

sociální sítě určen k vyjadřování pozitivního postoje k organizaci. Pro 25 % studentů, kteří 

jsou egoisticky materiálně zaměření, je jako u jediných, důvodem členství na profilu firem 

naklonění si organizace či jejích zaměstnanců.  
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5.1.4.4 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava na Facebooku 

V diskusi se objevili názory pro i proti prezentace fakulty na Facebooku. 

Dotazníkovým šetřením se zjistilo, které mínění u členů diskuse převládá. Respondenti 

v dotazníku odpovídali na polootevřenou otázku, u které měli kaţdé rozhodnutí zdůvodnit.  

71,4 % ze všech aktérů diskuse by se fanoušky či členy profilu EkF stali. Při rozhovoru 

většinou zazněly názory, ţe by tam zřejmě hledali více osobních informací nebo ty informace, 

které by ještě na stránkách školy nenašli. Tímto se opět prokazuje další hypotéza. 

 Hypotéza č. 5 

Studenti by uvítali spíše prezentaci školy na sociálních sítích. 

Hypotézu můžeme potvrdit. Prezentace Ekonomické školy na Facebooku je pro 

studenty ve větší míře povaţována za správný krok ve hledání nových způsobů komunikace 

školy s potenciálními studenty. Toto potvrzují nejen tvrzení studentů při focus group, 

ale i získaná data z analýzy dotazníkového šetření, viz níţe. 

Obr. 5.10: Členství na profilu EkF 

 

Zdroj: Vlastní  

Jiţ při diskusi se objevili na toto téma rozdílné názory obou pohlaví. Třídění druhého 

stupně toto tvrzení prokázalo (viz Příloha č. 3). Z výsledků výzkumu bylo zjištěno, ţe by 

studentky byly raději členem profilu EkF na Facebooku neţ studenti. Jako hlavní důvod 

uvádějí získání aktuálních informací, jelikoţ se informace na sociální síti šíří mnohem 

rychleji. Muţi jsou naopak proti tomuto. Jako jediný důvod by pro ně mohla být loajálnost 

k fakultě nebo získání informací od ostatních studentů. 
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5.1.5 Hodnocení kritérií výběru Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava 

Poté, co byla v diskusi probrána všechna témata, mohli studenti začít vyplňovat 

závěrečnou část dotazníku. V tomto oddíle se účastníci diskuse charakterizovali. Kromě toho 

však ještě ohodnotili specifická kritéria, která pro ně při výběru vysoké školy byla různě 

důleţitá.  

Nejdůleţitějším kritériem pro výběr Ekonomické fakulty byly přijímací zkoušky (1,7). 

Tento údaj je opřen o tvrzní účastníků diskuse, ţe se většinou hlásili na jinou vysokou školu. 

EkF byla volbou pro případ, ţe se tam nedostanou. Druhým nejdůleţitějším atributem 

pro výběr fakulty bylo ekonomické zaměření školy (1,9). Nejméně důleţitý byl pro studenty 

vliv rodičů se známkou 3,4.    

Obr. 5.11: Důležitost specifických kritérií pro výběr EkF 

 

Zdroj: Vlastní  

Třídění druhého stupně bylo vytvořeno i v tomto případě (viz. Příloha č. 3). Zjištění, 

jaký vliv má střední škola na důleţitost jednotlivých kritérií při výběru vysoké školy, je 

zkoumáno pouze u respondentů z obchodních akademií a gymnázií, jelikoţ je počet studentů 

z jiných středních škol u tohoto výzkumu nízký a výsledky proto nemají vypovídací hodnotu.  
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Obr. 5.12: Hodnocení specifik ovlivňující výběr EkF podle míry jejich důležitosti 

(1 nejdůležitější, 5 - nedůležité) u studentů z obchodních akademií a gymnázií  

 

Zdroj: Vlastní  

Pro maturanty z obchodní akademie bylo nejdůleţitějším kritériem pro výběr EkF 

VŠB-TU Ostrava zaměření školy, přijímací zkoušky a uplatnění absolventů. Nejméně výběr 

ovlivnili rodiče. U gymnazistů byly důleţité přijímací zkoušky, ale uţ nerozhodovalo 

zaměření školy. To opět koresponduje s tvrzeními, ţe si studenti z gymnázií volili 

Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava jako záchranou vysokou školu, jinak měli zvolený 

jiný obor nebo vysokou školu. U ţáků gymnázií nehrála při rozhodování vůbec ţádnou roli 

historie školy, i kdyţ pověst školy uţ povaţují za poměrně důleţitý faktor. 

5.1.5.1 Hodnotová orientace studentů  

Znalost hodnotové orientace studentů můţe pomoci vysvětlit některé jejich názory 

a zkušenosti, které účastníci diskuse měli. Z nastudování této problematiky jsem usoudila, 

ţe nejvhodnější klasifikaci hodnot je studie podle sociologa Saka, který se zabýval 

hodnotovou orientací české mládeţe. Podle jeho výsledků mají studenti ekonomických oborů 

spíše Egoisticko-materialistickou hodnotovou orientaci.  

 



68 

 

Sak získal díky své analýze sedm faktorů, které vyjadřují obecnější hodnotové 

orientace. Patří mezi ně:  

1. Egoisticko-materialistická hodnotová orientace. Hlavní hodnoty tvoří majetek, plat, 

společenská prestiţ, soukromé podnikání a úspěšnost v podnikání. Tito lidé se umějí 

prosadit, nehodlají ale pro společnosti nic přinášet. 

2. Profesně rozvojová hodnotová orientace. Ke druhům faktorů této orientace patří 

vzdělání, rozvoj vlastní osobnosti, zajímavá práce a úspěch v zaměstnání. Lidé této 

orientace jsou tvořiví a mají aktivní přístup k ţivotu. Umějí stimulovat osobní rozvoj, 

pro který je důleţitá hodnota vzdělání a seberealizace z poznání.  

3. Reprodukční hodnotová orientace. Lidé uznávající hodnoty ţivotní partner, rodina, 

děti a láska jsou zaměřeni na biologickou reprodukci, vytváření podmínek pro růst 

a socializaci dětí.  

4. Globální hodnotová orientace. Nejdůleţitějšími hodnotami je zdravé ţivotní 

prostředí, mír, zdraví ve svém věku a propojení. Tito lidé se zajímají o celý lidský rod, 

zdraví je nejvyšší hodnota.  

5. Liberální hodnotová orientace. Tuto hodnotovou orientaci tvoří svoboda, 

demokracie, soukromé podnikání. Spojení soukromého podnikání se svobodou dává 

hodnotám jiný obsah neţ u materiálně egoistické hodnotové orientace, kde je 

podnikání spojeno s příjmy.  

6. Sociální hodnotová orientace. Veřejně prospěšné práce, politická angaţovanost, 

společenská prestiţ a být uţitečný druhým lidem patří mezi hlavní hodnoty této 

orientace. Tito lidé jsou vedeni k interakcím a vztahům k druhým lidem a sociálním 

skupinám.  

7. Hédonistická hodnotová orientace. Tento faktor je tvořen hodnotami, kterými jsou 

koníčky a zájmy, láska a přátelství. Tento jedinec vyhledává vztahy, avšak jen ty, 

které ho nesvazují. Tito lidé mají nevázaný charakter, nevyhledávají tedy odpovědnost 

a vyšší sociální kooperaci. [25]   
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Obr. 5.13: Hodnotová orientace členů diskuse 

 

Zdroj: Vlastní  

Z dotazníkového šetření můţeme Sakovo zjištění potvrdit. Nejvíce účastníků naší 

diskuse je profesně rozvojové hodnotové orientace, tj. 35,7 %. Druhou největší skupinu však 

opravdu tvoří studenti s egoisticko-materialistickým zaměřením, tj. 28,6 %. Početnou skupinu 

tvoří i hédonisticky hodnotově orientovaní studenti, tj. 21,4 %, coţ kupodivu není dáno 

pohlavím, protoţe podle třídění druhého stupně je naopak takto hodnotově zaměřeno více 

studentů (40 %) neţ studentek (11 %). 

Obr. 5.14. Vliv hodnotové orientace na způsob ubytování studentů na vysoké škole  
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Zdroj: Vlastní  

Účastníci Focus group nejčastěji bydlí doma u rodičů nebo na kolejích. Zda má 

význam na jejich bydlení i hodnotová orientace, která můţe ovlivňovat nejen výběr jejich 

vysoké školy, především zaměření, ale i to jak moc se chtějí osamostatnit nebo lpí na své 

rodině.  

Z třídění dat druhého stupně bylo zjištěno, ţe studenti, kteří ţijí u rodičů, mají jako 

jediní reprodukční hodnotovou orientaci (16,7 %). Coţ jsou lidé uznávající hodnoty 

související s ţivotním partnerem, rodinou, dětmi a láskou. Patří sem ale i nejvíce studentů 

s hédonistickou hodnotovou orientací (16,7 %). Pro tyto jedince jsou nejdůleţitější koníčky 

a zájmy, kterým se chtějí věnovat. Nevyhledávají odpovědnost, pohodlí domova je pro ně 

nejsnadnějším způsobem, jak se jí vyhnout.    

U studentů ţijících na kolejích se nejčastěji objevila egoisticko-materialistická 

hodnotová orientace (40 %). Pro tyto jedince je nejdůleţitější se prosadit. Hlavní hodnoty 

tvoří majetek, plat a prestiţ. Jako u jediného způsobu bydlení se objevila sociální hodnotová 

orientace studentů (20 %). Coţ jsou lidé, kteří vyhledávají kontakt k druhým lidem 

a k sociálním skupinám.  

U studentů, kteří ţijí na privátu, se objevily pouze dvě hodnotové orientace. 

Egoisticko-materialistická (33,3 %), nejvíce však profesně-rozvojová (67,7 %). Pro studenty 

ţijící na privátu je nejdůleţitější vzdělání, rozvoj vlastní osobnosti a zajímavá práce, 

ve které budou úspěšní. Jsou to lidé tvořiví s aktivním přístupem k ţivotu. 

5.2 Návrhy a doporučení 

Ve čtvrtém ročníku na střední škole si ţáci zaţívají řadu stresových situací, 

které nejsou ovlivněny jen přípravou na maturitní zkoušku. Musejí učinit spoustou důleţitých 

rozhodnutí, které mohou ovlivnit zbytek jejich ţivota. Mezi ně patří také volba pokračování 

ve studiu a výběr vysoké školy. Proto jsou v danou chvíli důleţité správně načasované 

a distribuované informace o vysokých školách, po kterých je poptávka.  

V této kapitole se pokusím navrhnout a doporučit optimální způsob marketingové 

komunikace Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava na základě sekundárních a primárních dat 

získaných ze skupinového rozhovoru a dotazníkového šetření. U některých problémů uvádím 

i moţnosti řešení. Všechny připomínky jsou podepřeny pouze mými názory a postřehy. 
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Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava není soukromou školou. Má tedy omezené 

prostředky a nemůţe se svými investicemi do komunikace srovnávat se soukromou 

vzdělávací institucí. Můţe se jen ještě ucházet o granty a financování z projektů EU. Tento 

důleţitý moment musí být brán v potaz při formulaci všech návrhů a doporučení. Všechny 

ceny, které v návrzích doporučuji, jsou přibliţné a uváděné bez DPH. Jde o kombinaci 

doporučení, která by mohla být pro danou cílovou skupinu účinná, a záleţí tedy jen na 

fakultě, zda jsou pro ni vhodná.  

5.2.1 Komunikační nástroje podávající prvotní informace související s Ekonomickou 

fakultou VŠB-TU Ostrava 

Z výzkumu vyplynulo, ţe nejčastějším zdrojem prvních informací, které studenti 

o Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava získali, jsou referenční skupiny, internet a veletrh 

vysokých škol Gaudeamus. Nulový vliv měl na respondenty Den otevřených dveří a reklamy 

v rádiích či tisku, které ani nezaregistrovali. Přesto u studentů přetrvával pocit, ţe by uvítali 

ještě větší propagaci vysokých škol.  

Mezi hlavní referenční skupiny ţáků středních škol patří rodiče, spoluţáci, přátelé, 

pedagogové a sourozenci. Referenční skupiny jsou nejvýznamnější sloţkou ze všech jiných 

zdrojů informací ovlivňující výběr vysoké školy pomocí tzv. komunikace z úst do úst, které 

podle zjištění marketingového šetření, studenti plně důvěřují. Je tedy nasnadě, jak tyto 

skupiny ovlivnit, aby šířili spíše pozitivní reference o Ekonomické fakultě. Základem všeho je 

příznivé image. K jeho vybudování můţe přispět dobrý vztah k absolventům fakulty, jelikoţ 

jejich názor je hlavním signálem, který škola o své práci veřejnosti poskytuje. Jsou to lidé, 

kteří na fakultě strávili spoustu času, sledovali práci pedagogů, znají zázemí a klima školy. Je 

proto dle mého názoru nezbytné, budovat trvale dobré vztahy se současnými studenty 

a budoucími absolventy, a vytvářet oboustrannou komunikaci a spolupráci s absolventy 

minulými, kteří se mohou stát nejlepšími „velvyslanci“ školy ve vztahu k veřejnosti. Jako 

moţný způsob, který by mohl k takovému stavu přispět, povaţuji vybudování studentského 

spolku. Členy by mohli tvořit zájemci z řad studentů, absolventů, pedagogů a jiných 

zaměstnanců fakulty. Poskytoval by jim řadu výhod, od spolupráce mezi studenty a bývalými 

absolventy, dále mezi podniky, potenciálními zaměstnavateli a absolventy či školou. Během 

roku by pořádal společné akce, soutěţe, konference, workshopy nebo poznávací zájezdy. 

Základem by byla databáze kontaktů.  
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Webové stránky školy patří nejen k významnému komunikačnímu nástroji, u kterého 

se studenti poprvé setkali s informacemi o Ekonomické fakultě VŠB-TUO, ale také nejčastější 

nástroj, který poskytl informace, které ovlivnily jejich rozhodnutí pro výběr EkF. Měly by být 

tedy minimálně pravidelně aktualizovány. Věnovala bych proto tomuto nástroji nejvyšší 

pozornost. Náklady na virtuální komunikaci navíc nejsou vysoké na to, jak velké mnoţství 

lidí je osloveno. V České republice se tvorba kompletně nových webových stránek takového 

rozsahu, včetně dalších dvou mini-sítí a asi tří jazykových mutací pohybuje okolo  

100 000 - 120 000 Kč. Cena je pouze orientační, případně by se i dala sjednat mnoţstevní 

sleva. Jelikoţ je grafický manuál univerzitou daný a tato částka je příliš vysoká, navrhovala 

bych především inovovat texty, foto-galerii a podle dalších prostředků tvorbu virtuální 

prohlídky školy. V kaţdém případě patří tento návrh k těm nákladnějším, je samozřejmé, ţe 

by potřeboval bliţší analýzu.  

Dle zjištěných údajů je velmi zanedbaná komunikační aktivita s maturanty prostřednictví 

veletrhu vysokých škol Gaudeamus. Nejen z výsledků dotazníkového šetření, ale i ze 

skupinového rozhovoru se zjistilo, ţe tato akce v poskytování informací 

a ovlivňování názoru na Ekonomickou školu neměla u studentů skoro ţádný vliv. Jejich 

reakce na akci byly spíše negativní a pobouřené. Této informaci však rozhodně nepřispívá 

další výsledek dotazníkového šetření, podle kterého 53,6 % studentů první informace 

o EkF získávají právě tam. Myslím si tedy, ţe je nezbytné na tomto zapracovat a do dalších let 

prezentaci školy na veletrhu vysokých škol zatraktivnit. Prvním krokem by měl být vlastní 

stánek EkF, protoţe kromě rozdávání nových propagačních materiálů by se mělo více stavět 

na osobním marketingu, který studenti povaţovali za nedostatečný. Pro zvýšení atraktivity 

stánku navrhuji vyuţití rekvizit v barvách fakulty – koberec, křesílka, reklamní polep stánku 

a společný dress code reprezentantů školy. Návrh jednotného oblečení v barvách fakulty je 

v Příloze č. 9, viz Obr. 5.17: Polokošile Stedman. Pro lepší představu, jsou v Příloze č. 8 

vloţeny fotografie z loňského ročníku Gaudeamu, na kterých jsou pro srovnání i fotografie 

konkurenční vysoké školy a jejího způsobu prezentace, (Obr. 5.15: Fotografie Gaudeamus 

2010 VŠB-TU Ostrava a Obr. 5.16: Fotografie škol Gaudeamus 2010, které vyhrály v soutěţi 

o nejlepší expozici). 

 

Jelikoţ je vysoká škola vybírána spíše na základě emocí, doporučila bych pro tuto akci 

vytvořit také video smyčku, která by obsahově vykreslila fakultu ze všech moţných úhlů.  
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Celá prezentace by se na veletrhu pouštěla prostřednictvím LCD monitorů vystavených 

u stánku, ze kterých by potenciální studenti získali nejen informace o studiu a studentském 

ţivotě, ale mohli také načerpat atmosféru studia na EkF. Navíc by se ulehčila práce 

reprezentantů školy na nápor otázek maturantů. Jako osvědčený prostředek ke komunikaci 

vysokých škol s maturanty patří na Gaudeamu přednášky pedagogů vysokých škol. 

Ekonomická fakulta by toho mohla také vyuţít a mezi ostatními školami se tak zviditelnit.  

Tab. 6.1: Orientační cena vlastního stánku Ekonomické fakulty na Gaudeamu 

Název služby jednotka Kč bez DPH 

Registrační poplatek 1 expozice 1 300,- 

Pronájem výstavní plochy včetně 
výstavby expozice 

8 m2 22 000,- 

Panel s grafickým polepem 1 ks 3 600,- 

Plazmová televize úhlopříčka 50" 2 dny 7 000,- 

Stolek pod plazmovou televizi 2 dny 3 000,- 

Koberec 8m2 1 200,- 

Přívod elektrické energie do 5,5 KW 1 7 650,- 

Generální úklid před zahájemním 8m2 200,- 

Zkrácený zápis v tištěném katalogu 1 A6 4 500,- 

Celkem - 50 450,- 

Zdroj: Vlastní  

Tab. 6.2: Orientační cena celkové prezentace Ekonomické fakulty na Gaudeamu  

Položka Cena/ks 

Stánek celkem /2 dny 50 450,- 

Křesílka ikea 2x 1 996,- 

Tvorba video smyčky 10 000,- 

Dress code 6x 1 200,- 

Celkem 63 646,- 

Zdroj: Vlastní  

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Do ceny vybavení stánku nejsou započítány 

rekvizity, které jsou jiţ ve vlastnictví fakulty. Společné oblečení tvoří polokošile, které vyrábí 

společnost Adeco, s. r. o. Předběţná cena bez potisku je 150 Kč. Byly by v červené variantě, 

tak aby odpovídali novému jednotnému vizuálnímu stylu fakulty. 
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5.2.2 Zvýšení propagace fakulty 

Podle názorů účastníků skupinového rozhovoru by se EkF mohla ještě více aktivně 

propagovat u maturantů. Za nejvhodnější prostředek je povaţován internet. Podle nich však 

pořád chybí dostatečná prezentace na středních školách. Pokud chtěli získat informace, museli 

si je sami vyhledat. To můţe být škoda, jestliţe existuje zájem ţáků a ochota středních škol. 

Jestliţe existuje opravdu nevyuţitý prostor pro osobní komunikaci s maturanty na půdě 

středních škol, vyuţila bych této skutečnosti alespoň na středních školách ekonomického 

zaměření nebo na gymnáziích v Moravskoslezském kraji. Jak studenti sami uvedli, jako 

nejvhodnější způsob osobní komunikace povaţují návštěvy doktorandů přímo na středních 

školách. Ti jsou pro ně nejdůvěryhodnější, mají pocit, ţe by k nim měly blíţ neţ 

k pedagogům. Pro takovou akci se můţe opět vyuţít video smyčka prezentovaná na LCD 

monitoru, dále vystoupení reprezentanta fakulty z kaţdého oboru, kteří by mohli poskytnout 

nejen osobní zkušenosti o studiu, ale i o studentském ţivotě, popřípadě uplatnění po škole. 

Fakulta by takto navíc získala i zpětnou vazbu. Během celého Focus group se totiţ opakoval 

poţadavek na lepší prezentaci oborů, které je moţné na škole studovat. Jejich výklad studenti 

sice mohou nalézt na webových stránkách školy, přiznávají však, ţe tomu stejně nerozumí. 

Pokud jsou navíc ţáky gymnázií, nemají ani o základních ekonomických pojmech ţádné 

znalosti. Nevědí, co který předmět obnáší, jaké je poté jejich budoucí povolání, či uplatnění 

na trhu práce vůbec. Chybí jim osobnější přístup u popisu jednotlivých oborů a u všech 

nástrojů komunikačního mixu fakulty. 

V prezentaci fakulty v médiích chybí studentům zpětná vazba, moţnost se dál 

dotazovat. Pokud ale měli účastníci diskuse uvést rádia či tisk vhodné pro reklamu, vybrali 

shodně regionální média. Celkově však nevidí přínos v tomto komunikačním nástroji. Je to 

ale ovlivněno tím, ţe se sami s reklamou v rádiu či tisku EkF nesetkali. Já osobně bych úplně 

na tuto formu propagace nezanevřela. Především proto, ţe reklama v tisku můţe při 

správném vyuţití dosáhnout výborných výsledků. Přece jen se jedná o ověřený způsob 

komunikace. Navrhovala bych inovovat její podobu a zacílit více média na samotné 

maturanty. Aby čtenáře daný inzerát oslovil, v ideálním případě si jej i zapamatovali, je 

důleţitý nejen výběr titulu, ale také jeho vlastnosti, jakými jsou umístění na stránce, formát, 

barevnost. Protoţe si čtenáři mohou u tiskové reklamy vybírat, co budou číst, je reklama 

v tisku navíc zpracovávána odlišně neţ jiné druhy. Je důleţité, aby nabídla něco zajímavého, 

čím můţe zaujmout. Jako moţnou variantu reklamy v tisku pro EkF bych navrhovala vyuţít 
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nestandardního trojúhelníkového rozměru inzerce. Vyuţití trojúhelníkového tvaru nabourává 

klasickou strukturu novin, působí na tvar článku a vyvolává zvýšenou pozornost čtenáře. Tyto 

reklamy bych umístila v rohu novin nebo článků. V dolním roku čtenáři obyčejně otáčí 

stránku, inzerce tak získá poţadovanou pozornost. V černobílém textu by mohlo navíc 

barevné provedení vynikat. I kdyţ je reklama velmi malá, bývá její sdělení u čtenářů velmi 

dobře zapamatovatelné. Tato mini formátová propagace je velmi účelná z hlediska poměru 

ceny a efektivity. Coţ je pro neziskovou organizaci, jakou je EkF, velmi důleţité. Například 

deník Metro tento formát nabízí za 5 750 Kč pro pondělí aţ čtvrtek v Moravskoslezském 

kraji. U týdeníku Respekt je uţ cena vyšší a pohybuje se pro takový formát okolo 22 000 Kč. 

Určitě bych ještě zvaţovala Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský deník, kde je za inzerci 

u dvou krajů zvýhodněná cena. Celostátně placená inzerce u tohoto regionálního deníku podle 

mého názoru nemá moc význam, protoţe např. v Praze nemá v poměru k počtu obyvatel moc 

vysoký náklad. Studenty navrhované Hospodářské noviny mají inzerci z vybraného tisku 

nejdraţší. U 1/8 stránky stojí barevný inzerát okolo 67 000 Kč.  

5.2.3 Prezentace fakulty na internetu 

Za nejdůleţitější zdroj informací, které studenti vyhledávali, a podle kterých se poté 

rozhodovali pro Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava, můţeme povaţovat webové stránky 

školy. Jejich vzhled studenti hodnotili poměrně pozitivně. Jen některá podtémata působí 

zastarale, jmenovitě Interní informační systém. Pokud chce fakulta působit na mladé lidi, 

musí se takovýmto nedokonalostem na svých stránkách vyhnout. Z výzkumu vyplynulo, ţe by 

se měla zlepšit ještě přehlednost stránek a srozumitelnost její navigace. Krátce po realizaci 

Focus group řešící i tento problém, to fakulta nezávisle na výsledcích jiţ sama začala 

realizovat. Navrhovala bych vytvořit atraktivnější prezentaci jednotlivých oborů na internetu, 

coţ byla podle výsledků dotazníkového šetření, nejčastější informací, kterou maturanti 

na webových stránkách vyhledávali. Tento popis oborů je ovšem ve většině případů pouze 

věcný a maturantům středních škol není blíţe specifikován. Dle mého názoru je zbytečné, 

uvádět předměty, se kterými se studenti při daném studiu setkají. Pro maturanty jsou 

nejdůleţitější informace o tom, jak studium daného oboru probíhá. Je například rozdíl mezi 

výukou u marketingu a účetnictví nebo managementu. Ke zvýšení atraktivnosti stránek bych 

doporučila také vytvoření virtuální prohlídky školy, u které by se maturanti mohli přesvědčit 

například i o nadstandardním vybavení počítačových učeben. Společnosti, které vytvářejí 

virtuální prohlídky, dnes uţ sami nabízejí jejich tvorbu pro školy. Orientační cena 
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pro propojení sférických panoramat do virtuální prohlídky o 11 aţ 15 kusech prohlídek (1ks 

prohlídky = 1 místnost, exteriér), stojí od 14 do 18 tisíc Kč. Tato cena je vyšší s ohledem 

na velikost školy. Výhodou by ovšem byla získaná pozornost studentů na internetových 

stránkách a odlišení se od konkurence. 

Velmi rychlý nárůst vyuţívání sociálních sítí nejen ve světě ale i v České republice 

nutí marketéry zaměřit se i na tento způsob komunikace se zákazníky. Proto jsem v rámci 

diplomové práce zkoumala, jaký vztah k nejpopulárnější sociální síti v ČR studenti zaujímají 

a zda si myslí, ţe tento způsob propagace fakulty můţe být pro maturanty vhodným 

komunikačním kanálem. Nejen z dotazníkového šetření, ale i z otevřené diskuse se potvrdil 

předpoklad, ţe by studenti v době, kdy si vybírali Ekonomickou fakultu, její prezentaci 

na Facebooku uvítali. 100 % z nich je jeho uţivateli. Pokud se chce fakulta přiblíţit svým 

potenciálním studentům, můţe to být ideální způsob. Doporučuju ale pečlivě zváţit způsob 

vyuţití a druh podávaných informací na sociální síti. Z výzkumu totiţ vyplynulo, ţe se 

studenti obávají nedůvěryhodných informací. Díky focus group jsem toho názoru, 

ţe Facebook poslouţí především jako vhodný způsob komunikace mezi samotnými studenty 

a bývalými absolventy. Toho by mohla fakulta vyuţít k aplikování emocionálních prvků, 

které prostřednictvím stylizace a imaginace také zvyšují image organizace. Studenty totiţ 

nejvíce zajímají praktické zkušenosti starších studentů nebo absolventů školy s jednotlivými 

obory, přijímacími zkouškami a uplatnění na trhu práce. Faktické informace by prý hledali 

spíše na webových stránkách školy. Ekonomická fakulta můţe zaloţit také svou oficiální 

stránku, na které komunikuje se svými příznivci, nebo vytvořit vlastní skupinu či speciální 

aplikaci. Na Facebooku jsou nejvíce zastoupení lidé ve věku 18-35 let. Ekonomická fakulta 

nabízí sluţbu pro mladé, Facebook je tedy pro propagaci ideální. Nejčastější formou jsou  

tzv. PPC reklamy. Jsou to krátké inzeráty, které se zobrazují v pravé části stránek Facebooku. 

Vytvořený inzerát můţe obsahovat i obrázek. Cena takové kampaně se vypočítává vţdy 

individuálně, podle nastavených parametrů cílení. Můţe se však zvolit rozpočet na den, který 

nesmí být nikdy překročen. Systém stanovuje pouze minimální denní rozpočet ve výši 25 Kč. 

Dynamická je však cena za klik nebo počet vidění za den.  

5.2.4 Kritéria pro výběr Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava   

Aby marketingová komunikace splnila své cíle, je potřeba zvolit správný obsah 

sdělení. Tím u vysokých škol bývá historie, pověst, přijímací zkoušky, uplatnění absolventů 
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na pracovním trhu, apod. Pověst ekonomické fakulty a uplatnění absolventů studenty 

v maturitním ročníku nebyla bohuţel pozitivní. V největší míře je naneštěstí vnímán pozitivně 

fakt, především od studentů gymnázií, ţe jsou přijímací zkoušky na fakultu jednoduché, coţ 

bylo nejdůleţitějším kritériem pro výběr EkF u studentů diskuse. Jejich snadnost vnímají 

především v poţadované úrovni percentilu z výsledků přijímacích zkoušek, který je niţší, neţ 

například na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovi univerzity. EkF staví ve svých 

propagačních materiálech především na široké nabídce studijních oborů, historii a tradici 

školy nebo na zahraničních studijních pobytech a vybavení školy.  Jelikoţ je budování image 

kaţdé instituce dlouhodobou záleţitostí a závisí na mnoha faktorech, není jednoduché 

navrhnout řešení. Základem je kvalitní vzdělávání, personál a zájem výborných studentů. 

Přesto se na budování image fakulty můţe podílet i zvýšená komunikace s veřejností. 

V případě náboru studentů můţe fakulta například organizovat různé sportovní soutěţe či jiné 

akce, kterých se mohou účastnit i potenciální studenti.  Nebo spolupracovat či sponzorovat 

události, čímţ by také mohla stimulovat zájem o své sluţby. Navrhovala bych vytvořit akci 

„studenti maturantům“, jejichţ cílem by bylo seznámení budoucích studentů s těmi 

současnými, od kterých by mohli získat cenné zkušenosti. Ti by se poté mohli stát jejich 

„kamarády“ při studiu na fakultě. Kaţdý nový student, který by se účastnil této akce, by tak 

získal mentora/rádce. Akce by byla pořádána pravidelně mimo areál fakulty. Jako základ však 

povaţuji jiţ dříve zmíněné dlouhodobé budování vztahů s absolventy fakulty, jakoţto 

nejadekvátnějšími šiřiteli informací o škole veřejnosti. 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo představit závěry výzkumu, který se zabýval zjišťováním 

účinnosti současné komunikační strategie a jejich nástrojů Ekonomické fakulty VŠB-TU 

Ostrava. Záměrem bylo také nalezení nových moţných forem komunikace, které by se daly 

k propagaci fakulty vyuţít. Účinnější komunikační strategie můţe totiţ na trhu vzdělávacích 

sluţeb, kde tlak konkurence neustále sílí, zajistit získání studentů v ţádoucím mnoţství 

a kvalitě, přinést do rozpočtu školy vyšší finanční prostředky a především zlepšit image školy 

u veřejnosti. Výsledkem je efektivně fungující škola.  

Podle údajů, které z výzkumu vyplynuly, by studenti v maturitním ročníku uvítali ještě 

větší propagaci vysokých škol, která by jim usnadnila rozhodování při výběru. Mezi jejich 

hlavní návrhy patřilo bliţší specifikování studijních oborů a zavedení osobní prezentace 

na středních školách, kde informace také nejvíce očekávali. Ve většině případů se u aktérů 

výzkumu objevila zkušenost, podle které si Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava vybrali aţ 

jako školu druhé volby, tedy záchrannou „stanici“ pro případ, ţe se nedostanou na svou první 

zvolenou školu. Tyhle závěry souvisí s image školy, která také nebyla hodnocena příliš 

pozitivně. 

Hlavním návrhem, který z mé diplomové práce vychází, je zvýšení atraktivnosti 

prezentace fakulty na veletrhu vysokých škol Gaudeamus, kde se studenti poprvé setkali 

s informacemi o fakultě. Doporučuji především vybudování vlastního zázemí EkF. Dále 

pokračování v budování dobrých vztahů s absolventy, kteří mohou svými zkušenostmi nejlépe 

budovat povědomí veřejnosti o škole, prostřednictvím studentských spolků. 

Nejdůleţitějším komunikačním nástrojem, který maturanty ovlivnil při volbě EkF, byl 

internet. Fakulta jako nezisková organizace nemá dostatečné finanční prostředky, je tedy 

podstatné investovat je do těch nástrojů, které fakultě přinášejí nejvíce uţitku. Navrhuji 

pravidelné aktualizování a doplňování informací, zvýšení srozumitelnosti navigace 

a přehlednosti stránek. Stránky jsou určeny mladým lidem, měly by tedy obsahovat svěţí  

a zajímavé fotografie, odkazy a pro lepší prezentaci školy bych doporučila také vytvoření 

virtuální prohlídky školy.  

Novou formou komunikace se podle výsledků výzkumu mohou stát stránky EkF 

i na sociální síti Facebook, kde si studenti představují, ţe naleznou spíše osobní informace 
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a zkušenosti, které na oficiálních stránkách školy nejsou. Toto tvrzení je také podloţeno 

71,4 % respondentů, kteří by se stali členy profilu fakulty. Facebook můţe také poslouţit jako 

vhodné médium pro placenou reklamu. Nejlépe dokáţe zacílit sdělení a jeho masové 

vyuţívání v poměru k ceně, ho řadí k výhodnějším způsobům, jak fakultu propagovat.  

Ukazuje se, ţe je v dnešní době nezbytné uplatňování marketingové komunikace škol. 

Proto doufám, ţe výsledky výzkumu a navrhovaná doporučení mohou přispět k zefektivnění 

komunikace Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.   
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Příloha č. 1: 

 

Činnost kateder  

Katedra ekonomie 

Katedra vyučuje povinné předměty mikroekonomii a makroekonomii pro bakalářské 

a magisterské studium na fakultě. Kromě toho však přednáší i ekonomické disciplíny jako 

světová ekonomika, mezinárodní měnové vztahy, fiskální a monetární ekonomie, dějiny české 

ekonomie a další. Katedra má zodpovídá i za doktorské studium oboru Ekonomie nebo i její 

výuku v rámci MBA.  

Katedra managementu 

Činnost katedry zahrnuje vzdělávání ekonomických, organizačních, sociálních, 

lidských a etických principů tak, aby si absolvent získal teoretické poznatky řízení organizací 

a zvyšování jejich výkonnosti a konkurenceschopnosti. Obsahem předmětů jsou základy 

podnikové efektivnosti, řízení nákladů a tvorby plánů. Zabývá se také strategickým 

managementem a metodami taktického a operativního řízení. Studium je cíleno tak, 

aby absolvent získal ucelený přehled o ekonomických a sociálních aspektech řízení.    

Katedra marketingu a obchodu 

Katedra realizuje výuku marketingových a obchodních předmětů na bakalářském 

 i magisterském stupni studia. Na bakalářském stupni podává obecný základ poznatků 

z marketingových a obchodních disciplín, které doplňuje znalostmi z oblasti podnikové 

ekonomiky a managementu. Navazující magisterský obor tvoří znalosti marketingového 

řízení, trţní aplikaci marketingu a obchodní dovednosti.  

Katedra účetnictví 

Vzdělávání katedry se zaměřuje na oblasti finančního účetnictví, manaţerského 

účetnictví, účetnictví bank a pojišťoven, účetnictví nevýdělečných organizací, audit 

a konsolidace, mezinárodní účetnictví a jiné. Kromě toho se zabývá také čistě daňovou 

problematikou. Kromě zabezpečení bakalářských a magisterských stupňů studia připravuje 

také kurzy celoţivotního vzdělávání v oblasti účetnictví a daní.  
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Katedra regionální a environmentální ekonomiky 

Předmětem činnosti katedry je poskytování poznatků z geografie, demografie, 

sociologie a informačních systémů. Rozvíjejí přehled především ekonomických, sociální 

a environmentálních znalostí, disparitách lokalit a regionů v ČR a EU, chování ekonomických 

subjektů v regionech a získává dovednosti ve vyhledávání a zpracování regionálních dat. 

Absolventi magisterského studia pak získávají dovednosti v oblasti řízení rozvoje území 

a lidí.  

Katedra práva 

Předmět katedry tvoří právo pro ekonomy v oblastech systému našeho i evropského 

práva. Zaměřuje se na výuku práva obchodního, průmyslového, stejně jako práva hospodářské 

nekalé soutěţe, všech typů obchodně závazkových vztahů a to i těch z mezinárodního 

obchodu. Kromě toho jsou to i právní disciplíny finančního, správního, pracovního, práva 

duševního vlastnictví, právní úpravy zaměstnanosti a sociálního zabezpečení a trestně právní 

ochranu ekonomiky.   

Katedra evropské integrace 

Výklad poskytuje studentům nejen širší ekonomický základ, ale i problematiku 

ekonomické integrace v globálním i evropském kontextu, na strukturu a fungování Evropské 

unie a jejích institucí, na problematiku všech tří pilířů Evropské unie. Především však 

vzdělávání rozhodujících politik Evropské unie v oblasti ekonomického a sociálního rozvoje, 

přípravě projektů s vyuţitím strukturálních fondů a jejich uplatnění v praxi veřejné správy 

i podniků. Důleţitý je i rozvoj jazykových znalostí absolventů prostřednictvím výuky 

některých předmětů v angličtině. 

Katedra ekonomické žurnalistiky 

Předměty jsou koncipovány tak, aby byl absolvent schopen zprostředkovat základní 

informace z ekonomické teorie a hospodářské politiky pro širokou veřejnost. Studenti 

bakalářského oboru mohou nalézt uplatnění jako redaktoři sdělovacích prostředků, pracovníci 

v hospodářském řízení a správě médií. Absolventi navazujícího magisterského studia jsou 

poté schopni garantovat odbornou a informační úroveň a obsahové zaměření publikovaných 

materiálů, organizovat a koordinovat vydávání periodik, vysílání ve sdělovacích prostředcích, 

popřípadě správa médií.  

 



89 

 

Katedra matematických metod v ekonomice 

Matematicko-statistické metody jsou vyučovány na všech programech a oborech 

bakalářského a magisterského studia Ekonomické fakulty a také pro úroveň studia 

doktorského a MBA. Její vyučované předměty patří k nejnáročnějším předmětům.  

Katedra podnikohospodářská 

Zajišťuje teoretické a praktické vzdělání absolventů v oblasti podnikání a řízení firem. 

Nejdůleţitějšími předměty jsou zaměřené na například ekonomiku podniku, poradenství 

v podnikání, rozvoj firem apod. Katedra realizuj vlastní rozvojový projekt „Inkubátor 

talentovaných ekonomů a manaţerů podniku“, díky němu jsou nejlepší studenti umisťováni 

na dlouhodobé stáţe do podniků světové třídy.  

Katedra veřejné ekonomiky 

Výklad katedry je zaměřen na odbornou výuku sociálně ekonomickou oblasti veřejné 

ekonomiky v podmínkách České republiky i ve vyspělých zemích a zvláštní pozornost je pak 

věnována podmínkám v rámci Evropské unie. Mezi odborné předměty patří například veřejná 

ekonomika a správa, sociální politiky, veřejné finance, daňové teorie, daně v EU, ekonomika 

zdravotnictví, ekonomika vzdělávání a kultury, systémy veřejné správy v ČR a EU, oceňování 

majetku apod.  

Katedra financí 

Zajišťuje výuku předmětů zabývající se finanční problematikou. Hlavními oblastmi je 

příprava odborníků finančního zaměření, problematika finančního řízení a rozhodování firem, 

oceňování firem, působení daňové soustavy, peněţního a kapitálového trhu na finance podnik, 

bankovnictví a pojišťovnictví, apod.  

Katedra aplikované informatiky 

Katedra zaštiťuje vlastní obory jako Aplikovaná informatika, Informační a znalostní 

management u bakalářského studia. V prezenční formě pro magisterský studijní obor je to 

dále obor Aplikovaná informatika a Systémové inţenýrství a informatika. Předměty katedry 

jsou v rámci fakulty vyučovány i u ostatních studijních oborů v rámci povinných, tak povinně 

volitelných předmětů. Jedná se například o předměty Informatika A, B, Multimediální 

systémy, Bezpečnosti IT, Tvorba webovských aplikací, a jiné.  
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Katedra národohospodářská 

Oborové předměty, které fakulta poskytuje, zajišťuje buď to v obecné, nebo 

specializované podobě výuku problematiky hospodářské politiky. Katedra také klade důraz na 

praktickou aplikaci vybraných metod makroekonomické analýzy. Zajišťuje předměty na 

celofakultní úrovni, kterými jsou Deskriptivní ekonomie ČR, Hospodářská politika, Politika 

zaměstnanosti apod.  

Katedra systémového inženýrství 

Katedra byla zaloţená jiţ v roce 1967. Dnes zajišťuje studijní obor Systémové inţenýrství a 

informatika v bakalářském a magisterském studiu oborové předměty Principy projektového 

řízení, Základy databázových systémů, Strategické informační systémy, Projektové řízení a 

další. Jako celofakultní předmět zabezpečuje předmět Operační výzkum a participuje na 

předmětu Informatika B. [43] 
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Příloha č. 2: 

Charakteristiky bakalářských studijních oborů 

 

Studijní program Systémové inženýrství a informatika 

Obor Systémové inženýrství a informatika 

Absolvent daného oboru je vybaven dovednostmi systémového přístupu, modelování 

a schopnostmi aplikovat moderní výpočetní techniku. Pomocí nich je v praxi schopen řešit 

problémy řízení v různých odvětvích. Hlavními dovednostmi jsou řízení rozvoje systémového 

i aplikačního softwaru, komunikace s uţivateli, odpovídání za provoz a údrţbu softwaru. 

Absolvent můţe působit jako specialista na projektové řízení a jako organizační pracovník.  

Obor Aplikovaná informatika 

Obor Aplikovaná informatika vzdělává absolventy, kteří jsou schopni aplikovat 

moderní informační technologie při řešení i sloţitých problémů na různých úrovních řízení. 

Umějí získávat, kriticky hodnotit, zpracovávat a aktivně vyuţívat informace 

o makroekonomických i mikroekonomických jevech a procesech. Zvládají moderní výpočetní 

techniky. Uplatnění nalézají zejména jako specialisté na nasazování a vyuţívání výpočetní 

techniky a moderních informačních technologií při řešení ekonomických úloh. 

Obor Informační a znalostní management 

Předmětem tohoto oboru je jak dostat informace na potřebná místa a jak pomocí 

informačních technologií a informačních systémů je shromaţďovat. Zabývá se tedy 

problematikou řízení informačních zdrojů a toku relevantních informací v organizaci. Tento 

obor je spojen s řadou humanitárních oborů typu personalistika, psychologie, sociologie, 

socioinformatika, s rozvojem firemní kultury, týmové spolupráce a sdílením znalostí.  

 

Studijní program Ekonomika a management 

Obor Ekonomika podniku 

Absolventi získávají znalosti o organizačně právních formách podnikání, o přístupech 

k řízení a financování podniku a o sledování a vyhodnocování jeho hospodářské činnosti. 

Studenti tohoto oboru poté nalézají uplatnění ve výrobních i nevýrobních podnicích 

v odborných ekonomických funkcích střední podnikové úrovně. Další uplatněním můţe být 
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 i v mimopodnikové sféře jako jsou hospodářské komory, podniková sdruţení, státní instituce 

zabývající se podnikohospodářskou sférou, atd. 

Obor Management 

Předměty tohoto oboru se zabývají oblastí řízení provozní ekonomiky a analýzy její 

efektivnosti v napojení na účetnictví, daně a financování, personální procesy, odměňování, 

realizaci a analýzu řídicích a organizačních struktur, včetně aplikace právních aspektů  

v činnostech, které jsou realizovány v podnikatelských subjektech. Absolvent získá znalosti  

z oblasti řízení výroby a sluţeb a z problematiky sociálně psychologických poznatků 

důleţitých pro kaţdou řídící činnost.  

Obor Ekonomika cestovního ruchu 

Absolvent studia získává znalosti manaţera první úrovně a specialistu na rutinní 

procesy u velkých i středních organizací. Typickými profesemi absolventů tohoto oboru jsou 

vedoucí jednotlivých hotelových částí od recepce aţ po sklad. Dále nalézají uplatnění jako 

referenti cestovních kanceláří, střední personál personálního útvaru, pracovník 

marketingového útvaru, referenti státní správy a samosprávy. Tento studijní obor zajišťuje 

důkladnou jazykovou přípravu a znalosti z oblasti veletrhů a kongresové turistiky.  

Obor Sportovní management 

V oboru Sportovní management jsou studovány ekonomické principy a právní normy 

se vztahem k oboru, dále předměty tělovýchovného charakteru cílově orientované na to, 

aby se absolvent stal odborníkem ve vybraných sportovních odvětvích.  Absolventi najdou 

uplatnění zejména v činnostech zaměřených na manaţerské procesy ve sportovních klubech, 

sdruţeních a organizacích od místních a regionálních aţ po svazové a národní a ve firmách, 

které vyrábějí a prodávají sportovní zboţí. Také v institucích a zařízeních, které nabízejí svým 

klientům sportovně, rekreačně nebo rehabilitačně zaměřené programy. Tento obor je moţné 

studovat na detašovaném pracovišti Ekonomické fakulty VŠB-TUO v Uherském Hradišti.  

Obor Marketing a obchod 

Cílem bakalářského studijního oboru Marketing a obchod je to, aby absolventi tohoto 

měli teoretické i praktické znalosti v základní problematice marketingu a obchodu. TY jsou 

dále prohlubovány o znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu a zejména 

marketingových a obchodních disciplín: marketingového výzkumu, marketingových aplikací, 

spotřebitelského chování a obchodních činností. Absolventi mohou nalézt uplatnění 
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v obchodních a marketingových útvarech podniků, ve výzkumných agenturách, poradenských 

firmách a reklamních společnostech. 

Obor Účetnictví a daně 

Absolventi bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně jsou schopni vykonávat 

specializované práce a manaţerské funkce v oblasti účetnictví a daní na středním stupni 

řízení. Obor je zaměřen především s ohledem na uplatnění absolventů v účetních a daňových 

útvarech organizací. Obsahem studia je zejména získání znalostí a praktických dovedností 

v oblastech účetnictví, řízení nákladů, kalkulací, cen, a v oblastech manaţerského účetnictví, 

daní a daňové správy nebo u znalostí souvisejících právních předpisů. 

 

Studijní program Hospodářská politika a správa 

Obor Ekonomická žurnalistika 

Cílem studia na bakalářském stupni je příprava studentů na profesi redaktorů 

především ekonomicky zaměřených sdělovacích prostředků nebo na profese pracovníků 

 v hospodářském řízení a správě médií. Absolvent je schopen zprostředkovat základní 

informace z ekonomické teorie a hospodářské politiky. Měl by zvládat nepředpojaté 

vykládání a případně také agendu hospodářského a administrativního řízení „malých“ redakcí 

všech typů médií. Na základě odborných znalostí bude schopen popularizovat odborné otázky 

a tím je zasvěceně zprostředkovávat veřejnosti.  

Obor Eurospráva 

V bakalářském studiu oboru Eurospráva získávají studenti základní znalosti 

z oborových předmětů zaměřených na instituce, fungování a právo Evropské unie, dále jsou to 

znalosti o světové a evropské integraci, hospodářské politice a daňových systémech EU, 

z regionální politiky a přípravě projektů s vyuţitím strukturálních fondů. Absolventi naleznou 

uplatnění jako pracovníci v institucích veřejné správy, v podnikatelských subjektech nebo 

konzultačních firmách, které se zabývají otázkami evropské integrace nebo připravují 

podklady pro realizaci konkrétních podnikatelských záměrů nebo veřejných projektů. 

Obor Finance 

Absolventi tohoto bakalářského studijního oboru jsou kvalifikovaní odborníci, kteří 

budou schopni vykonávat specializované práce a manaţerské funkce v oblasti financí 

na středním stupni řízení. Po ukončení studia nalézají studenti uplatnění ve finančních 
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útvarech a při finančním řízení nefinančních institucí a finančních institucí. Obsahem studia je 

zejména získání znalostí a praktických dovedností v oblastech finančního řízení a 

rozhodování podniků, řízení nákladů, kalkulací, cen, účetnictví a daní. Také v oblasti 

finančních a kapitálových trhů, komerčního a investičního bankovnictví, pojišťovnictví. 

Obor Národní hospodářství 

Cílem oboru je poskytnout obecný základ z hospodářské politiky, hospodářské 

politiky Evropské unie, z ekonomie trhu práce a z regionální ekonomie. Tento bakalářský 

studijní obor je tedy koncipován tak, aby jeho absolventi byli schopni teoretické i praktické 

orientace v trţní ekonomice a mohli odborně posuzovat a řešit konkrétní národohospodářské 

problémy a situace. 

Obor Regionální rozvoj 

Předmětem bakalářskou formy studia jsou základní ekonomické, environmentální, 

geografické, sociologické, ale i právní a správní znalosti o regionální a lokální problematice 

 v České republice a Evropské unii. Studenti se učí analyzovat územní informace a pouţívat je 

pro přijímání konkrétních rozhodnutí při realizaci aktivit na úrovni krajů, měst a obcí. 

Absolventi umějí zajišťovat běţné a podpůrné ekonomické a řídící funkce manaţerů 

 v institucích veřejného sektoru, v poradenských komerčních organizacích a agenturách řešící 

projekty zaměřené na lokální anebo regionální úrovni. 

Obor Veřejná ekonomika a správa 

Absolventi tohoto bakalářského oboru získávají základy ekonomické teorie. Studium 

je cíleně zaměřeno na mechanismy financování a správu veřejného sektoru a fungování 

neziskových organizací v občanském sektoru a na organizaci a nástroje veřejné správy v ČR i 

EU, včetně základů státní, regionální a municipální ekonomiky, sociální politiky, vyuţívání 

územních a správních informačních systémů. Absolventi mohou nalézt uplatnění v orgánech 

všech stupňů veřejné správy a institucích a organizacích veřejného a soukromého sektoru.  

 

Studijní program Kvantitativní metody v ekonomice 

Obor Metody řízení a rozhodování v ekonomice 

Cílem bakalářského studijního oboru je poskytnout studentům základní teoretické 

znalosti, ale zejména praktické zkušenosti a dovedností při navrhování a implementaci 

kvantitativních a kvalitativních přístupů při analýze, hodnocení a řešení řídících 
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a rozhodovacích procesů v ekonomické praxi. Absolventi naleznou uplatnění v podnicích 

výrobní i obchodní povahy a dalších institucích státní správy. Jsou schopni vyuţívat 

systémového přístupu s vyuţitím komunikačních a informačních technologií. Studium je 

zaloţeno na pěti 5 pilířích - matematika, statistika, ekonomie, informační a komunikační 

technologie a jazykové dovednosti. [43] 



 

Příloha číslo 3: 

Třídění dat druhého stupně  

Tab. 5.1: Vliv rodného bydliště na zdroj prvních informací o EkF 
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 Referenční 

skupiny 66,67% 66,67% 50,00% 66,67% 

Publikace o VŠ 0,00% 0,00% 100,00% 66,67% 

Internet 66,67% 66,67% 0,00% 66,67% 

Média 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tisk 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Gaudeamus 33,33% 66,67% 50,00% 66,67% 

Pedagogové 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 

 

Tab. 5.2: Vliv druhu střední školy na zdroj informací ovlivňující volbu EkF 
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 Referenční 

skupiny 100,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

Publikace o VŠ 66,67% 0,00% 0,00% 50,00% 

Den otevřených 

dveří 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Internetové 

stránky školy 100,00% 100,00% 87,50% 0,00% 

Gaudeamus 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 

Na střední škole 33,33% 0,00% 12,50% 0,00% 

V tisku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

V rádiu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Tab. 5.3: Druh střední školy a vliv na požadované informace pro maturanty 
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 1 obory 2 0 4 2 

2 uplatnění 

absolventů  0 1 3 0 

3 podmínky přijetí 1 0 0 0 

4 informace o 

zahraničí 0 0 1 0 

R. četnost 1 66,67% 0,00% 50,00% 100,00% 

R. četnost 2 0,00% 100,00% 37,50% 0,00% 

R. četnost 3 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

R. četnost 4 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 

 

Tab. 5.4: Vliv pohlaví na ovlivnitelnost referenčními skupinami 

 

Muţi Ţeny 

 

Četnost R.četnost Četnost R.četnost 

Rodiče 2 40,00% 1 11,11% 

Sourozenci 0 0,00% 1 11,11% 

Přátelé 2 40,00% 2 22,22% 

Spoluţáci  0 0,00% 2 22,22% 

Pedagogové 0 0,00% 1 11,11% 

Rozhoduji se sám 1 20,00% 1 11,11% 

Partner/ka 0 0,00% 1 11,11% 
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Tab. 5.5: Druh vyhledávaných informací na webu fakulty z hlediska středních škol 
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 Historie školy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Informace o 

oborech 33,33% 100,00% 50,00% 100,00% 

Pedagogický sbor 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Aktivity školy 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 

Kontaktní 

informace 66,67% 0,00% 25,00% 0,00% 

Zahraniční styky 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 

Studentský ţivot 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Tab. 5.6: Vliv pohlaví na hodnocení vlastností internetových stránek EkF 

 

Muţi Ţeny 

Obsah 2,00 2,11 

Mnoţství informací 1,80 2,11 

Grafická úprava 2,20 2,33 

Přehlednost 3,20 2,78 

Srozumitelnost 

navigace 2,80 2,67 

Aktuálnost 2,60 1,67 

 

Tab. 5.7: Hodnotová orientace a členství na profilu organizací  

 

E
g
o
is

ti
ck

o
 

m
at

er
ia

li
st

ic
k
á 

h
o
d
n
o
to

v
á 

o
ri

en
ta

ce
 

P
ro

fe
sn

ě 
ro

zv
o
jo

v
á 

h
o
d
n
o
to

v
á 

o
ri

en
ta

ce
 

R
ep

ro
d
u
k
čn

í 

h
o
d
n
o
to

v
á 

o
ri

en
ta

ce
 

S
o
ci

ál
n
í 

h
o
d

n
o
to

v
á 

o
ri

en
ta

ce
 

H
éd

o
n
is

ti
ck

á 

h
o
d
n
o
to

v
á 

o
ri

en
ta

ce
 

 

 

 

 

 Vyjádření postoje  25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Získání informací  50,00% 40,00% 100,00% 100,00% 0,00% 

Naklonění si organizaci 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Slevy, soutěţe 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Komunikace se 

zaměstnanci organizace 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ke komunikaci s 

ostatními členy profilu 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Tab. 5.8: Členství na profilu EkF podle pohlaví 

 

Muţi Ţeny 

 

Ano Ne Ano Ne 

četnost 1 0 1 6 1 

četnost 2 1 1 1 0 

četnost 3 1 1 1 0 

R. četnost 1 0,00% 20,00% 66,67% 11,11% 

R. četnost 2 20,00% 20,00% 11,11% 0,00% 

R. četnost 3 20,00% 20,00% 11,11% 0,00% 

 

Tab. 5.9: Hodnocení kritérií výběru EkF podle středních škol 
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 Adresa Ekf 2,67 2,13 

Historie školy 3,33 3,13 

Pověst školy 2,00 2,00 

Vliv rodičů 3,67 2,88 

Zaměření školy 1,00 2,13 

Uplatnění 

absolventů 1,67 2,13 

Přijímací zkoušky 1,00 1,88 

 



 

Příloha č. 4: 

Fotografie z Focus group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5: 

Dotazník 

 

Vážení respondenti, 

jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB – TUO, obor marketing 

a obchod. Chtěla bych Vás poţádat o vyplnění dotazníku. Informace poslouţí ke zpracování 

mé diplomové práce na téma Analýza marketingové komunikace ekonomické fakulty. Vámi 

poskytnuté informace nebudou zneuţity a poslouţí pouze pro výše uvedené účely. Děkuji 

za Vaši ochotu, čas a objektivní přístup při vyplňování.  

 

1. Odkud jste se dozvěděli o existenci Ekonomické fakulty VŠB-TUO? 

 z doslechu od příbuzných, přátel, známých 

 z publikací poskytujících přehled vysokých škol 

 z internetu 

 z médií (rádio, atd.) 

 z tisku (noviny, časopisy, atd.) 

 na akci Gaudeamus 

 od pedagogů na střední škole 

 jinak, prosím, uveďte, jak ………… 

 

2. Kde jste získali informace potřebné pro výběr EkF? 

 reference příbuzných, přátel, známých 

 v publikaci poskytující přehled vysokých škol 

 Den otevřených dveří 

 internetové stránky školy 

 Gaudeamus 

 na střední škole 

 v tisku 

 v rádiu 

 jinde, prosím, uveďte, kde ………… 

 

3. Jaký druh informací by škola měla maturantům především poskytovat? (vypište, 

prosím) 
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4. Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících nástrojů komunikace, které 

poskytují informace potřebné pro výběr vysoké školy? 

(Přiřaďte každému nástroji hodnotu od 1 (nejdůležitější) do 5 (nedůležité))  

1 2 3 4 5  

 reklama v rádiu 

 reklama v tisku 

 Den otevřených dveří 

 internet 

 publikace o Vysokých školách 

 Gaudeamus 

 

5. Pokuste se, prosím, přiřadit k jednotlivým výrokům míru Vaší shody. 

 Naprosto 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Nevím Spíše 

nesouhlasím 

Naprosto 

nesouhlasím 

Nedovedu 

posoudit 

V mém rozhodnutí o 

výběru vysoké školy mě 

nejvíce ovlivnili rodiče 

      

Nejvíce důvěřuji 

informacím o škole od 

mých vrstevníků 

      

Pedagogové nám na 

střední škole podávali o 

vysokých školách 

informace 

      

Na webových stránkách 

EkF jsem nalezl/a 

všechny potřebné 

informace 

      

Jako maturant bych 

uvítal informace o Ekf na 

Facebooku.  

      

 

6. Která referenční skupina Vás při výběru vysoké školy nejvíce ovlivnila? 

 rodiče 

 sourozenci 

 přátelé 

 spoluţáci 

 pedagogové 

 ţádná, rozhoduji se sám/a 

 jiní, prosím, uveďte, která …………… 
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7. Jaké informace jste na webových stránkách nejvíce vyhledávali?  

(možnost vybrat jen jednu odpověď) 

 historie školy 

 informace o studijních oborech 

 informace o pedagogickém sboru 

 informace o aktivitách školy 

 kontaktní informace 

 zahraniční styky Ekf 

 studentský ţivot 

 jiné, prosím, uveďte, které …………………………………… 

 

8. Ohodnoťte, prosím, webové stránky školy. (1 – velmi spokojen, 5 – nespokojen)  

     1 2 3 4 5 

obsah webových stránek   

mnoţství informací 

grafická úprava 

přehlednost 

srozumitelnost navigace 

aktuálnost 

v té době neviděl/a …… 

 

9. Máte svůj profil na stránce Facebook.com?  

(Pokud odpovíte „Ne“, přejděte na otázku č. 15.) 

 ano 

 ne 

 

10. Jestliže jste fanoušky či členy profilů některých firem nebo jiných organizací 

na Facebooku, vyberte, z jakého důvodu? (Pokud nejste, otázku vynechejte) 

 k vyjádření pozitivního postoje k organizaci 

 k získání informací o organizaci 

 abych si naklonila organizaci, či její zaměstnance 

 k dozvídání se o slevách, výhodných nabídkách a soutěţích 

 ke komunikaci se zaměstnanci 

 ke komunikaci s ostatními členy profilu, kteří se zajímají o danou organizaci 

 

11. Stal/a byste se fanouškem nebo členem profilu EkF VŠB-TUO?  

 ano, prosím, uveďte důvod 

……………………………………………………………………………………… 

 ne, prosím, uveďte důvod 

……………………………………………………………………………………… 
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12.  Ohodnoťte, prosím, níže uvedená specifická kritéria podle toho, jak pro Vás byly 

při výběru Ekf VŠB-TUO důležité. ( 1 – velmi důležité, 5 – nedůležité ) 

     1 2 3 4 5 

adresa Ekf 

historie školy 

pověst školy 

vliv rodičů 

zaměření školy 

uplatnění na pracovním trhu 

přijímací zkoušky 

 

13. Vaše Bydliště 

 kraj Moravskoslezský 

 kraj Olomoucký 

 kraj Zlínský 

 jiný kraj, prosím, uveďte, který …………………………………………. 

 Slovenská republika, kraj, prosím, uveďte, který……………..…………. 

 

14. Střední škola 

 Obchodní akademie 

 Střední průmyslová škola 

 Gymnázium 

 Hotelová škola 

 jiná střední škola, prosím, uveďte, jaká ………………………………. 

 

15. Pohlaví 

 muţ 

 ţena 

 

16. Vyberte, prosím, ty hodnoty, které jsou pro Vás a Váš životní styl nejtypičtější  

 příjem, majetek, společenská prestiţ 

 seberealizace, vzdělání, zajímavé zaměstnání 

 láska, rodina, ţivotní partner, potomci 

 mír, zdravé ţivotní prostředí v celospolečenském kontextu 

 demokracie, svoboda, soukromá ţivnost 

 společensky prospěšná činnost, společenská uţitečnost 

 přátelství, láska, zájmy, hobby 
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17. Nyní bydlíte 

 doma u rodičů 

 na kolejích 

 na privátu 

 jinde, prosím, uveďte, kde ………………………………… 

 

18. Věk 

______________ 

 



 

Příloha č. 6: 

Scénář ke skupinovému rozhovoru  

 Místo konání: Ekonomická Vysoká škola báňská – TU, místnost E303 

 Datum a čas: 1. března 2011 ve 12.30 hod a v 14.00 hod. Focus group jedné skupiny 

by měl podle scénáře trvat celkem 55 minut. Mezi skupinami je rezervní čas 35 minut. 

 Počet členů skupiny:  1. skupina – 8 členů, 2. skupina – 6 členů  

 Pomůcky: Notebook, psací potřeby, diktafon, kamera, fotoaparát, propagační 

materiály školy, aj.  

 

Harmonogram příprav  

2 měsíce před výzkumem Příprava a cíle výzkumu 

2 týdny před výzkumem Výběr respondentů 

Týden před výzkumem Pozvání respondentů 

Týden před výzkumem Zajištění místnosti 

Týden před výzkumem Příprava konkrétních pozvánek a pomůcek 

 

 

Harmonogram Focus group  

 Prezentace účastníků, úvodní fáze 

Původ informací souvisejících s výběrem Ekf 1. téma 

Hodnocení důleţitosti nástrojů marketingové 

komunikace 

2. téma 

Referenční skupiny 3. téma 

Prezentace školy na internetu ( Facebook ) 4. téma 

 Závěrečná diskuse a coffee break 
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Úvodní fáze 

 

Přivítání účastníků skupinového rozhovoru 

Dobrý den, 

srdečně Vás vítám na výzkumu marketingové komunikace Ekonomické fakulty Vysoké školy 

báňské-Technické univerzity Ostrava. Během diskuse je pro Vás přichystané malé pohoštění. 

Představení moderátora a výzkumu 

Jmenuji se Hana Riegelová a jsem studentkou oboru Marketing a obchod na VŠB-TU. 

V současné době zpracovávám svou diplomovou práci na téma „Analýza marketingové 

komunikace ekonomické fakulty“, jejíţ metodou výzkumu je sledovaný skupinový rozhovor 

tzv. focus group, kterého jste se stali účastníky.  

Informace o účelu výzkumu  

 Účelem výzkumu bude zjištění účinnosti současné komunikační strategie a jejích 

nástrojů EkF a následné předloţení doporučení a návrhů, které by měly vést 

k zefektivnění marketingové komunikace Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské 

Technické univerzity Ostrava. Jinými slovy bychom chtěli zjistit, jak na Vás tyto 

komunikační nástroje působily, zda jsou dostatečně atraktivní a také získat nejrůznější Vaše 

nápady a postřehy. 

Ujištění o zachování anonymity 

 Chtěla bych Vás také ujistit, ţe výzkum je anonymní, nemusíte se bát jakéhokoliv 

zneuţití poskytnutých informací. 

Upozornění na záznamové zařízení 

 Také Vás musím upozornit na záznamové zařízení, které bude po celou dobu 

rozhovoru nahrávat tuhle diskusi. Jde především o potřebnou kontrolu a podklad 

při vyhodnocování informací z tohoto výzkumu.  

Způsob průběhu rozhovoru 

 Nakonec bych Vás ještě chtěla ujistit, ţe v tomto rozhovoru neexistují špatné ani 

správné odpovědi, a ţe kaţdý Váš názor je pro výzkum velmi důleţitý. Celý rozhovor bude 
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doplněn dotazníky, které Vám teď kolegyně rozdá. Prosím Vás o postupné vyplňování 

v návaznosti na průběh rozhovoru.  

Délka úvodní fáze: max. 5 minut 

 

Původ informací souvisejících s výběrem EkF 

 Úvodní téma, které by mělo pomoci k zahájení diskuse a postupnému navázání 

na další témata. Mělo by být tazateli, ale i respondentům nejbliţší. Po úvodních otázkách 

mohou studenti vyplnit 1 aţ 3 otázku v dotazníku. 

 Proč EkF? 

 Kdy jsem poprvé slyšel o EkF? 

 Kde jsem poprvé slyšel o EkF? 

 Kde jsem vyhledával informace o vysokých školách? 

 Získala jsem dostatečné informace pro výběr vysoké školy? 

 Kde bych informace očekával/a, ale nenašla je? 

 V jakém rádiu jsem slyšel/a o EkF? 

 Četl/a jsi o EkF v nějakém tisku? 

Délka 1. tématu: 10 minut 

 

Hodnocení důležitosti nástrojů marketingové komunikace 

 Změna tématu vztahující se přímo k hodnocení a přikládání důleţitosti jednotlivých 

nástrojů marketingové komunikace EkF. V průběhu diskuse mohou respondenti vyplnit 

otázky č. 4 a 5.  

 Jak a kde by se měla podle Vás fakulta prezentovat? 

 Měla by se fakulta prezentovat? 

 Uvítali byste větší reklamní kampaň fakulty? 

 Museli jste pracně získávat informace o fakultě? Nebo není problém tyto informace 

získat? 

 V jakých médiích by prezentace fakulty byla podle Vás efektivní?  

 V jakých rádiích? 

 V jakém tisku? 
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 Jak důleţité jsou při výběru VŠ akce typu – den otevřených dveří, nebo Gaudeamus? 

 Odebíráte Vy, nebo Vaše rodina tisk pravidelně? 

Délka 2. tématu 10 minut  

 

Referenční skupiny 

 V této části bude zkoumán vliv referenčních skupin na studenty při výběru vysoké 

školy. Studenti mohou vyplnit otázku č. 6.  

 Kdo Vás při výběru vysoké školy nejvíce ovlivnil? 

 Nechali jste se ovlivnit rodiči? 

 Poskytují nejvíce informací o škole rodiče nebo spoluţáci, přátelé, pedagogové? 

 Změnily Váš názor při výběru školy informace poskytnuté rodiči? 

 Starali se rodiče o Vaše rozhodnutí? 

 Jaké čtou konkrétní noviny? 

 Jaké poslouchají rádio? 

 Kde získali rodiče informace? 

 Do jaké míry předávají informace o vysokých školách pedagogové na středních 

školách 

Délka 3. tématu: 10 minut 

 

Prezentace školy na internetu (Facebook) 

 V tomto oddílu je hlavním cílem získat ohodnocení, případné návrhy, webových 

stránek školy. Zjistit jejich funkci při získávání informací a jaký vliv mají na tvorbu image 

fakulty. Dále je to informace vztahující se k moţnosti vyuţívání Facebooku jako způsobu 

komunikace fakulty s maturanty. Poté mohou respondenti vyplnit zbývající otázky dotazníku. 

 Dívali jste se při výběru vysoké školy na webové stránky těchto škol? 

 Které informaci jste tam vyhledávali? 

 Jak na Vás zapůsobil vzhled webové stránky EkF? 

 Které informace byste tam ještě uvítali? 

 Setkali jste se s tím, ţe má škola profil na Facebooku? 

 Uvítali byste, kdyby EkF měla na FB svůj profil? 

 Jaké informace byste tam jako maturanti očekávali? 
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 Stali byste se fanouškem profilu EkF? 

Délka 4. tématu: 10 minut 

 

Závěrečná diskuse a poděkování 

 Na závěr bych Vám chtěla poděkovat za Váš čas a ochotu.  

Délka: max 10 minut 

 

 

 



 

Příloha č. 7: 

Sociální sítě v České republice 

 

Obr. 3.8: Sestupná tendence počtu uživatelů českých sociálních sítí 

 

Zdroj:
 [12] 

 

 

Obr. 3.9: Srovnání internetové, běžné a české facebookové populace 

 

Zdroj: 
[12] 

 

                                                 
12

 Server o českém internetu Lupa.cz. Únor byl slabý a březen uţ nebyl  měsíc Internetu. [online]. 2011, cit.  

    [2011-11-04]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/unor-byl-slaby-a-brezen-uz-nebyl-mesic-  

    internetu> 

http://www.lupa.cz/clanky/unor-byl-slaby-a-brezen-uz-nebyl-mesic-%20%20%20%20%20internetu
http://www.lupa.cz/clanky/unor-byl-slaby-a-brezen-uz-nebyl-mesic-%20%20%20%20%20internetu
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Příloha č. 8: 

Obr. 5.15: Fotografie Gaudeamus 2010 VŠB-TU Ostrava 

 

Zdroj: 
[13]

 

 

Obr. 5.16: Fotografie škol Gaudeamus 2010, které vyhrály v soutěži o nejlepší expozici 

 

 

                                                 
13 Evropský veletrh pomaturitního a celoţivotního vzdělávání. Gaudeamus.cz [online]. 2011, cit. [2011-04-11]. Dostupný  

    z WWW: <http://www.gaudeamus.cz/?id=vystavovatele%2Fphotos2010b&mf=5009000>. 
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Zdroj: 
14

 

 

 

                                                 
14 Evropský veletrh pomaturitního a celoţivotního vzdělávání. Gaudeamus.cz [online]. 2011, cit. [2011-04-11]. Dostupný  

    z WWW: <http://www.gaudeamus.cz/?id=vystavovatele%2Fphotos2010b&mf=5009000> 

 



114 

 

Příloha č. 9 

Návrh jednotného oblečení pro Ekonomickou fakultu  

 

Obr. 5.17: Polokošile Stedman 
15

 

  

Zdroj: Autorem upraveno 

                                                 
15 Adoco, s. r. o. Prodej a distribuce reklamního textilu. [online]. 2011, cit. [2011-04-19]. Dostupný z WWW:         

   <http://www.1textil.cz/detail/polokosile-stedman-damska--1/>. 

http://www.1textil.cz/detail/polokosile-stedman-damska--1/


115 

 

Příloha č. 10  

Obr. 5.18: Fotografie s propagačními materiály fakulty 

 

Zdroj: 
[16]

 

 

 

                                                 
16 Největší databáze škol. Seznamskol.eu. [online]. 2011, cit. [2011-04-19]. Dostupný z WWW: 

<http://www.seznamskol.eu/obor/vysoka-skola/?kraj=&okres> 


