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1 Úvod 

Ke studiu na vysoké škole patří ubytování pro studenty, kteří nebydlí v okolí města, ve 

kterém se rozhodli studovat. Poţadavky studentů směřují převáţně na kvalitní ubytování za 

rozumnou cenu a na moţnost efektivního vyuţití trávení volného času. Důleţitými kritérii 

jsou také lokace sluţeb, resp. malé vzdálenosti mezi konkrétními provozovnami. 

První náznaky vzniku kolejí VŠB v Ostravě byly v roce 1945, kdy došlo k přesunutí 

Vysoké školy bánské z Příbrami do Ostravy. Následným vznikem nových fakult na VŠB a 

postupným rozšiřováním jednotlivých oborů na těchto fakultách přicházelo do Ostravy stále 

více studentů a právě pro tyto studenty musela Vysoká škola báňská zajistit ubytování. Dnes 

se koleje VŠB skládají z 5 budov umístěných v Porubě a 1 budovy v ulici Dr. Malého.  

Bakalářská práce je tedy zaměřena na: Měření spokojenosti studentů s ubytovacími 

sluţbami kolejí a to především z toho důvodu, ţe na těchto kolejích bydlím uţ 3 roky a mám 

s těmito sluţbami vlastní zkušenosti. Tato práce je zaměřena pouze na koleje situované 

v Porubě. 

Cílem práce tedy bude provést analýzu spokojenosti studentů s ubytovacími sluţbami 

a zjistit, jak jsou spokojeni s dalšími doprovodnými sluţbami, které koleje poskytují a co 

ovlivňuje jejich rozhodnutí při volbě ubytování. 

Nástrojem pro výzkum bude dotazník, v němţ si od sto dvaceti respondentů potvrdíme 

nebo vyvrátíme zvolené hypotézy. Dále budou zpracována data z vyplněných dotazníků, 

prostřednictvím nichţ bude zjištěna spokojenost studentů s ubytovacími a doprovodnými 

sluţbami. Dotazování bude písemné prostřednictvím e-mailů a proběhne pouze u studentů 

s českou či slovenskou národností ţijících na kolejích v Porubě. 

Při zkoumání a hodnocení faktorů v analýze makroprostředí bude zjištěno, jestli tyto 

faktory mají pro ubytovací sluţby spíše kladný nebo záporný dopad. Pro posouzení postavení 

kolejí v lokalitě Ostrava Poruba na trhu je třeba uvést, jak působí konkurence v odvětví 

dalších moţných ubytovacích sluţeb a o jaké konkurenci můţeme uvaţovat.  

Závěrem pak prostřednictvím vyhodnocených dotazníků budou navrţena moţná 

doporučení, která by měla zvýšit celkovou spokojenost studentů. 
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2    Teoretická východiska 

2.1     Služba 

Sluţba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana můţe nabídnout druhé 

straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce sluţby můţe, ale 

nemusí být spojena s hmotným produktem. [3] 

2.1.1     Kdo poskytuje službu [3] 

Sektor sluţeb je nesmírně rozsáhlý. Nejvíce sluţeb poskytuje téměř ve všech zemích 

stát. Jedná se o vzdělávání, sluţby z oblastí zákonodárství a výkonu práva, zdravotní sluţby, 

obranu státu a bezpečnost občanů. Stát rovněţ provádí správu veřejných financí, tedy finanční 

sluţby, sociální sluţby, dopravní sluţby a některé informační sluţby. 

V sektoru sluţeb operují i neziskové organizace, jako jsou nadace, různé charitativní 

organizace, občanská sdruţení, církve a další. Neziskové organizace vyplňují prostor mezi 

občanem a státem a umoţňují mu participovat na veřejné politice jiným způsobem neţ 

prostřednictvím voleb. 

Podnikatelský sektor poskytuje sluţby, za které realizuje přiměřený zisk. 

Podnikatelská oblast sluţeb se zaměřuje na banky, pojišťovny, hotely, leteckou dopravu, 

marketingový výzkum, některé lékařské sluţby, cestovní ruch, právní a komerční poradenství, 

soukromou dopravu, osobní a opravárenské sluţby. 

2.1.2     Historický vývoj [3] 

V minulosti se význam sluţeb pro národní hospodářství silně podceňoval. Fyziokraté 

uznávali jako jedinou produktivní činnost zemědělství, odtud je odvozen i jejich název, od 

fyziokracie – vlády přírody. 

Fyziokraty kritizoval Adam Smith, který v r. 1776 popsal sluţby jako statky, jeţ 

,,neprodukují ţádnou hodnotu‘‘. Byl přesvědčen, ţe výroba výrobků je při vytváření zisku 

rovnocenná zemědělství. 

Kriticky se k sektoru sluţeb stavěl Karel Marx, který rozděloval ekonomické sektory 

na produktivní a neproduktivní. 
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Aţ Alfred Marshall, představitel cambridgeské školy (počátek 20. století) uvádí, ţe 

všechny činnosti produkují sluţby a poskytováním sluţeb uspokojují potřeby. 

V současné době vysvětlují podstatu sluţeb nejlépe američtí autoři Kotler a 

Armstrong. 

2.1.3     Klasifikace služeb [3] 

Odvětvové třídění 

Základní klasifikace sluţeb, provedená ekonomy Footem a Hattem, rozděluje sluţby 

následujícím způsobem: 

1. Terciální: Jako typické zástupce těchto sluţeb uvedeme restaurace a hotely, holičství a 

kadeřnictví, kosmetické sluţby, prádelny a čistírny, opravy a údrţba domácích přístrojů a 

domácností, rukodělné a řemeslnické práce dříve prováděné doma a další domácí sluţby. 

2. Kvartérní: Sem můţeme zařadit dopravu, obchod, komunikace, finance a správu. 

Charakteristickým rysem těchto sluţeb je, usnadňování, rozdělování činností a tím i 

zefektivnění práce. 

3. Kvinterní: Příkladem jsou sluţby zdravotní péče, vzdělávání a rekreace. Hlavním rysem 

tohoto sektoru je, ţe poskytované sluţby své příjemce mění a určitým způsobem zdokonalují. 

2.2     Vlastnosti služeb 

Sluţby jsou samostatně identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které 

poskytují uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné 

sluţby. Produkce sluţeb můţe, ale nemusí vyţadovat uţití hmotného zboţí. Je- li však toto 

uţití nutné, nedochází k transferu vlastnictví tohoto hmotného zboţí. [3] 

Nehmotnost služeb 

Nehmotnost je nejcharakterističtější vlastnost sluţeb, od které se dále odvíjí další 

vlastnosti. Nehmotnost nelze patentovat a je velmi obtíţné předem určit kvalitu a cenu. 

Většina vlastností, na které v marketingové komunikaci odvolává reklama a které zákazník 

můţe ověřit pouze pohledem, zůstávají skrytá. Výsledkem toho je vyšší míra nejistoty 

zákazníka při poskytování sluţeb. Zákazníci se mohou obávat, ţe poskytnutá sluţba nenaplní 
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jejich očekávání. Nehmotnost sluţby způsobuje, ţe se zákazník obává rizika při nákupu 

sluţby a pro hodnocení kvality sluţby pouţívá cenu. [3] 

Překonání nehmotnosti mohou koleje dosáhnout umístěním kvalitních fotografií na 

svých www stránkách nejen samotných budov nebo pokojů, ale také areálu kolejí, 

studentských akcí v klubech nebo sportovního vybavení. 

Neoddělitelnost služeb od producenta služeb 

Produkci a spotřebu zboţí od sebe můţeme oddělit. Sluţba je produkována 

v přítomnosti zákazníka a to znamená, ţe zákazník se účastní poskytování sluţby a je tudíţ 

neoddělitelnou součástí její produkce. Výroba a spotřeba probíhá současně. Poskytovatel 

sluţby a zákazník se musí setkat v místě a čase tak, aby výhoda, kterou zákazník získá 

poskytnutím sluţby, mohla být realizovaná. [3] 

Překonání neoddělitelnosti sluţeb od producenta sluţeb můţeme dosáhnout 

usilováním o zpříjemnění ubytovacích a doprovodných sluţeb. 

Proměnlivost služeb 

Proměnlivost (heterogenita) sluţeb souvisí především se standardem kvality sluţeb. 

Sluţby nejsou poskytovány na stejné úrovni a standard kvality závisí na tom, kdo a kdy 

sluţbu poskytuje. Z toho důvodu je velmi obtíţné zaručit kvalitu. Způsob poskytnutí jedné a 

téţe sluţby se liší, a to dokonce i v jedné firmě, kdy kaţdý zaměstnanec kolejí můţe 

poskytnout jinou kvalitu obsluhy. Můţe dojít i k tomu, ţe tentýţ člověk můţe v jeden a ten 

samý den poskytnout jinou kvalitu jím nabízené sluţby. Důkazem toho můţe být skutečnost, 

ţe po ránu čilí a odpočatí pracovníci kolejí odvádějí svoji práci dopoledne pečlivěji a 

důkladněji neţ v pozdních odpoledních hodinách. [3] 

Proměnlivost můţeme překonat zaváděním různých standardů a ubytovacích norem. 

Pomíjivost služeb 

Pomíjivost znamená, ţe sluţbu nelze skladovat a dochází k problémům s fluktuací 

poptávky. Pokud je poptávka ve sluţbách stálá, nedochází ke vzniku problému. Pokud 

poptávka ve sluţbách kolísá a vznikají problémy, je třeba vytvářet a uplatňovat strategie pro 

zlepšení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. [3] 
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Koleje v Porubě se nepotýkají s problémy v poptávce o ubytovací sluţby. Obecně lze 

pomíjivost překonat rezervacemi nebo vyuţíváním různých cenových slev. 

2.3     Marketingový mix ve službách 

Marketingový mix je základním pojmem marketingového procesu. Marketingový mix 

představuje soubor úkolů a dílčích opatření, které v konečném důsledku pomáhají uspokojit 

poţadavky zákazníků takovým způsobem, který umoţňuje firmě dosáhnout svých cílů 

optimální cestou. [5] 

2.3.1     Produkt  

Sluţba je činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je uţitečný efekt, ne 

hmotný statek (výrobek).  

Podle vymezení Americké marketingové asociace se za produkt povaţuje to, co lze na 

trhu nabízet k pozornosti, k získání, k pouţívání nebo ke spotřebě, co má schopnost uspokojit 

přání nebo potřebu druhých lidí. Proto sem řadíme jak fyzické předměty a sluţby, tak také 

osoby, místa, organizace, myšlenky, kulturní výtvory a mnohé další. [7] 

Naší hlavní sluţbou, kterou poskytujeme je uspokojování základních fyziologických a 

společenských potřeb všech studentů ubytovaných na kolejích. Patří sem: ubytování, moţnost 

stravování v menze nebo nákupu jídla a pití v bufetu, pro vyuţití volného času mohou 

studenti vyuţít tělocvičny, posilovny nebo sportovní hřiště nebo pro potřebu seberealizace 

mohou také navštívit knihovnu VŠB, které se nachází v areálu kolejí. Mezi naši vedlejší 

činnost patří, hotel pro různé zákazníky, coţ ve své podstatě znamená, ţe zákazníkem kolejí 

nemusí být jen student, ale v hotelu můţe bydlet široká veřejnost, např.: manaţeři na 

obchodní cestě. Dále do našich sluţeb patří například moţnost praní prádla, výměna prádla, 

moţnost stravování v pizzerii nebo mohou studenti vyuţít sluţeb pošty, která je taktéţ 

v areálu kolejí. 

Výhoda pro spotřebitele 

Výhoda pro spotřebitele vyjadřuje, co vlastně zákazník potřebuje a proč vůbec sluţbu 

vyhledává.  

Potřeba k vyuţití našich sluţeb můţe být, jak fyziologická, tak potřeba společenská. 

Fyziologická v případě, kdy studentovi záleţí pouze na tom, aby měl kde spát nebo kde jíst. 
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Společenských důvodů je mnoho, mezi hlavní určitě patří kontakt s ostatními studenty na 

kolejích, ať uţ jde o kontakt se známými nebo cizími studenty. 

Důvodů, proč má zákazník (student) zájem o naši sluţbu můţe být mnoho. Areál 

kolejí nebo koleje samotné poskytuje sluţeb a vyţití pro studenty opravdu mnoho a student si 

můţe vybírat z široké nabídky. 

Koncepce služby 

Koncepce sluţby představuje obecné přednosti, které bude organizace nabízet. 

pro koho: Sluţby jsou určeny především pro studenty 18-26 let. 

vztah poskytovatel – zákazník: Mezi poskytovatele ubytovacích sluţeb patří vrátné, uklizečky, 

opraváři, správkyně jednotlivých budov a sekretářky v ubytovacích kancelářích. Mezi 

poskytovatele doprovodných sluţeb patří zaměstnanci KTVS, pošty, pizzerie, menzy, 

knihovny a bufetů.  

image: Naší hlavní snahou je zaměstnávat kvalifikované zaměstnance s osobním a přátelským 

přístupem ke studentům. 

Nabídka služby 

základní služba: Základní sluţba je to hlavní, co zákazník očekává. Naší základní sluţbou je 

ubytování studentů. 

prvky služeb:  

a) hmotné: Hmotné prvky představují samostatné vybavení jednotlivých pokojů. Jde 

převáţně o koupelny, ledničky, postele, stoly, skříně apod. 

b) nehmotné: Mezi nehmotné prvky můţeme zařadit příjemnou atmosféru a prostředí. 

c) předvídatelné: Předvídatelnými prvky mohou být období, kdy se studenti nejvíce 

přihlašují a ohlašují na studium na VŠB – TUO, případně na jinou vysokou školu 

v Ostravě. Tímto obdobím můţe být květen a červen, kdy se podávají ţádosti o 

ubytování a dále leden a únor, kdy někteří studenti ukončují studium na VŠ, a tak 

vznikají volná ubytovací místa. 

d) nepředvídatelné: Nepředvídatelnými prvky jsou poruchy jednotlivých zařízení na 

pokojích. Můţe jít o prasklé ţárovky, ucpané odpady nebo nefunkčnost ledniček. 

e) žádoucí: Do ţádoucích prvků v našem případě jednoznačně patří včasné placení 

studentů za ubytovací sluţby a dodrţování nočního klidu ve večerních hodinách. 

f) nežádoucí: Neţádoucí jsou pro nás neukáznění studenti a konkurence. 
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g) kontrolovatelné: Kontrolovatelnými prvky mohou být čistota jednotlivých prostor 

areálu kolejí a chování personálu. Dalšími kontrolovatelnými prvky jsou úroveň a 

kvalita námi nabízených sluţeb. 

h) nekontrolovatelné: Mezi nekontrolovatelné prvky řadíme výpadek elektřiny a 

internetového připojení nebo poruchy dodávky teplé vody. 

formy služeb: Naši pracovníci mají pracovní dobu rozdělenou na denní a odpolední. 

Výjimkou jsou vrátné, které mají navíc také noční sluţby. 

úroveň služeb:  

a) kvalita: Koleje VŠB – TUO si zakládají na kvalitním personálu a kvalitním 

vybavením pokojů. Z toho důvodu dochází k postupné rekonstrukci jednotlivých 

budov. Součástí vnímané sluţby jsou doplňkové sluţby, které zpříjemňují studentům 

pobyt na našich kolejích a které jsou uvedeny v kapitole Charakteristika kolejí VŠB-

TUO. 

b) kvantita: Kvantita sluţeb určuje, kolik zákazníků dokáţeme na kolejích ubytovat a 

které sluţby jsou studenty nejvíce vyuţívány. Na budovách A a B je celková kapacita 

ubytování 1721 studentů a na budovách C, D a E je celková kapacita ubytování 1998 

studentů. 

Systém dodávky služeb 

Naše sluţby jsou poskytovány prostřednictvím personálu, který se tedy skládá z 

vrátných, opravářů, údrţbářů, uklízeček nebo sekretářek v ubytovací kanceláři. Tito 

zaměstnanci se starají o to, aby byli naši zákazníci se sluţbami co nejvíce spokojení, a 

pomáhají řešit problémy, které student s ubytováním má. 

Co se týká zařízení, tak porubské koleje jsou komplexem 5 budov, kdy studenti bydlí 

v pokoji po 2 nebo po 3, mají jednu společnou místnost na spaní, koupelnu a chodbičku 

s ledničkou a vařičem. Jinak v celém areálu kolejí se dále nachází menza, knihovna, bufety, 

pizzerie nebo tělocvičny. 

K hlavním procesům můţeme řadit především ubytování a k vedlejším procesům 

potom patří sluţby poskytované v rámci areálu kolejí (doprovodné sluţby). 
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2.3.2     Cena 

Cena představuje mnoţství peněţních jednotek poţadovaných za produkt. Cena je 

jediným prvkem marketingového mixu, který vytváří firmě příjmy. Někdy jiţ samotná cena 

vypovídá o hlavních cílech a záměrech firmy. Například nízkou cenou bráníme vstupu 

konkurence na trh. [7] 

Klasifikace služeb pro cenové účely 

Sluţby poskytované na kolejích a především ubytovací sluţby samotné patří mezi 

sluţby regulované trhem. Ceny za poskytnuté výkony si stanovujeme převáţně sami na 

základě rozsahu poskytovaných sluţeb s ohledem na ceny konkurence. 

Metody stanovení ceny 

Ceny našich sluţeb jsou stanovovány na základě trţně orientované tvorby. Při 

stanovení cen sledujeme ceny konkurenční, kdy se od našich konkurentů nesnaţíme příliš 

odlišit, jelikoţ mít nejniţší ceny nemusí být nejefektivnější, jelikoţ si zákazníci mohou spojit 

nízkou cenu se špatnou úrovní a kvalitou kolejí. 

Taktika – typy cen 

Koleje VŠB – TUO pouţívají převáţně typ oceňování produkčního mixu. 

Oceňování produkčního mixu: Detailní přehled cen je uveden v ceníku, který je vloţen 

v příloze (ceník pro studenty, ceník pro zaměstnance a ceník hotelového ubytování). Cenové 

rozpětí se pohybuje mezi 2 000 - 2 600 Kč za měsíc. Cena je stanovena podle počtu dní 

v měsíci, podle typu pokoje (dvoupokojový, třípokojový), podle obsazenosti lůţek v pokoji a 

podle typu budovy (zrekonstruovaná, nezrekonstruovaná budova). [13] 

2.3.3     Distribuce 

Rozhodování o distribuci má za cíl usnadnění přístupu zákazníků ke sluţbě. Souvisí 

s místní lokalizací sluţby, s volbou případného zprostředkovatele dodávky sluţby. Vzhledem 

k charakteristice sluţeb (nelze je skladovat) je distribuční kanál většinou jednoduchý a krátký, 

přesto je třeba identifikovat kdy, kde, jak a kým je sluţba kupována. [4] 
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Umístění služby 

Při umístění sluţby záleţí na tom, zda musí zákazník za sluţbou cestovat, zda sluţba 

přichází za nimi nebo jestli je sluţba poskytována prostřednictví telefonu. V našem případě 

musí zákazník přijít za sluţbou. 

Zákazník jde k poskytovateli: 

Pro vyuţívání našich sluţeb je nutné, aby se zákazník dostavil přímo na koleje. 

Všechny nabízené sluţby jsou koncentrovány na jednom místě, respektive v jednom areálu. 

2.3.4     Marketingová komunikace 

Komunikační mix 

Komunikační mix ve většině případů přibliţuje nehmotný produkt spotřebiteli a tím 

sniţuje jeho nejistotu při výběru a nákupu sluţby. Základní příčiny neúspěšné komunikace 

jsou nepřiměřené sliby, nedostatečná vnitřní komunikace směrem k zaměstnancům, vyvolání 

nepřiměřených očekávání u zákazníků, nedostatečné poučení zákazníků, kteří pak nevědí, jak 

bude sluţba poskytnuta, neznají svoji roli v procesu, nevědí, jak hodnotit novou sluţbu. [4] 

Reklama: Reklamy upozorňující na koleje v Porubě jsou umístěny na stránkách VŠB pod 

odkazem ubytování a dále nám jako reklama slouţí reference od ostatních studentů, kteří na 

kolejích bydlí nebo bydleli. Koleje v Porubě mají dlouholetou tradici a patří k nejznámějším 

kolejím Moravskoslezského kraje. Tyto koleje jsou kaţdý rok plně obsazovány.  

 

2.3.5      Lidský faktor ve službách 

Velmi významnou sloţkou marketingového mixu sluţeb jsou lidé, míněni jsou všichni 

lidé, kteří hrají určitou roli v procesu poskytování sluţby a tím ovlivní vnímání kupujícího 

(zaměstnanci poskytovatele, zákazník, ostatní zákazníci). [4] 

Zaměstnanci 

Zaměstnance můţeme rozdělit na kontaktní, obsluhující, koncepční a podpůrné a to 

podle vztahu k marketingovému mixu a podle kontaktu se zákazníkem.  

Kontaktní pracovník: Osoba, která je v častém kontaktu se zákazníky a významně se podílí na 

marketingových činnostech. Kontaktního pracovníka na našich kolejích nemáme a to z toho 

důvodu, ţe samotnou ubytovací sluţbu si provádí kaţdý student sám. 
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Obsluhující pracovník: Do tohoto typu pracovníka patří vrátné na jednotlivých budovách, 

referentky ubytovacích sluţeb a správkyně budov. Tito zaměstnanci mají nepřímý vztah 

k marketingovému mixu, není v jejich kompetencích do něj zasahovat a ani ho upravovat. 

Přichází do častého kontaktu se zákazníkem. Jediným poţadavkem je jazyková znalost 

angličtiny u zaměstnanců ubytovací kanceláře. Tito zaměstnanci neprochází ţádnými 

školeními v průběhu své práce. Dalším poţadavky jsou odpovědnost, pracovitost a vstřícnost 

ke studentům. 

Koncepční pracovník: Koncepčním pracovníkem je ředitelka ubytovacích sluţeb. Ředitelka 

ubytovacích sluţeb přichází do kontaktu se studenty jen velmi zřídka, ale je v její pravomoci 

zasahovat do marketingového mixu. Poţadavkem jsou zde zkušenosti s vedením firmy a 

jazyková znalost angličtiny. 

Zákazníci 

Našimi zákazníky jsou tedy studenti Vysoké školy Báňské nebo Ostravské univerzity, 

případně lidé ubytovaní v hotelové části kolejí nebo ubytovaní na kolejích během letních 

prázdnin, kdy koleje fungují jako ubytovny pro veřejnost. 

Zákazníci plní ve své funkci 3 důleţité role: 

a) role spoluproducentů služeb: Jak studenti svými poţadavky ovlivňují sluţby, jak se 

chovají, kdyţ je jich více nebo jak dodrţují pravidla. Co se týká například dodrţování 

nočního klidu, tak toto pravidlo studenti pravidelně porušují a hluk je v prostorách 

kolejí aţ do ranních hodin. Ve všech budovách je přísný zákaz kouření pod pokutou 

500 Kč, ke kouření jsou na kaţdé budově určeny tzv. kuřárny, kam můţe student 

chodit kouřit ve kteroukoliv hodinu. Tento zákaz však bývá také pravidelně porušován 

a i kdyţ studentům hrozí pokuta, přesto kouří na pokojích nebo chodbách. Ostatní 

nařízení, která jsou uvedena v kolejním řádu, bývají dodrţována. 

b) role uživatelů: Jde o samotné vyuţití sluţby a patří sem i hodnoty, které studenti 

povaţují při ubytování za důleţité. Kaţdý student při nastěhování očekává, ţe bude 

mít pro sebe postel, psací stůl, skříň, police a hygienické zařízení.                     

Přestoţe se v nezrekonstruovaných pokojích nachází zastaralý nemoderní nábytek, tak 

potřebám studentů plně dostačuje. Studenti mají k dispozici také společnou lednici a 

vařič. 

c) role nositelů informací: Sem patří především dobré reference a doporučení známým. 

Koleje v Porubě se snaţí plnit všechny potřeby studentů. K jejich spokojenosti 
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přispívá skutečnost, ţe se v celém areálu kolejí nachází mnoho doplňkových sluţeb a 

studenti si mohou vybírat, jak budou trávit na kolejích svůj volný čas. Koleje v Porubě 

patří k nejznámějším v ČR a to převáţně kvůli vysokému počtu studentů na VŠB a 

velké ubytovací kapacitě na těchto kolejích. 

2.3.6     Materiální prostředí 

Prostředí je velmi důleţité, protoţe slouţí jako obal sluţby, má přesvědčit zákazníka a 

budovat image sluţby. Pomáhá lidem (zaměstnancům i zákazníkům) při plnění úkolů a 

dosahování cílů, pomáhá také při navazování kontaktů mezi zaměstnanci a zákazníky. [4] 

Materiální prostředí je svým způsobem důkazem o vlastnostech sluţby. Můţe mít 

mnoho forem – od vlastní budovy či kanceláře, ve které je sluţba poskytována, po např. 

broţuru vysvětlující různé typy pojištění nabízených pojišťovací společností nebo obsahující 

nabídku předplatného v divadle. [3]  

V našem případě tvoří materiální prostředí jednotlivé budovy, na kterých jsou studenti 

a hosté ubytováni. 

Základní prostředí 

Exteriérem firmy se rozumí nejbliţší okolí vstupu, venkovní vzhled budovy. Do 

exteriéru našich kolejí a hotelu patří okolí ulice Studentské č.p. 1770 Ostrava - Poruba, kde 

sídlí naše ubytovna. Co se týká venkovního vzhledu budov, tak jde o nezrekonstruované 

budovy, které svým vzhledem bohuţel nejsou moc atraktivní. Budovy mají nevýrazné zašedlé 

či béţové barvy a rámy oken jsou oprýskané. 

Interiérem firmy se rozumí vzhled provozovny a její jednotlivé vybavení. Klade se 

důraz na design provozovny, aby byla čistá, prostorná, prosvětlená, stylově jednoduchá a 

celkově na zákazníky působila příjemným dojmem. Pokud bude zákazník spokojen, bude o 

nás šířit dobré reference. Interiér u nezrekonstruovaných pokojů je nevzhledný. Vybavení 

pokojů je zastaralé, nemoderní a pokoje jsou pro 3 lidi moc malé. Zrekonstruované pokoje 

jsou vybaveny novým nábytkem, je v nich vybudovaná i nová koupelna a stěny jsou nově 

vymalovány. 
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2.3.7     Procesy ve službách 

Procesy poskytování sluţby jsou ovlivňovány jednak tím, zda je jejich objektem 

spotřebitel nebo předměty v jeho vlastnictví, a jednak vlastnictvím hmotných prvků pro 

poskytování sluţby. [4]  

Procesy lze dělit podle stupně kontaktu 

S nízkým stupněm kontaktu: V našem případě spíše převaţují sluţby s nízkým stupněm 

kontaktu, kdy se student setkává s poskytovateli sluţeb většinou v případě nějakého problému 

nebo například, kdyţ jde jednou za měsíc cvičit nebo jednou týdně si jde nakoupit do bufetu. 

Provozní doba ubytovací kanceláře 

Provozní doba je specifická podle dne a měsíce. Od září do června bývají úřední 

hodiny pondělí aţ pátek, přibliţně od 7:00 do 15:00 hod. Během letních prázdnin je provozní 

doba také od pondělí do pátku od 7:00 hod, avšak pouze do 13:30 hod. Podrobnější provozní 

doba viz příloha č. 2. 

2.4    Zákazník 

Zákazník není králem, ale diktátorem. Na němţ záleţí naše bytí, nebo nebytí. Je na 

nás, zda vytvoříme prostředí, kde je zákazník pro kaţdého pracovníka tím nejdůleţitějším, ke 

komu se naši zaměstnanci obracejí a uspokojují jeho potřeby. Vţdy musí být toto prostředí 

zaměřeno směrem ven. [11]    

Vytvoření prostředí zaměřeného na spokojenost zákazníka [11]    

Společnost orientovanou na zákazníka nepoznáte podle bohatství, výše trţeb, 

segmentu, v němţ podniká, ani podle druhu vlastnictví. Tyto znaky nejsou příčinami, které 

bezprostředně ovlivňují zaměření na zákazníka. Tyto znaky mohou kladně nebo záporně 

ovlivnit prostor, který pro společnost orientovanou na zákazníka vznikl. Management 

formuluje, čím chce společnost být, kam směřuje, čím se má odlišit a v čem chce být nejlepší. 

Management je ta část společnosti, která si potřebu změny z orientace dovnitř na orientaci ven 

– tedy na zákazníka – musí uvědomit jako svůj úkol a dát tomu plnou a zjevnou podporu. 
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2.5     Spokojenost zákazníka 

Spokojenost zákazníka můţeme definovat jako zákazníkovo pozitivní hodnocení či 

pociťování pozitivních záţitků spojených s pořízením a spotřebou sluţby nebo produktu. Lze 

tedy usoudit, ţe spokojenost můţeme zkoumat měřit ze dvou různých úhlů pohledu a to jako 

kumulativní spokojenost a s transakcí spojenou spokojenost. Zákaznická spokojenost vychází 

z teorie rozporu – spočívá v určení představy zákazníka o charakteristice sluţby či výrobku a 

následné konfrontaci s charakteristikami výrobku po jeho nákupu. Jestliţe zkušenost předčila 

očekávání zákazníka, je zákazník spokojen, pokud zkušenost nesplnila jeho očekávání, je 

zákazník nespokojen. 

Pevné a silné vztahy se zákazníky jsou základním stavebním kamenem marketingové 

orientace. Spokojenost zákazníka je definována jako míra naplnění očekávání zákazníka, 

která je spojena s tím, jak zákazník vnímá a hodnotí zakoupený produkt. Dnes musí firmy 

bojovat s nejtvrdší konkurencí, jaká kdy byla. V současnosti dává filozofie marketingu 

společnostem lepší nástroj konkurenci porazit, neţ tomu bylo kdysi v historii u filozofie 

výrobků a trţeb. Manaţeři věřící, ţe zákazníci jsou jediným opravdovým střediskem zisku, se 

řídí moderně na zákazníky orientovanou strukturou, kde zákazníci v pořadí důleţitosti 

předcházejí lidi v přední linii, pod nimi jsou manaţeři střední linie a aţ na závěr top 

management. Ke konečnému rozhodnutí výběru dochází zákazníci produktu/sluţby pomocí 

tzv. Hodnoty vnímané zákazníky (CPV – customer perceived value) [8] 
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3     Charakteristika kolejí VŠB-TUO v Porubě 

 

3.1     Základní informace o ubytovacích službách 

 

Obr. 3.1: Pohled na areál kolejí 

 

                    Zdroj: [19] 

 

Koleje VŠB-TUO se nachází v klidné okrajové části města Ostravy a tvoří je komplex 

pěti budov A, B, C, D a E. Jednotlivé budovy jsou propojeny chodbami s prosklenými 

bočními stěnami. V blízkosti kolejí je krásný lesopark, kam studenti často chodí. V celém 

areálu se kromě kolejí nachází také sportovní haly, hřiště, minigolf, bufety, pošta, tělocvičny, 

menza nebo knihovna. Pro přepravu do školy nebo na nádraţí mohou studenti vyuţít zastávky 

MHD Studentské koleje a Rektorát VŠB. Ve všech pěti budovách jsou pokoje pro ubytování 

přibliţně 3 600 studentů. Ubytovat se mohou studenti v dvoulůţkovém nebo třílůţkovém 

pokoji buňkového typu. Dále si student můţe vybrat, zda chce ubytování ve 

zrekonstruovaném pokoji, kde je nové moderní vybavení, nebo nezrekonstruovaném pokoji se 

zastaralým vybavením. Za zrekonstruované pokoje se platí pochopitelně vyšší kolejné. 

V současnosti je na kaţdém pokoji internetová přípojka, kdy cena za internetové připojení 

bývá započtena do celkového kolejného.  

K dalším sluţbám, které koleje poskytují, jsou moţnost praní prádla v prádelnách, 

moţnost pravidelné výměny prádla, zapůjčení vysavače nebo vyuţití studoven a kuřáren, 
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které se nachází na kaţdé budově. Klíče od prádelny a vysavač si student můţe zapůjčit za 

poplatek a na kolejní průkaz na vrátnici dané budovy. [13] 

Areál kolejí je opravdu rozmanitý a nabízí studentům velké sportovní, studijní a 

společenské vyţití, coţ studenti jistě rádi ocení. V areálu kolejí mohou studenti vyuţít 

různých doprovodných sluţeb, které jsou uvedeny níţe. 

Pošta 

Pošta se nachází přímo v areálu v Domě sluţeb. Došlou korespondenci předávají 

pracovníci pošty pracovníkům na vrátnicích a ti ji následně třídí do poštovních přihrádek 

studentů podle čísla pokojů. Poštovní přihrádky se nachází v přízemí jednotlivých budov.  

Pizzerie 

Pizzerie se nachází hned vedle pošty rovněţ v Domě sluţeb. Pizzu si mohou studenti 

objednat i telefonicky kolejním telefonem, který mají studenti k dispozici na kaţdém pokoji. 

Tato telefonní sluţba je zcela zdarma a roznos pizzy přímo na pokoj je za příplatek 10 Kč. 

Studenti si mohou vybrat z široké nabídky 26 druhů pizz. [13]    

Bufet 

Studenti mají k dispozici hned 2 bufety, kde si mohou nakoupit jak potraviny, tak 

základní hygienické potřeby. Otevírací doba bufetů je však odlišná. Bufet, který se nachází 

vedle klubu Vrtule má otevírací dobu od pondělí do pátku od 7:00 do 18:30 a bufet 

nacházející se v přízemí budovy E má otevírací dobu od neděle do pátku od 7:00 do 21:30. 

[13]    

Menza 

Stravovat se mohou studenti v menze, která stojí vedle Rektorátu VŠB. Jídlo si mohou 

studenti objednat přes internetové stránky www.stravovani.vsb.cz nebo v přízemí menzy. 

Výdej jídla probíhá prostřednictvím ISIC karty, kterou si student musí dobíjet. Minimální 

vklad na tuto kartu je 100 Kč. 

Minigolf 

Studenti si mohou v měsících duben - říjen od 14:00 do 24:00 dle počasí zahrát 

minigolf. Tyto hrací plochy jsou přístupny jak studentům ubytovaných na kolejích, tak 
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veřejnosti. Mimo stanovenou dobu je vstup veřejnosti na minigolfové hřiště přísně zakázán. 

Pro studenty zde ubytované je vstup povolen i mimo stanovenou dobu. [13]    

Sportovní vyžití 

Pro studentskou veřejnost jsou k dispozici posilovny, tenisové, fotbalové, 

basketbalové a volejbalové hřiště a dále během týdne probíhají na KTVS různá aerobní 

cvičení. Pro vstup do posilovny a na jednotlivá aerobní cvičení potřebuje student 

permanentku, kterou si můţe zakoupit na vrátnici KTVS. 

Studentské kluby 

V areálu kolejí se nachází 2 studentské kluby. Klub Vrtule i klub T2 jsou u studentů 

velmi oblíbené a hojně navštěvované. Oba kluby pořádají kaţdý den jiné hudební akce a mají 

speciální nabídky na různé drinky a koktejly. Otevírací doba je odlišná podle toho, zda kluby 

promítají přímý přenos sportovního utkání nebo ne. Zavírací doba bývá zpravidla kolem 2 

hodiny ráno. 

Knihovna 

V areálu kolejí se nachází Ústřední knihovna VŠB-TUO. Studenti si zde mohou 

zapůjčit potřebné knihy na studentský průkaz ISIC. Počet všech výpůjček interního uţivatele 

studenta je 30 ks s délkou výpůjční lhůty 30 dní. Student si můţe výpůjční lhůtu 2x 

prodlouţit. 

3.2     Historie kolejí 

Největším a nejdůleţitějším mezníkem v historii kolejí VŠB-TUO byl rok 1945, kdy 

došlo k přestěhování VŠB z Příbrami do Ostravy. Ostravsko bylo centrem báňského průmyslu 

a těţilo se zde okolo 80% černého uhlí v republice. To byl hlavní důvod k tomu, aby se 

v Ostravě začalo řešit ubytování pro studenty, kteří studovali na této škole nebo se na ni 

chystali studovat. Pro Ostravu to znamenalo nárůst vzdělaného obyvatelstva, zvýšil se sociální 

statut města a povědomí o něm. Pozitivní vliv to také mělo na nové pracovní příleţitosti v 

oblasti školství, i kdyţ řada učitelů, kteří vyučovali na Vysoké škole báňské, přešli z Příbrami 

do Ostravy. 
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Hlavní tíhu starostí všeho druhu se stěhováním VŠB do Ostravy tehdy nesl prof. R. 

Jirkovský.
1
 Bylo nutné překonávat krizové stavy, pokud jde o adaptace budov a laboratoří, 

dále pokud jde o značně zvýšený počet studujících neţ v Příbrami. Někteří profesoři se 

nepřestěhovali do Ostravy a bylo nutné získávat za ně náhradu, takţe ve výuce některých 

disciplín došlo i k několikaletým krizovým stavům. [9] 

První kolej v Ostravě, řízena studentskou samosprávou, byla zřízena v roce 1947 v 

Reální ulici. V roce 1951 přešla tato kolej do správy vysoké školy. Ve stejném roce byla také 

upravena pro ubytování budova bývalého kláštera na Dvořákově ulici a provizorní dřevěná 

kolej na Slezské Ostravě. [16] 

V dalších letech se začalo s výstavbou 2 budov na ulici dr. Malého. Dnes jde o 

komplex 3 budov, kdy budova A slouţí k ubytování studentů či doktorandů a budovy B a C 

jsou určeny k výuce cizích jazyků, jako jsou například: jazyk anglický, německý, ruský nebo 

španělský. 

V průběhu dalších let byly postupně postaveny další 2 části kolejí v Porubě. První 

částí je budova A, která dnes slouţí nejen jako ubytování pro studenty, ale nabízí moţnost 

hotelového ubytování, dále tato budova prošla v minulých letech částečnou rekonstrukcí 

několika pokojů. Druhou částí je budova B, která v letech 2010 a 2011 prošla kompletní 

rekonstrukcí všech pokojů a nabízí tak moţnost kvalitnějšího ubytování s moderním 

zařízením. Dále byly postaveny budovy menzy a společenského sálu.  

Provoz kolejí a menzy v Ostravě Porubě byl zahájen v roce 1967. Jednalo se o budovu 

A, B a menzu. Další tři budovy C, D, E byly postaveny v dalších letech. [16] 

 

3.3     Kolejní skupina studentů na sociální síti 

Porubské koleje mají svoji vlastní skupinu na sociální síti Facebook. Tuto skupinu 

zaloţili studenti, kteří na těchto kolejích přímo bydlí. Studenti zde řeší jednotlivé problémy 

týkající se chodu a provozu jak ubytovacích sluţeb, tak sluţeb doplňkových, které koleje 

                                                           
1
 RNDr. Rudolf Jirkovský byl profesorem Vysoké školy báňské, autorem řady 

vysokoškolských učebnic a stal se spoluobjevitelem minerálu Slavíkit. Narodil se 

29. 3. 1902 v Pavlíkově a zemřel 10. 11. 1989 při tragické dopravní nehodě. 
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poskytují nebo zajišťují. Na této stránce se rozebírají novinky a události celého kolejního 

areálu. 

Facebook má okolo 800 milionů aktivních uţivatelů a průměr nových uţivatelů za den 

je 250 000. Byla zaloţena v roce 2004 Markem Zuckerbergem, bývalým studentem 

Harvardovy univerzity. Je plně přeloţena do 68 jazyků. Jde o rozsáhlý společenský webový 

systém slouţící hlavně ke komunikaci mezi uţivateli, sdílení multimediálních dat a udrţování 

vztahů a zábavě. [17] 

Kolejní skupina na sociální síti Facebook má uţ přes 1 000 členů a kaţdý měsíc se 

přihlašují noví uţivatelé. Přihlásit se do této skupiny můţe kaţdý bez pouţití jakéhokoliv 

hesla. Nejsou zde stanovené ţádné podmínky, které by musel člověk splňovat.  

Na profilu kolejí uţivatelé vyjadřují svoje názory na určitou situaci, která zde na 

kolejích nebo v areálu nastala. Studenti zde mohou vkládat různé příspěvky, fotky či videa 

z pořádaných kolejních akcí. Smysl této skupiny spočívá v tom, ţe studenti vzájemně reagují 

na určitou událost a poskytují si cenné rady a zkušenosti, které s chodem kolejí a vyuţíváním 

určitých sluţeb mají. 

3.4     Makroprostředí 

Makroprostředí je vnější prostředí, které se podle Kotlera a Armstronga skládá 

z těchto faktorů: Demografické prostředí, Ekonomické prostředí, Přírodní prostředí, 

Technologické prostředí, Politické prostředí a Kulturní prostředí. Tyto faktory ovlivňují firmu 

zvenčí a přímo i nepřímo působí na aktivity dané firmy. Firma nemá na tyto faktory ţádný 

vliv a nemůţe je kontrolovat. 

Makroprostředí představuje předvídatelný prvek, jemuţ bývá podnikání neustále 

vystavováno. Jednotlivé prvky proměnlivého makroprostředí nemůţe podnik zpravidla 

ovlivnit, ale jeho působení na podnik bývá neodvratné.  Makroprostředí představuje početné 

mnoţství prvků a jejich vzájemných vztahů, které v souhrnu ovlivňují schopnost podniku 

vytvořit a rozvíjet vztahy s ostatními účastníky na trhu. 

3.4.1     Demografické faktory 

V práci je dotazování zaměřeno jak na studenty z České, tak Slovenské republiky, 

proto je zde uveden počet obyvatel ţijících v Čechách a na Slovensku. K 30. 6. 2011 je počet 
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obyvatel v ČR 10 542 080. Na Slovensku ţije k 30. 6. 2011 5 440 078 obyvatel. Počet 

obyvatel v Česku i na Slovensku stále roste. Přirozený přírůstek obyvatelstva je stále kladný. 

Počet studentů českých vysokých škol se od roku 2001 zvýšil téměř dvojnásobně. V 

roce 2001 se na vysokých školách vzdělávalo 203,5 tisíce studentů, v současnosti je jich 389,2 

tisíc. [13] Podle Českého statistického úřadu je tento růst způsoben tím, ţe stále více studentů 

nastupuje po vystudování základních škol na střední odborné školy a gymnázia neţ na 

odborná učiliště. Jednou z příčin tohoto nárůstu studentů je skutečnost, ţe klesá počet nově 

narozených dětí a některé střední školy mají problémy s naplněním kapacity tříd. To vede ke 

sniţování poţadavků pro přijetí studentů na střední odborné školy a gymnázia. Ze zpráv ČSÚ 

rovněţ vyplývá, ţe za posledních 8 let klesl počet mladých ve věku 20-29 o více neţ 237 tisíc. 

Příznačné u skupiny mladých lidí u nás, převaţuje počet studujících ţen nad počtem 

mladých muţů, coţ se projevuje ve výrazně vyšším podílu vysokoškolaček mezi mladými 

ţenami. 

3.4.2     Ekonomické faktory 

Potencionální studenti mají v ČR velký výběr soukromých i státních vysokých škol. 

Lidé studují na vysokých školách převáţně proto, aby v budoucnosti jejich povolání a výše 

platu odpovídaly jejich očekáváním a vyšším ţivotním standardům. Vzdělání rovněţ zvyšuje 

ţivotní úroveň obyvatelstva. 

Také nízká mzda rodičů (minimální mzda je 8.000 Kč) můţe být jednou z příčin, proč 

si student nemůţe dovolit studovat vysokou školu, hlavně, jestli se vysoká škola nenachází 

v místě jeho bydliště a musel by za studiem dojíţdět a ubytovávat se na kolejích nebo 

privátech. 

V roce 2011 je průměrný kurz CZK/USD 18,30 a CZK/EUR 24,80. Meziroční míra 

inflace činila v říjnu 2011 2,3 %. Míra inflace neustále pomalu roste, coţ povede ke zdraţení 

cen za ubytování. Od 1. 2. 2012 se kolejné zdraţilo přibliţně o 100 Kč za měsíc. Meziročně 

vzrostly ceny zemního plynu o 12,5 %, elektřiny o 4,6 %, vodného o 6,2 %, stočného o 5,8 %, 

tepla a teplé vody o 1,7 %. Čisté nájemné se zvýšilo o 3,7 %, v tom regulované nájemné 

vzrostlo o 9,3 % a trţní o 1,3 %. [15] 

http://www.bydlet.cz/deregulace-najmu/
http://www.bydlet.cz/deregulace-najmu/
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V současné době máme moţnost získat úvěr poměrně snadno a téměř na cokoli. Díky 

této moţnosti si můţe student vzít na studium půjčku. Úroková míra neboli úroková sazba 

vyjadřuje navýšení zapůjčené částky.  

Zavedení školného povede ke sníţení počtu studentů, jelikoţ si to většina 

potencionálních studentů nebude moct dovolit. Vláda zvaţuje, ţe se cena bude pohybovat 

okolo 10 000 Kč za semestr, tedy 20 000 Kč za rok. 

Míra nezaměstnanosti dosahovala v říjnu 2011 v ČR 7,9 % a na Slovensku dokonce 

13,5 %. Vysoká míra nezaměstnanosti je dalším negativním ukazatelem, kvůli kterému 

nemůţe jít většina studentů studovat, protoţe si to jejich rodiče nemůţou z finančních důvodů 

dovolit. Tím přichází koleje o své potencionální nebo stávající zákazníky.  

3.4.3     Přírodní faktory 

V Ostravě se nachází dvě vysoké školy, kterými jsou VŠB – TU Ostrava a Ostravská 

univerzita v Ostravě. Koleje VŠB se nachází v klidné části Ostravy mimo obydlenou část na 

ulici Studentská. Jsou umístěny daleko od rušného centra města. Nedaleko od kolejí je krásný 

přírodně vytvořený lesopark. 

Moravskoslezský kraj patří mezi nejdůleţitější průmyslové regiony střední Evropy. 

Nejzávaţnějším problémem se jeví kontaminace půdy a podzemních vod v důsledku 

průmyslové činnosti, důlní poklesy a znečištění povrchových vod a ovzduší. Špatné 

znečistěné ovzduší, které poškozuje zdraví a ničí pověst městu Ostrava, patří k negativním 

faktorům a tento negativní faktor by mohl být příčinou toho, ţe studenti budou při výběru 

vysoké školy upřednostňovat školy v jiných městech. 

3.4.4     Politické faktory 

Kaţdý občan České republiky má právo na vzdělání. To je stanoveno v Listině 

základních práv a svobod. Koleje VŠB – TU Ostrava musí splňovat některé normy, jako jsou 

hygienické normy, normy pro dodrţování nočního klidu, kdy nedodrţení nočního klidu můţe 

vést k nespokojenosti některých studentů a obyvatel přilehlých domů, stavební normy, dále 

pak musí kvůli svým zaměstnancům dodrţovat zákony jako Zákon o daních z příjmů (č. 

586/1992 Sb.), Zákon o platu (č. 143/1992 Sb.). Dalším zákonem, který musí koleje 

dodrţovat je Zákon o poţární ochraně a související předpisy (č. 133/1985 Sb.). Studenti, kteří 
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bydlí na kolejích, se musí řídit kolejním řádem, splňovat ubytovací kritéria a dodrţovat 

harmonogram ubytování. 

3.4.5     Sociálně–kulturní faktory 

Sociálně-kulturní faktory jsou vymezeny kulturní úrovní dané společnosti a jejími 

etickými normami. Kaţdý národ má jiné zvyklosti, tradice a hodnoty. Češi a Slováci mají 

sociálně – kulturní faktory velmi podobné, ale mezi ostatními zahraničními studenty a 

studenty z Česka nebo Slovenska převládají značné rozdíly. Velké rozdíly jsou také ve 

stravování, kdy se česká kuchyně od např. španělské či vietnamské hodně liší. 

Dobré vzdělání tedy vede k lepšímu pracovnímu místu a k vyššímu platu. Přínosem je 

potom kromě slušného příjmu, příjemného pracovního prostředí, dobrého pracovního 

kolektivu také vyšší společenská prestiţ. 

3.4.6     Technologické faktory 

Doprava je důleţitým prvkem kaţdého hospodářství a je hlavní součástí evropské 

integrace. Dělíme ji nejen podle toho, co přepravuje na osobní a nákladní, ale také podle toho, 

jakých dopravních cest je zvoleno: silniční, ţelezniční, říční, letecká a potrubní. U nás jsou 

nejvyuţívanějším typem dopravy doprava silniční a ţelezniční. Silniční doprava zajistí 

výbornou dostupnost a tím i rychlost, ale má negativní vliv na krajinu a ţivotní prostředí 

(vzhled krajiny, hluk, zplodiny, zábor půdy). V ČR je silniční síť poměrně hustá, avšak je 

málo kvalitní a nestačí hustotě provozu. Skládá se z hlavních mezinárodních silnic (dálnice a 

rychlostní komunikace), hlavních státních silnic (silnice I. třídy), regionálně významných 

silnic (silnice II. třídy) a ostatních silnic (silnice III. třídy). Ţelezniční doprava má oproti 

silniční dopravě tu výhodu, ţe je šetrnější k ţivotnímu prostředí, jelikoţ elektrifikované tratě 

neničí ovzduší zplodinami a je rychlejší. Nevýhodou ţelezniční dopravy je menší dostupnost, 

která je způsobená tím, ţe koleje nevedou všude a vlaky jezdí jen podle jízdních řádů. Česká 

ţelezniční síť patří k nejhustějším v Evropě, ale je málo kvalitní a špatně se modernizuje na 

úroveň v západní Evropě. Největším ţelezničním dopravcem jsou u nás stále ČD, avšak 

minulý rok byly na trať vpuštěny nové konkurenční vlaky RegioJet společnosti Student 

Agency. 
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3.5     Analýza konkrétního trhu 

3.5.1     Rozsah trhu 

Do rozsahu trhu můţeme zařadit změny v poptávce a její trendy, avšak v případě 

kolejí nedocházelo k razantním změnám a výkyvům v poptávce po ubytovacích sluţbách. 

Souhrnně lze říci, ţe čím více přibývalo v jednotlivých letech od přesunutí VŠB z Příbrami do 

Ostravy fakult VŠB a později i OU, tím byl zájem o ubytování vzhledem k rostoucímu počtu 

studentů v Ostravě vyšší. Poptávka tedy mírně rostla. V současné době je poptávka po 

ubytování na kolejích rovna nabídce volných ubytovacích míst. Na některých budovách jsou 

sice ještě nějaká volná ubytovací místa, ale tento počet je zanedbatelný. 

3.5.2     Kdo je zákazník 

Zákazníkem kolejí jsou studenti ve věku 18 – 26 let, převáţně české a slovenské 

národnosti, popřípadě studenti programu Erasmus. Studenti pochází z různých krajů, studují 

buď na VŠB-TUO nebo na OU a jsou z niţší a střední příjmové skupiny. Dále jsou zde 

v letních měsících ubytovaní mimo studentů také sportovci, hudebníci a pěvecké sbory.  

Mezi stálé zákazníky hotelového ubytování patří turisté a obchodní cestující 

z tuzemska i zahraničí všech věkových kategorií. 

3.5.3     Kdo jsou konkurenti 

Konkurence je poměrně vysoká. V důsledku zvyšování počtu studentů na ostravských 

vysokých školách, byla postupně postavena řada dalších ubytovacích zařízení pro studenty. 

Mezi hlavní konkurenty patří Studentské koleje Vista. Tyto koleje se nachází poblíţ Bělského 

lesa ve velmi příjemném prostředí. Dalšími hlavními konkurenty jsou Vysokoškolské koleje 

Ostrava – Vítkovice, Studentská Rezidence Slezská a.s., ubytování na privátech nebo 

v pronájmu. Koleje VŠB – TU Ostrava, Poruba nabízí jedno z nejlevnějších ubytování 

s velkým mnoţstvím doplňkových sluţeb, které zákazníkům zpříjemňuje pobyt na kolejích. 

Porterova analýza konkurenčních sil 

Do konkurence uvnitř odvětví patří koleje Ostravské univerzity, hotel Vista nebo 

internáty. Konkurencí substitutů jsou privátní ubytování, hotelové ubytování, nocleţny a 

Domov sester. Nová konkurence je velmi nízká. Zatím nedochází k postavení nových kolejí 

nebo ubytovacích kapacit v Ostravě. Do dodavatelů řadíme dodavatele stavebnin, elektřiny, 



29 
 

vody, surovin, prádelny, potravinářství, poskytovatel internetových sluţeb. Zákazníky jsou 

studenti ve věku 18 – 26 let, hosté hotelu nebo lidé na letním ubytování. 

3.5.4     Vztah veřejnosti ke službě 

Veřejnost můţeme rozdělit do několika skupin: 

Laickou veřejnost tvoří zákazníci, kteří toho moc o ubytování nevědí, neznají moţnosti 

ubytování ani ceny kolejného. 

Do odborné veřejnosti můţeme zařadit např. kontrolory ubytovacích sluţeb. 

Finanční veřejností jsou banky a investoři. 

Mezi vnitřní veřejnost patří všichni zaměstnanci ubytovacích sluţeb. 

Za média a sdělovací prostředky povaţujeme internet (webové stránky ubytování).  

Vládní veřejnost tvoří dotace od státu, právní předpisy a různé zákony.   

Zájmová sdružení tvoří zahrádkáři a Rádio kolej.  

 

3.6     SWOT analýza 

Analýza SWOT zjišťuje na základě strategického auditu klíčové silné (Strengths) a 

slabé stránky (Weaknesses), příleţitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Audit nabízí 

nepřeberné mnoţství dat různého významu a spolehlivosti. Analýza SWOT tato data 

zpracovává a zdůrazňuje klíčové poloţky vyplývající z interního a externího auditu. [2]   

Silné a slabé stránky 

Silné a slabé stránky v analýze SWOT nezahrnují všechny charakteristické rysy 

obchodní společnosti, ale jen ty, které mají vztah ke kritickým faktorům úspěchu. Příliš 

dlouhý seznam prozrazuje nedostatečnou koncentraci a neschopnost rozlišit, co je důleţité. [2] 

Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje především na vnitřní faktory podnikání. 

Silné a slabé stránky jsou ty faktory, které vytvářejí nebo určují vnitřní hodnotu firmy 

Příležitosti a hrozby 

Vedení musí rozpoznat hlavní příleţitosti a hrozby, jimţ společnost čelí. Účelem této 

analýzy je donutit manaţera předvídat důleţité trendy, které mohou mít dopad na firmu. [2]    

Hodnocení příleţitostí a hrozeb se zaměřuje na externí prostředí firmy, které podnik 

nemůţe dobře kontrolovat. 
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Silným a slabým stránkám, příleţitostem a hrozbám jsou přiděleny hodnoty podle 

výkonnosti a závaţnosti. Hodnocení výkonnosti je provedeno na stupnici od 1 do 5 a 

hodnocení závaţnosti je zaznamenáno v procentech od 0 do 100. 

3.6.1      Silné a slabé stránky 

Mezi silné stránky kolejí patří dobrá dostupnost MHD, odkud se studenti mohou 

dostat, kam potřebují, parkoviště v blízkosti kolejí, které je neplacené, velká kapacita pokojů 

nebo mnoţství doplňkových sluţeb jako jsou pizzerie, menza, sportovní haly, hřiště, kluby 

apod.  

Mezi slabé stránky potom řadíme nedodrţování nočního klidu, na který si studenti 

neustále stěţují, zastaralé pokoje v nezrekonstruovaných budovách nebo problematické 

dodávky teplé vody ve večerních hodinách a špatné topení. 

Přesnější výčet silných a slabých stránek, jejich hodnocení a zanesení do poziční mapy 

viz přílohy č. 4 a 5. 

Obr. 3.2: Matice závažnost/ výkonnost 

 Výkonnost 

Nízká Vysoká 

Z
á
v
a
žn

o
st

 

V
y
so

k
á

 

Sluţby pokojských; 

Pokoje starých budov; 

Dodávky teplé vody, topení; 

Snadná moţnost vniknutí 

cizích osob; 

Sportovní zázemí, menza, pizzerie; 

Dostupnost MHD, parkoviště; 

Přehlednost www stránek; 

Kapacita pokojů; 

N
íz

k
á

 

Hluk ve večerních hodinách; Špatné spojení na FBI; 

Kapacita pokojů; 

   Zdroj: Autor 

Nejvíce závaţné a nejméně výkonné jsou nevzhledné pokoje starých budov, moţnosti 

vniknutí cizích osob do pokojů, problematické dodávky teplé vody nebo špatné topení. 

Doporučením je určitě zrenovovat a lépe vybavit pokoje na budovách A, C, D a E, 

zlepšit špatné dodávky teplé vody a více topit. 
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Dalším doporučením je učinit důkladnější opatření, která by výrazně omezila moţnost 

vniknutí cizích osob do pokojů studentů. Například pravidelné obchůzky bezpečnostních 

pracovníků ve večerních hodinách nebo zavedení kamerového systému v přízemí budov a 

jednotlivých chodbách u budov C, D a E (na budovách A a B je jiţ kamerových systém 

zaveden). 

3.6.2     Příležitosti 

Do příleţitostí řadíme určitě získání dotací na renovaci ostatních budov, stavění fakult 

v blízkosti kolejí, zajistit smlouvy o ubytování s firmami (na školení, …), dál rozvíjet známost 

kolejí a udrţet spolupráci školy na programu ERASMUS. 

Přesnější výčet příleţitostí, jejich hodnocení a zanesení do poziční mapy viz přílohy č. 

4 a 5. 

Obr. 3.3: Matice závažnost/ výkonnost  

 Pravděpodobnost výskytu 

Vysoká Nízká 

P
ří

le
ži

to
st

 

V
y
so

k
á

 

Získání dotací na renovaci ostatních 

budov; 

Stavění fakult v blízkosti kolejí; 

Známost kolejí; 

 

 

Smlouvy o ubytování s firmami (na 

školení, …); 

 

N
íz

k
á

  
  
  
  
  
 

Spolupráce školy na programu 

ERASMUS; 

 

 Zdroj: Autor 

Vysokou příleţitost i pravděpodobnost výskytu mají např. známost kolejí nebo získání 

dotací na renovaci ostatních budov. 

Doporučením je zaměřit se především na získání těchto dotací na renovaci ostatních 

budov pro zvýšení spokojenosti studentů s ubytováním. 
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3.6.3     Hrozby 

Hrozbami jsou jednoznačně zavedení školného, sniţování počtu přijímaných studentů, 

zavedení nových stavebních norem (hlásiče poţárů), sníţení cen konkurenčních ubytování, 

sloučení VŠB s OU. 

Přesnější výčet ohroţení, jejich hodnocení a zanesení do poziční mapy viz přílohy č. 4 

a 5. 

Obr. 3.4: Matice závažnost/ výkonnost 

 Pravděpodobnost výskytu 

Vysoká Nízká 

Z
á
v
a
žn

o
st

 V
y
so

k
á

 

Zavedení školného; 

Sniţování počtu přijímaných 

studentů; 

Sloučení VŠB s OU; 

 

 

 

N
íz

k
á

 Zavedení nových stavebních 

norem (hlásiče poţárů); 

 

 

Sníţení cen 

konkurenčních 

ubytování; 

 

   Zdroj: Autor 

Nejvíce závaţné a zároveň největší pravděpodobnost výskytu je např. u zavedení 

školného nebo sniţování počtu přijímaných studentů. 

Abychom zabránili sníţení počtu potencionálních zákazníků z důvodu zavedení 

školeného, navrhujeme rozšířit oblasti na ubytovací stipendium a také zvýšit částku 

ubytovacího stipendium. 
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Obr. 3.5: Poziční mapa 

 

Zdroj: Autor 

Do této poziční mapy je zařazeno 5 faktorů (vybavení pokojů, sluţby kolejí, přístup 

zaměstnanců kolejí ke studentům, cena kolejného a hluk ve večerních hodinách), které jsou 

dle autorových osobních zkušeností nejdůleţitější, protoţe nejvíce působí a ovlivňují 

spokojenost zákazníků respektive studentů se sluţbami.  

Graf byl doplněn podle dat z tabulek, tabulka spokojenost s poskytovanými sluţbami 

a důleţitost poskytovaných sluţeb.  

Při pohledu na graf vidíme, ţe se většina hodnocených faktorů nachází v kvadrantu 

„zváţit“. Je to méně důleţitá stránka, avšak zároveň i silná. Vidíme, ţe nejvíce musíme zváţit 

vybavení na pokoji, s tím je spojena spokojenost ubytovaných studentů. Na tento faktor si 

stěţuje mnoho studentů. Proto je návrhem zajistit lepší vybavení pokojů, především nové 

postele a více úloţného prostoru na starých budovách. Nové budovy jsou na tom lépe.  

Faktor, který bychom měli velice zváţit, je hluk na kolejích. Jedná se o to, ţe pokud 

jsou studenti ubytováni od 7. poschodí níţe, slyší vše, co se děje venku. Včetně studentů, kteří 

dlouho do noci či rána slaví a v noci mají potřebu se hlasitě projevovat. Tento faktor se 

zmírnil po přestěhování klubu Vrtule na druhou stranu kolejí, avšak díky tomuto začali trpět 

koncové strany kolejí, které dříve byly klidné.  
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Jediným faktorem, který se nachází v jiném sektoru, je faktor cena kolejí, jeţ se 

nachází v kvadrantu „nevýznamné“, tedy méně důleţitá stránka a zároveň slabá. O tento 

faktor se nemusíme starat a je to pochopitelné. Ceny kolejí VŠB – TUO v Porubě patří k 

nejlevnějším v České republice, navíc zde působí nízká konkurence. Z toho důvodu by bylo 

nejlepší nechat cenu kolejného stejnou a zbytečně nezdraţovat.  
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4   Metodika výzkumu  

4.1     Přípravná fáze 

Problém, účel a cíl výzkumu 

Porubské koleje poskytují svým zákazníkům mnoho různých sluţeb. Studenti však 

mohou povaţovat nabídku ubytovacích či doplňkových sluţeb v některých případech za 

nedostačující a to můţe vést k jejich nespokojenosti. Je třeba si nadefinovat základní 

marketingový a výzkumný problém, zjistit co je účelem a obsahem marketingového výzkumu 

a jakých cílů chceme při provádění výzkumu dosáhnout. Marketingovým problémem je 

jednoznačně, co můţe u našich zákazníků vést k nespokojenosti s našimi sluţbami. 

Výzkumným problémem potom tedy bude analýza spokojenosti zákazníků se sluţbami 

ubytovacího zařízení VŠB – TUO. Účelem výzkumu bude zlepšení kvality sluţeb kolejí, které 

povede ke spokojenosti ubytovaných studentů, tím i zvýšení kapacity ubytovaných studentů a 

hostů, vyšších výnosů a dobrého jména ubytovacího zařízení. 

Typy dat 

Nejdůleţitějšími daty pro nás byla data primární – data, která byla shromáţděna 

autorem na základě dotazníku od respondentů.  

Definování hypotéz 

Hypotézy jsou vyslovením předpokladů o povaze zjišťovaných vztahů. Představují 

formulaci, resp. strukturu jednotlivých alternativ odpovědí na otázky výzkumu. Důleţité je 

slovo odpovědi, protoţe tím je dána podoba hypotéz, které nejsou otázkami, ale jsou 

tvrzeními.  

Hypotéza č. 1: Více neţ 50% dotazovaných není spokojeno s ubytovacími sluţbami.  

Hypotéza č. 2: Při rozhodování dotazovaných studentů o ubytování (18 – 26 let) je na prvním 

místě cena poskytovaných sluţeb.  

Hypotéza č. 3: Více dotazovaných muţů neţ ţen preferuje sportovní vyţití na ubytovacím 

zařízení.  

Hypotéza č. 4: Kaţdý 3. z dotazovaných je spokojen s doprovodnými sluţbami ubytování.  
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Metoda marketingového výzkumu 

Pro bakalářskou práci jsem zvolila metodu písemného dotazování formou dotazníku, 

který je uveden v příloze č. 1. 

Všechny dotazníky byly rozeslány prostřednictvím e-mailů 120 respondentům. 

Dotazník se skládal z 16 otázek, které byly stanoveny tak, aby po jejich vyhodnocení mohlo 

být zjištěno, zda jsou studenti s ubytovacími případně doplňkovými sluţbami spokojeni nebo 

nespokojeni a aby mohla být následně podána patřičná doporučení pro zvýšení spokojenosti 

studentů s ubytováním nebo k odstranění chyb, které vedou k nespokojenosti. V úvodu 

dotazníku je krátké představení autora, upozornění na anonymitu a je zde uveden účel, k 

jakému dotazník slouţil.  Také zde byly informace o tom, jak mají respondenti dotazník 

správně vyplňovat. Dotazník obsahoval jak uzavřené, tak polootevřené a otevřené otázky. 

Technika výběru vzorku 

Základní soubor při písemném dotazování tvořili studenti české nebo slovenské 

národnosti ţijící na kolejích v Porubě. Výběrový soubor tvořilo 120 respondentů muţů i ţen a 

jako technika výběru vzorku byla pouţita technika vhodného úsudku. Také byl stanoven 

kvótní výběr v zastoupení muţů a ţen v poměru 60:40 a zastoupení respondentů jednotlivých 

budov v poměru 20:20:20:20:20. 

Časový harmonogram 

Přípravná a realizační fáze marketingového výzkumu probíhala v období od 15. října 

2011 do 20. dubna 2012. 

Obr. 4.1: Časový harmonogram 

Činnosti/ měsíc a rok 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 

Definování cíle, problému x x           

Tvorba dotazníku     x         

Pilotáž       x       

Sběr dat         x x   

Zpracování údajů           x   

Analýza údajů             x 

Návrhy a doporučení             x 

Zdroj: Autor 
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4.2     Realizační fáze 

Testování dotazníku 

Pilotáţ byla provedena v průběhu 9 - 22. 12. prostřednictvím sedmi studentů 

ubytovaných na kolejích. Dotazník byl zhodnocen jako srozumitelný a otázky snadno 

pochopitelné. Jediné, kde musel být vysvětlen náš záměr, bylo u otázky č. 3. Zde se jednomu 

dotazovanému zdála tato otázka zbytečná, protoţe si myslel, ţe zrekonstruované jsou pouze 

pokoje na budově B, a tímto by byla otázka bezpředmětná. Bylo mu tedy vysvětleno, ţe 

zrekonstruované pokoje má i budova A.  

Dalším problémem byla špatná návaznost otázek, které si všimnul jeden respondent 

slovenské národnosti. Jedná se o otázku č. 12, kde stálo, aby respondenti slovenské národnosti 

pokračovali otázkou č. 13 místo otázkou č. 14.  

Sběr dat  

Sběr dat se uskutečnil po skončení pilotáţe, tedy během měsíců ledna a února. Sběr 

údajů probíhal prostřednictvím písemného dotazování, kdy jsem oslovovala většinou mé 

známé, kamarády a jejich kamarády. Návratnost odeslaných dotazníků pomocí e-mailů byla 

100 %.        

Důleţité bylo dodrţení kvót, které byly stanoveny, coţ bylo v některých případech 

obtíţné. První kvótou bylo pohlaví respondentů, poměr muţů a ţen byl stanoven 60:40 a 

zastoupení jednotlivých budov bylo v poměru 20:20:20:20:20. Tzn., ţe ze 120 respondentů 

vyplňovalo dotazník 72 muţů a 48 ţen a z kaţdé budovy odpovídalo 24 respondentů. 

Kvótní výběry patří mezi nejčastější výběrové techniky. Jde o postup nenáhodný, 

v němţ hrají určující roli subjektivní kroky toho, kdo připravuje a realizuje šetření. Jsou-li 

šetřenými jednotkami např. osoby, cílovou populací je dejme tomu spotřebitel určitého druhu 

výrobku či sluţby, pak obyčejně za kvótní znaky volíme věk, pohlaví, vzdělání, popř. počet 

členů domácnosti. [6]  

Metoda analýzy dat  

Data získaná písemným dotazováním, byla následně zpracována prostřednictvím 

programů Microsoft Word, Microsoft Excel a programu SPSS. V programu Microsoft Excel 

se vytvořila datová matice, do které byly postupně zaznamenávány získané odpovědi. 
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K vytvoření kontingenčních tabulek třídění prvního a druhého stupně byl pouţit program 

SPSS. Třídění druhého stupně znamená seřazení hodnot podle výběrových charakteristik, 

kterými byly pohlaví a jednotlivé budovy. 

Struktura výběru vzorku 

Respondenti jsou rozčleněni na základě identifikačních otázek, kterých se v dotazníku 

nacházelo 7. 

Na základě vlastního pozorování lze konstatovat, ţe na kolejích v Porubě bydlí 

převáţně více muţů neţ ţen. Z toho důvodu jsem se při písemném dotazování zaměřila spíše 

na muţe neţ ţeny. Výzkumu se tedy zúčastnilo 72 muţů a 46 ţen (60 % muţů, 40 % ţen). 

Další identifikační otázky se týkaly rozdělení respondentů dle jednotlivých budov a 

zjištění, kteří studenti z budovy A bydlí ve zrekonstruovaném pokoji. Jedinou podmínkou 

výběrového souboru bylo, aby kaţdá budova byla zastoupena 24 respondenty. 

Na nezrekonstruovaném pokoji na budově A bydlí 75 % z 24 studentů. 

Další rozčlenění záviselo na věku respondentů. Tato otázka byla otevřená a studenti 

svůj věk dopisovali do prázdného pole a to z toho důvodu, ţe věkové intervaly by byli příliš 

malé, jelikoţ na vysoké škole studují studenti od 18 do 26 let. Na kolejích bydlí nejvíce 

studentů ve věku 21 aţ 22. V tomto věkovém rozmezí ţije na kolejích 58 studentů ze 120 

dotazovaných. Druhým nejpočetnějším zastoupením byli studenti ve věku 23 aţ 24. Ze 120 

respondentů jich do tohoto věkového rozmezí patří 34. 

Mezi poslední identifikační otázky patří národnost respondentů. Na tuto otázku 

navazuje otázka týkající se kraje, ve kterém má respondent trvalé bydliště. Tuto identifikační 

otázku zodpovídali pouze studenti české národnosti. Dotazovaných studentů české národnosti 

bylo 108 (90 %). Nejčetněji zastoupen byl Olomoucký kraj, kdy ze 108 studentů jich v tomto 

kraji ţije 35. 

Poslední identifikační otázkou byla otázka zaměřená na celkový měsíční příjem 

studenta. Nejčastěji respondenti značili interval 3 001 – 5 000 Kč. Tento interval celkového 

měsíčního příjmu označilo 51 % respondentů ze všech dotazovaných. 
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5   Analýza spokojenosti studentů 

V této kapitole jsou prezentovány výsledky výzkumu. Pro vyhodnocení výzkumu jsou 

pouţity absolutní a relativní četnosti, případně modus či medián. U několika otázek bylo také 

provedeno třídění dle II. stupně, tj. dle budov a pohlaví. 

5.1     Vyhodnocení dotazníku 

5.1.1     Ubytování respondentů na kolejích v Porubě 

Obr. 5.1: Délka pobytu studentů na kolejích v Porubě 

 

 

V úvodu dotazníku studenti značili, jak dlouho bydlí na kolejích VŠB-TUO  v Porubě.  

Všichni dotazovaní bydlí na kolejích od 1 roku do 5 či 6 let. Ze 120 dotazovaných 

respondentů jich nejvíce bydlí na koleji 3 roky. Respondentů, kteří tuto moţnost pobytu 

zaznačili, bylo 41 (34 %), z toho 21 (52 %) bylo muţů a 20 (49 %) ţen. Z toho pro nás 

vyplývá příjemné zjištění, ţe studenti vyšších ročníků nehledají se začátkem dalšího ročníku 

nové ubytování u konkurence, ale zůstávají ubytováni na našich kolejích.  

Výrazným prvkem je zde také značný rozdíl v poměru muţů a ţen ţijících na kolejích 

1 rok. Tuto moţnost odpovědi zaznačilo 20 % respondentů, přičemţ těchto 20 % tvoří 20 

muţů a pouze 4 ţeny.  
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Dále studenti odpovídali, na jaké budově jsou ubytovaní. Tato otázka je zároveň 

otázkou identifikační a je i mnou zvoleným kvótním výběrem, kdy jsem stanovila poměr 

ubytovaných studentů na jednotlivých budovách 20:20:20:20:20. 

Studenti ubytovaní na budově A dále odpovídali, zda bydlí ve zrekonstruovaném 

pokoji, který je zcela nově zařízen včetně nové kuchyňky a koupelny nebo 

v nezrekonstruovaném pokoji se starším vybavením. Jak dokazuje obr. č. 5.2, 75 % 

respondentů z 24 ubytovaných na budově A, jich bydlí v nezrekonstruované části budovy. 

 

Obr. 5.2: Ubytování v (ne)zrekonstruovaném pokoji 
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5.1.2     Rozhodující faktor při výběru ubytování 

Obr. 5.3: Faktory ovlivňující volbu povolání 

 

 

Při této otázce se studenti rozhodovali, jaký faktor je při výběru ubytování nejvíce 

ovlivnil. V horní části obr. 5.3 jsou zobrazeny celkové odpovědi respondentů. V dolní části 

jsou potom odpovědi rozděleny dle pohlaví. Z obr. 5.3 lze vyčíst, ţe rozdíly v odpovědích 

byly značné. Nejvíce studenty ovlivnila nízká cena a kontakt s ostatními studenty. Kontakt 

s ostatními studenty zaznačilo více muţů neţ ţen a to v poměru 34:22. Tuto moţnost 

z výběrových odpovědí zvolilo celkem 46,7 % respondentů. Druhý nejdůleţitější faktor, který 

studenty při výběru ubytování ovlivňuje, je nízká cena kolejného s celkovým počtem 

odpovědí 43. Také tuto moţnost volilo více muţů neţ ţen, kdy počet odpovědí 43 zaznačilo 

39,5 % ţen a 60,5 % muţů.  

Zanedbatelné potom byly moţnosti lokalita kolejí na okraji města nebo ovlivnění 

jiným faktorem. Toto tvrzení potvrzuje skutečnost, ţe kaţdou tuto odpověď zaznačili pouze 2 

respondenti. 

Z kontingenčních tabulek třídění II. stupně uvedených v příloze č. 6 můţeme vidět, ţe 

nízkou cenu zaznačili především studenti, kteří bydlí v nezrekonstruovaném pokoji a kontakt 

s ostatními zaznačili studenti bydlící jak ve zrekonstruovaných, tak v nezrekonstruovaných 

pokojích. 
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Tato otázka nám potvrdila ţe, cena patří mezi rozhodující faktory, které studenty 

ovlivňují při volbě ubytování.  

5.1.3     Doprovodné služby 

Obr. 5.4: Využití doprovodných služeb 

 

 

Studenti měli na výběr aţ 9 moţností odpovědí. Rozdíly u některých moţností jsou 

zřetelné. Nejvíce studenti vyuţívají tyto doprovodné sluţby: bufet, pizzerie, copycentrum, 

půjčovny prádla nebo tělocvičny. Naopak nejméně studenti vyuţívají prádelny nebo 

studovny. 

Moţnost bufet zaznačilo 84,2 % respondentů, z čehoţ bylo 59,4 % muţů. 

I kdyţ z celkového výběrového vzorku bylo o 24 muţů více neţ ţen (72:48), je z grafu 

patrné, ţe muţi vyuţívají více doprovodných sluţeb, které koleje poskytují, neţ ţeny. V této 

otázce mohli respondenti označit více moţností. Muţi zaznačili 271 odpovědí a ţeny jen 166. 

Nejméně vyuţívanou doprovodnou sluţbu studovny zaznačilo pouhých 10,8 % studentů.  

Na tuto situaci můţeme reagovat například zvýšením nabídky sortimentu v bufetu, 

která by mohla přilákat na doporučení známých další studenty a vést ještě k větší oblíbenosti 

u studentů. 
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Obr. 5.5: Celková spokojenost s doprovodnými službami 

 

 

Koleje nabízí velké mnoţství doprovodných sluţeb (viz kapitola č. 3). K nejvíce 

vyuţívaným patří pizzerie, bufet nebo tělocvična a naopak nejméně vyuţívané jsou prádelny a 

studovny. Z hlediska spokojenosti jsou studenti s těmito sluţbami spokojeni. Devadesát jedna 

procent respondentů zaznačilo moţnost spokojen nebo spíše spokojen.  

Jak se můţeme přesvědčit v kontingenčních tabulkách třídění II. stupně v příloze č. 6, 

volili muţi nejčastěji moţnost spíše spokojen, coţ můţe znamenat, ţe mají k doprovodným 

sluţbám nějaké menší výhrady. Ze 72 dotazovaných muţů jich tuto moţnost zatrhlo 54 %. 

Ţeny jsou s doprovodnými sluţbami kolejí spokojeny. Nejvíce jich zaznamenalo moţnost 

spokojen a to 52 % ze 48 ţen. 

Skutečnost, ţe jsou studenti s doprovodnými sluţbami spokojeni, se nám potvrdilo 

celkovým hodnocením kolejí, kdy celková známka, kterou studenti hodnotili koleje, byla 2. 
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5.1.4     Důležitost jednotlivých faktorů 

Obr. 5.6: Důležitost faktorů 

 

 

Obr. 5.7: Důležitost dle pohlaví a jednotlivých budov 

 

 

U této otázky měli respondenti seřazovat jednotlivé faktory podle toho, jak jsou pro ně 

důleţité. Z obr. 5.7 můţeme vyčíst, ţe nejdůleţitějšími faktory pro studenty jsou cena 

kolejného, vybavení pokojů nebo sluţby na kolejích. Nejméně důleţité jsou potom pro ně 

přístup pracovníků a hluk ve večerních hodinách. 

Z kontingenčních tabulek uvedených v příloze č. 6 můţeme zjistit, ţe ţeny dávaly 

větší důleţitost faktorům jako hluk na kolejích nebo vybavení pokojů. Pro muţe byly naopak 

důleţitější faktory jako sluţby na kolejích nebo přístup pracovníků. 
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I přesto, ţe si někteří studenti stěţovali na hluk na kolejích, v této otázce se ukázalo, 

ţe jej nepovaţují za tak důleţitý faktor, který ovlivňuje jejich spokojenost s ubytováním.  

Studentů, kteří povaţují za nejdůleţitější, nebo důleţitý faktor vybavení pokoje bylo 

72,5 % a z toho bylo 36 ţen a 51 muţů. Z toho, ţe pro studenty z budov A a B je 

nejdůleţitějším faktorem vybavení, vyplývá, ţe se jedná o studenty bydlící převáţně ve 

zrekonstruovaných pokojích, kterým nevadí si za kvalitnější a novější vybavení připlatit více 

peněz. Pro studenty z budov C, D a E je zase na prvním místě cena kolejného. 

Protoţe z této otázky vyplývá, ţe nejdůleţitější je pro studenty cena a vybavení 

pokoje, měli bychom se soustředit na to, aby se cena nijak výrazně nezměnila a zlepšilo se 

vybavení jednotlivých pokojů.  

5.1.5     Celkové hodnocení spokojenost se službami kolejí 

Obr. 5.8: Spokojenost se službami dle jednotlivých budov 
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Obr. 5.9: Spokojenost se službami dle pohlaví respondentů 

 

 

U této otázky studenti známkovali celkovou spokojenost s kolejemi. Respondenti se 

drţeli především středních hodnot. Celkové známkování nám ukázalo, ţe studenti jsou 

s ubytovacími i doprovodnými sluţbami spíše spokojeni, coţ bylo pro náš výzkum podstatné. 

Celkovou známku 2 dalo 54 % respondentů, tedy velmi dobré. Z toho bylo 30 ţen a 34 muţů. 

Známky 1 a 2 dávali především studenti, kteří v celém dotazníku odpovídali spíše kladně 

a většinou tito studenti nedávali ani ţádná doporučení do otevřené otázky na konci dotazníku. 

Naopak špatnou známku dávali studenti, kteří by na kolejích a v ubytovacích sluţbách 

provedli několik změn. 

Toto zjištění je pro nás velmi příjemné. I přes některé nedostatky, které jsme zjistili na 

základě tohoto dotazníku, můţeme říci, ţe studenti jsou s ubytovacími sluţbami převáţně 

spokojeni. Pro nás to znamená, ţe naše sluţby musíme udrţovat alespoň na stejné úrovni, jaké 

jsou nyní a postupně se snaţit překonat nedostatky, které jsme zaznamenali. Díky tomu, ţe 

budou spokojeni naši stávající zákazníci, můţeme získat další nové zákazníky, kteří se na 

základně zkušeností svých kamarádů či kolegů rozhodnou pro ubytování na našich kolejích.  

Modus i medián jsou v tomhle případě vţdy známka 2. 
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Obr. 5.10: Spokojenost s dodávkami teplé vody 

 

 

Studenti měli moţnost zvolit, zda jsou spokojeni s dodávkami teplé vody ve večerních 

hodinách, mají výhrady nebo nejsou spokojeni vůbec. S dodávkami teplé vody ve večerních 

hodinách bývá občas velký problém a můţe to nepříjemně ovlivnit spokojenost studentů 

s ubytovacími sluţbami. Studenti jsou z větší části s dodávkami teplé vody ve večerních 

hodinách spokojeni nebo mají k těmto problémům výhrady. Mezi frekvencemi odpovědí 

spokojen a s výhradami není ţádný výrazný rozdíl. 42,5 % respondentů je s dodávkami teplé 

vody spokojeno a 45,8 % studentů odpovědělo moţnost s výhradami. Nespokojenost 

s dodávkami teplé vody zaznačilo pouhých 11,6 % studentů. 

Z obr. 5.10 je patrný rozdíl v odpovědích u respondentů ţijících na budovách A a B a 

u respondentů bydlících na budovách C, D a E. U studentů z budov A nebo B byla nejčastěji 

volena moţnost spokojen před odpovědí s výhradami v poměru 28:17 a studenti z budov C, D 

a E naopak nejčastěji odpovídali moţnost s výhradami před moţností spokojen v poměru 

35:23. 

Protoţe je velký počet studentů, kteří jsou spokojeni s výhradami, dá se předpokládat, 

ţe se jim několikrát stalo, ţe jim netekla ve večerních hodinách teplá voda. To pro nás 

znamená, ţe se musíme snaţit tento problém odstranit nebo jej alespoň minimalizovat. 
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Obr. 5.11: Spokojenost s přístupem pracovníků 

 

 

Přístup pracovníků má také značný vliv na spokojenost studentů s ubytovacími 

sluţbami. Přesvědčili jsme se o tom při vyhodnocení poslední otázky v dotazníku, kdy tato 

otázka byla otevřená a mezi nejčastější odpovědi studentů patřila odpověď špatný přístup 

zaměstnanců. Jedná se především o přístup zaměstnankyň v ubytovacích kancelářích.  

Z hlediska pohlaví jsou muţi s přístupem pracovníků spíše spokojeni, kdy tuto 

moţnost odpovědělo 55,5 % respondentů ze 72 dotazovaných. Také ţeny značily nejčastěji 

moţnost, ţe jsou s přístupem zaměstnanců spíše spokojeny. Tuto moţnost dalo 45,8 % ţen ze 

48. 

Obr. 5.12: Spokojenost s přístupem pracovníků dle pohlaví 
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Celkově jsou tedy studenti s přístupem pracovníků spokojeni. Moţnost spíše spokojen 

zaznačilo 35 % respondentů. Moţnosti spíše nespokojen a nespokojen, nejsou nijak výrazné. 

Celkem tyto dvě moţnosti zaznačilo 9 % respondentů ze 120. 

 

Obr. 5.13: Spokojenost s vybavením pokojů 

 

 

Z obr. 5.13 je patrné, ţe v odpovědích spíše spokojen a spíše nespokojen není 

podstatný rozdíl. Z toho důvodu jsem v grafu rozdělila odpovědi dle jednotlivých budov, 

jelikoţ odpověď spíše spokojen dávali převáţně studenti ubytovaní na budovách A a B a 

moţnost spíše nespokojen volili naopak studenti bydlící na budovách C, D a E. Budova B 

prošla úplnou rekonstrukcí pokojů, tudíţ mají studenti bydlící na této budově vybavení pokojů 

nové a modernější. Budova A prošla částečnou rekonstrukcí. Na zbylých 3 budovách nedošlo 

k ţádné rekonstrukci pokojů a studenti mají na pokojích staré nevzhledné vybavení.  

Respondenti hodnotili ubytování na budovách A a B jako spíše spokojen (30 %). Na 

zbylých budovách zaznačilo tuto odpověď pouhých 15 % studentů. Odpověď spíše 

nespokojen zvolilo 32,5 % studentů ubytovaných na budovách C, D a E a pouze 4,2 % 

respondentů z budov A a B. 

Faktoru vybavení pokojů dávali studenti největší důleţitost. Jak můţeme zjistit 

z kontingenčních tabulek uvedených v přílohách, zaznačilo moţnost nejdůleţitější nebo 

důleţitý faktor 72,5 % respondentů. Z toho důvodu jsem v kapitole Návrhy na zvýšení 

spokojenosti doporučila zlepšit vybavenost pokojů na zbylých pokojích budovy A a na všech 

pokojích ostatních budov. 
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Obr. 5.14: Spokojenost s cenou  

 

 

Cena kolejného patří spolu s kontaktem s ostatními studenty k nejčastějšímu faktoru, 

který studenty ovlivňuje při rozhodování o výběru ubytování. Cenu kolejného volili studenti 

za jeden z nejdůleţitějších faktorů, kdy u hodnocení důleţitosti dalo moţnost nejdůleţitější a 

důleţitý faktor 66,7 % respondentů. 

Z hlediska pohlaví odpovídali muţi nejčastěji moţnost, spíše spokojen s cenou za 

ubytování (44,4 % ze 72 muţů). Ţeny také dávaly nejčastěji moţnost spíše spokojen a 

spokojen. Tyto dvě moţnosti zaznačilo 85,4 % z celkového počtu dotazovaných ţen 48.  

Celkově jsou tedy studenti s cenou spokojeni. Z celkového počtu dotazovaných jich 

zaznačilo moţnost spíše spokojen a spokojen 78 %, z toho bylo 41 ţen a 50 muţů. 

 

Obr. 5.15: Spokojenost s cenou kolejného dle pohlaví 
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5.1.6     Návrhy pro zvýšení spokojenosti studentů od respondentů 

Obr. 5.16: Doporučení dle respondentů 

 

 

Tato otázka byla otevřenou otázku, kde studenti mohli psát své návrhy a doporučení 

na zlepšení ubytovacích sluţeb či na zlepšení kolejí obecně. Není zde ţádný dominantní 

faktor. Moţnými návrhy byly např. vyměnit okna, více topit, zlepšit vybavení pokojů, zlepšit 

chování personálu nebo zvětšit pokoje. 

Moţná doporučení a návrhy na zlepšení psali především studenti, kteří jsou se 

sluţbami kolejí nespokojeni a odpovídali negativně v průběhu celého dotazování. 
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5.2     Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1: Více neţ 50% dotazovaných není spokojeno s ubytovacími sluţbami. 

Cílem první hypotézy bylo zjistit, jaká je spokojenost studentů s ubytovacími 

službami. Předpokladem hypotézy bylo, že respondenti jsou s těmito službami spíše 

nespokojeni než spokojeni. Toto tvrzení bylo pouţito na základě vlastních názorů a 

uváţeních. Získané výsledky pomocí dotazníku však ihned hypotézu vyvrátily.  V dotazníku 

se však k této variantě přiklonilo méně neţ 35 % tázaných. Studenti jsou s ubytovacími 

sluţbami celkově spokojeni nebo mají pouze nějaké výhrady. Nejvíce to dokazuje skutečnost, 

ţe při celkovém hodnocení u otázky č. 15 byla v odpovědích respondentů dominantní známka 

2, kdy tuto známku dalo kolejím 54 % respondentů. 

 

Hypotéza byla zamítnuta. 

 

Hypotéza č. 2: Při rozhodování dotazovaných studentů o ubytování (18 – 26 let) je na prvním 

místě cena poskytovaných sluţeb.  

Cílem druhé hypotézy bylo zjistit, zda je nejdůležitějším faktorem při 

rozhodování o ubytování cena. Předpokladem tedy bylo, že při výběru ubytování na 

vysoké škole studenty nejvíce zajímá cena ubytovacích služeb.  

 

Tato hypotéza byla přijata.  

 

Respondenti se tedy při výběru ubytování na vysoké škole nejvíce řídí dle ceny 

kolejného. I kdyţ u otázky č. 4 skončila cena aţ na druhém místě, tak u otázky č. 9 při 

hodnocení důleţitosti jednotlivých faktorů, cena skončila na 1. místě, kdy tento faktor 

zaznačilo 66,6 % respondentů. U otázky č. 8 si potom můţeme všimnout, ţe při hodnocení 

spokojenosti respondenta s cenou kolejného, zaznačilo odpověď velmi nebo spíše spokojen 

76 % studentů. 
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Hypotéza č. 3: Více dotazovaných muţů neţ ţen preferuje sportovní vyţití na ubytovacím 

zařízení.  

Předpokladem této hypotézy bylo, že muži více upřednostňují sportovní vyžití 

v areálu kolejí než ženy. U tohoto předpokladu bylo moţné vycházet z jednotlivých 

doplňkových sluţeb, které koleje studentům nabízejí. 

 

Tato hypotéza se potvrdila. 

 

Muţi více vyuţívají sportovního zařízení na kolejích. U otázky č. 6, 70 % muţů 

z celkových 72 dotazovaných odpovědělo, ţe sportovní vybavení kolejí vyuţívá minimálně 

1x za měsíc. Ţeny sportují podstatně méně. U otázky č. 5, kde měli respondenti krouţkovat, 

jaké doplňkové sluţby na kolejích vyuţívají, zatrhlo 55 % respondentů moţnost tělocvičny, 

z čehoţ bylo 18 % muţů. 

 

Hypotéza č. 4: Kaţdý 3. z dotazovaných je spokojen s doprovodnými sluţbami ubytování. 

Předpokladem poslední hypotézy bylo, že většina studentů je s doprovodnými 

službami ubytování spokojena.  

V areálu kolejí je pro studenty široká nabídka doprovodných sluţeb. U otázky č. 8 při 

hodnocení spokojenosti studentů se sluţbami kolejí označilo 91 % respondentů velmi nebo 

spíše spokojen. 

 

Hypotéza č. 4 se také potvrdila. 
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6   Doporučení pro zvýšení spokojenosti studentů 

V předchozí kapitole byla analyzována data, která byla získána z marketingového 

výzkumu.  

Dle výsledků z toho výzkumu je navrţeno několik rad a doporučení pro zvýšení 

spokojenosti studentů s ubytovacími či doprovodnými sluţbami. 

6.1     Cena ubytování  

Vyhodnocením výsledků bylo zjištěno, ţe nejvíce spokojeni jsou studenti s cenou 

kolejného a ţe tento faktor je pro ně nejvíce důleţitý při výběru ubytování. Jednoznačnou 

spokojenost s cenou uvedlo 45 % ze všech dotazovaných respondentů. I přes zdraţování 

elektřiny, vody nebo plynu a částečných rekonstrukcí některých pokojů, mají koleje v Porubě 

jednu z nejniţších cen za ubytování, a to nejen ve městě Ostrava, ale v celé České republice, 

a proto je dle autora doporučeno tento faktor udržovat a výrazným způsobem neměnit 

ceník ubytovacích sluţeb. Uţ i z toho důvodu, ţe vybavení pokojů není na moc vysoké úrovni 

a studentům by se mohla přestat líbit skutečnost, ţe za ne moc dobrou kvalitu platí relativně 

vysokou sumu. Jak je z výzkumu patrné, tak 89 respondentů povaţuje vybavení pokoje za 

nejdůleţitější nebo hodně důleţitý faktor. Student na kolejích tráví spoustu času učením a 

zábavou.  

6.2     Doprovodné služby na kolejích  

Dalším faktorem, se kterým byli studenti nejvíce spokojeni, a který je pro ně při 

výběru ubytování hodně důleţitý, jsou doprovodné služby, které koleje poskytují, jako jsou 

například tělocvičny, tenisové kurty, bufety, pizzerie, copy centrum nebo pošta. Pro studenty 

jsou zde také 2 hudební kluby v podobě klubu Vrtule a klubu T2. Nejvíce vyuţívanou 

doprovodnou sluţbou je bufet, který navštěvuje 84 % z dotazovaných respondentů. Z toho 

důvodu je návrhem tyto služby udržovat a dle potřeb nebo zájmu studentů je ještě více 

rozšiřovat. Například více posiloven, neboť je zde jen jedna, která má určitou kapacitu.  

6.3     Vybavení pokojů  

Nejméně spokojení jsou studenti s vybavením pokojů na nezrekonstruovaných 

budovách, které je zastaralé, nemoderní a nedostačující. Nezrekonstruovanými budovami jsou 

myšleny budovy C, D, E a většina pokojů na budově A. Na budově A byly zrekonstruovány 
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pouze pokoje na konci chodby, nakonec jsou draţší, neţ celá zrekonstruovaná budova kolejí 

B. Studenti si stěţují na příliš malé ledničky, špatné dodávky teplé vody nebo problémy 

s topením. Je zde nutno odvzdušňovat, a to uţ od 7., někde uţ i 6. patra, a to nejen někdy, 

avšak většinou kaţdý týden. Dodávky teplé vody nezpůsobují sice zásadní problémy, avšak 

mohou studenty obtěţovat. Větším problémem je topení v chladných mrazivých dnech. Na 

nových budovách studenti s topením nebo s dodávkami teplé vody nemají, ale zde se najdou 

věci, s kterými nejsou spokojeni. Například absence mrazáku v lednici, nestavebně oddělené 

WC nebo málo úloţného prostoru. Proto doporučením je provést nápravy, které povedou 

ke zvýšení spokojenosti studentů s vybavením pokojů. Například zaměřit se na získání 

dotací na renovaci ostatních budov.  

6.4     Faktor hluku 

Dalším problémovým faktorem, se kterým jsou studenti méně spokojeni je hluk ve 

večerních hodinách. Klub Vrtule byl přemístěn lehce mimo koleje, avšak ani tento posun 

nepomohl, neboť z klidné strany budov se staly pokoje, na nichţ jsou studenti uţ také 

znepokojeni hlučností ostatních, kteří se chtějí bavit. Kvůli tomuto problému uţ jednou 

probíhala na kolejích anketa, ale nakonec k ţádným výrazným změnám nedošlo. Hluk je 

velkým problémem, protoţe na kolejích bydlí kolem 4 000 studentů a těţko lze kaţdého 

napomínat. Navrhuji, aby se klubům, ze kterých se studenti nejčastěji v noci vrací, buď 

zkrátila, nebo prodloužila otevírací doba. Oba kluby zavírají kolem 2 hodiny ranní, takţe je 

navrhujeme zavírat o půlnoci nebo potom kolem 5 hodiny ráno, aţ uţ to nebude tolika spícím 

studentům vadit. 

6.5     Partnerské pokoje 

Dalším problémem, na který jsem při naší analýze trhu narazila je velký nedostatek 

partnerských pokojů. Partnerské pokoje se nachází pouze na budově E a jsou pro ně 

vyhrazena pouze 2 patra. Seznam ţadatelů o partnerský pokoj je dlouhý (asi 24 párů, které 

nedostaly partnerský pokoj) a studenti někdy čekají i celý akademický rok neţ se nějaký 

pokoj uvolní. Přínosným je vyhradit pro partnerské pokoje ještě alespoň 1 patro na 

budově E.  
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6.6     Rezervace pokojů 

S pokoji souvisí i to, ţe rezervace pokojů na příští akademický rok nelze provést na 

všech budovách. Proto se lidé uţ od večerních hodin scházejí před kanceláří ubytovacích 

sluţeb, popíjí, čekají, píší pořadník a dělají opět jiţ několikrát zmiňovaný hluk. Proto mezi 

další faktory, které povedou ke zlepšení je umožnit studentům rezervování pokojů pro 

další roky pro všechny pokoje na všech budovách kolejí.  

6.7     Pracovníci kolejí 

Někteří studenti si stěžují také na přístup pracovníků kolejí. Jde zejména o 

sekretářky v ubytovací kanceláři, které se ke studentům často chovají odměřeně a jejichţ 

chování nebývá ideální. Proto navrhuji, zlepšit chování těchto sekretářek nebo je nějak při 

dlouhotrvající nespokojenosti studentů potrestat sníţením platu, případně odebráním různých 

výhod pracovníků, benefitů.  

6.8     Bezpečnost na kolejích 

Nejde pouze o přístup pracovníků, ale i o to, ţe by měli kaţdému kontrolovat kolejní 

průkazy, případně jiné průkazy totoţnosti. Některým studentům by to mohlo být sice 

nepříjemné, avšak jde tu především o bezpečnost ubytovaných studentů a jejich věcí. 

Nejednou se jiţ stalo, ţe byly vylomeny dveře, ukradeny notebooky či drahá horská kola. 

Dalším opatřením, které by mohlo napomoci bezpečnosti, jsou častější kontroly na 

kolejích. Nemusí jít přímo o policii, která se bude procházet po chodbách budov, ale stačila 

by agentura najatá kolejemi, případně pracovníci, kteří by byli zaměstnáni pouze na tuto 

práci.  

6.9     Webové stránky 

I kdyţ webové stránky ubytovacích sluţeb na kolejích nejsou v dotazníku zmiňovány, 

myslím si, ţe i kdyţ jsou stránky vcelku přehledné a aktualizované, mohly by mít lepší 

design. Jsou strohé a nenabízejí mnoho obrázků či fotografií, které případné zájemce o 

ubytování určitě zajímají nejvíce, aby si mohl alespoň trochu představit, jak to v areálu a na 

pokojích vypadá. Nachází se zde fotografie pouze zrekonstruovaných pokojů, kterých je 

pořád na kolejích hodně málo. Proto bych navrhla tyto nedostatky odstranit a na webové 

stránky aplikovat hezčí a mladistvější vzhled. Na kolejích bydlí především mladí lidé a 
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případné nové zákazníky můţeme alespoň trochu přesvědčit, ţe o pohodlí a zábavu studentů 

se zde opravdu staráme.  

Nedávno došlo ke změně vzhledu webových stránek VŠB, ale konkrétně ubytovací 

stránky rapidnější změnou ani zlepšením neprošly. 

6.10     Dostupnost MHD a parkoviště 

Vzhledem k tomu, ţe někteří studenti na své fakulty musí dojíţdět do města, potřebují 

k tomuto přesunu adekvátní prostředky. Tedy městskou hromadnou dopravu či auto. Pokud 

student přijíţdí do Ostravy autem, má moţnost své auto zaparkovat na dvou velkých 

parkovištích. Myslím si, že kapacita parkovacích míst je dostatečná a proto není potřeba 

v tomto ohledu podnikat nějaké změny. Ale pokud jsou studenti odkázáni na městskou 

hromadnou dopravu, mají moţnost pouţít tramvaj nebo autobus. Autobusy z kolejí odjíţdí 

celkem pravidelně. Avšak např. autobusy, které převáţí studenty na ekonomickou fakultu, 

jsou mnohdy přeplněné nebo dokonce se ne všichni studenti do autobusu vtěsnají a musí jít 

rychle na tramvajovou zastávku, která je z kolejí docela vzdálená a pak nestíhají přijít včas na 

výuku. Proto je tedy dle autora návrhem alespoň v dopoledních hodinách, kdy studenti 

nejčastěji odjíždí do školy, posílit tyto spoje ještě jedním autobusem a aby studentům 

FBI byla zlepšena doprava. 

6.11     Snižování počtu přijímaných studentů 

Z důvodu sniţujícího se počtu přijímaných studentů, je doporučením ubytovacím 

službám zaměřit se více i na jiné potencionální zákazníky a dávat o nabídce svého 

ubytování více vědět. Nebo například přidělit ubytování i studentům z bližšího okolí 

Ostravy, aby nemuseli denně cestovat nebo nemuseli bydlet někde v podnájmu. Určitě by tím 

došlo ke zvýšení trţeb a byly by obydleny všechny pokoje.  
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7   Závěr 

Cílem celé práce bylo provést analýzu spokojenosti studentů s ubytovacími sluţbami a 

zjistit, jak jsou spokojeni s dalšími doprovodnými sluţbami, které koleje poskytují a co 

ovlivňuje jejich rozhodnutí při volbě ubytování. 

Úvodní kapitola se zabývala celkovou charakteristiku kolejí VŠB-TUO v Porubě. 

V této kapitole bylo popsáno místo, kde se koleje nachází a jednotlivé doprovodné sluţby, 

které koleje nabízejí. Také byla provedena analýzy makroprostředí se zaměřením na 

jednotlivé faktory nebo SWOT analýza, která se zabývala silnými a slabými stránkami kolejí 

a moţnými příleţitostmi a hrozbami.  

V další kapitole s názvem Teoretická východiska byly vysvětleny jednotlivé pojmy, 

jako sluţby nebo spokojenost zákazníka a popsány vlastnosti těchto sluţeb. Pomocí 

marketingového mixu ve sluţbách byly podrobněji rozebrány a vysvětleny jednotlivé prvky 

tvořící tento marketingový mix.  

V metodice shromaţďování dat jsem popsala jednotlivé kroky uskutečněné v rámci 

přípravné a realizační fáze marketingového výzkumu. 

Kapitola analýza spokojenosti se zabývala vyhodnocením jednotlivých otázek 

dotazníku, který vyplňovali studenti ţijící na kolejích v Porubě. Dotazník obsahoval otázky, 

jejichţ vyhodnocením jsme mohli zjistit spokojenost či nespokojenost studentů s ubytovacími 

sluţbami. Výzkumný vzorek tvořilo 120 respondentů české nebo slovenské národnosti 

ubytovaných na kolejích VŠB-TUO v Porubě. 

Na základě výsledků výzkumu jsme v závěrečné kapitole uvedli návrhy a doporučení, 

která povedou ke zvýšení spokojenosti studentů jak s ubytovacími, tak doprovodnými 

sluţbami. K odstranění nebo sníţení nespokojenosti studentů s vybavením jednotlivých 

pokojů bylo následně navrţeno, aby byla postupně provedena rekonstrukce ostatních pokojů 

budovy A a kompletní rekonstrukce budov C, D a E. Ostatní navrţené faktory hodnotili 

studenti kladně.  

Věřím, ţe získané údaje a poskytnuté návrhy povedou ke zlepšení ubytovacích sluţeb 

a ke zvýšení spokojenosti studentů jak s ubytovacími, tak doprovodnými sluţbami. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník  

Jsem studentkou VŠB – TUO, Ekonomické fakulty, oboru Marketing a obchod a toto je 

dotazník, který mi bude slouţit pro vypracování bakalářské práce na téma: Měření 

spokojenosti studentů s ubytovacími službami kolejí. Vyplnění dotazníku je zcela 

anonymní a bude slouţit pouze pro účely mé bakalářské práce.  

 

Správné odpovědi, pokud není uvedeno jinak, prosím, kroužkujte. Vyberte, prosím, 

pouze jednu odpověď.  

 

1) Jak dlouho využíváte ubytovacích služeb na kolejích? 

1) 1 rok 

2) 2 roky 

3) 3 roky 

4) 4 roky 

5) 5 a více let 

 

2) Na které budově bydlíte? 

1) A             3) C 5) E 

2) B                                                 4) D 

 

3) Bydlíte ve zrekonstruované části kolejí? 

1) ano 2) ne 

 

4) Jaký faktor nejvíce ovlivňuje Vaše rozhodování o ubytování při studiu?  

1) kvalita ubytování  

2) kontakt s ostatními studenty  

3) umístění zařízení na okraji města  

4) nízká cena  

5) jiné: _____________________

5) Které doprovodné služby využíváte alespoň 1x za měsíc? (možnost více odpovědí) 

1) pošta 

2) bufet 

3) pizzerie 

4) copy centrum 

5) solárium 

6) prádelna 

7) studovny 

8) půjčovna prádla 

9) tělocvičny a jiné 

sportovní vybavení 
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6) Využíváte sportovní zařízení na kolejích alespoň 1x za měsíc (tělocvična, kurty, 

sportovní kurzy)?  

1) ano  2) ne 

 

7) Jste spokojen s dodávkami teplé vody ve večerních hodinách a s topením v topné 

sezóně?  

1) spokojen   2) s výhradami  3) nespokojen  

 

8) Jak jste spokojeni s… (zakřížkujte správnou variantu):  

 1 - 

ano 

2 – spíše 

ano 

3 – spíše 

ne 

4 - ne 

1 – vybavení pokoje     

2 – sluţby na kolejích (pizzerie, copy 

centrum, Vrtule) 

    

3 – přístup pracovníků (pokojské, vrátné, 

správci) 

    

4 – cena kolejí     

5 – hluk na kolejích     

 

9) Seřaďte faktory od 1 do 5 podle toho, jako jsou pro Vás důležité (1 – nejdůležitější, 5 

– nejméně důležité):  

1) vybavení pokoje         ____ 

2) sluţby na kolejích (pizzerie, copy centrum, Vrtule)   ____ 

3) přístup pracovníků (pokojské, vrátné, správci,…)   ____ 

4) cena kolejí         ____ 

5) hluk na kolejích        ____ 

 

10) Kolik je Vám let? 

_____

 

11) Jakého jste pohlaví?  

1) ţena  2) muţ 

 



 

3 
 

12) Jaké jste národnosti?  

1) česká  

2) slovenská                                       pokračujte, prosím, otázkou č. 14   

 

13) V jakém kraji máte trvalé bydliště?  

1 – Hlavní město Praha 

2 – Středočeský kraj  

3 – Plzeňský kraj 

4 – Karlovarský kraj 

5 – Ústecký kraj 

6 – Liberecký kraj  

7 – Jihočeský kraj  

8 – Vysočina  

9 – Královéhradecký kraj  

10 – Pardubický kraj 

11 – Jihomoravský kraj  

12 – Olomoucký kraj  

13 – Moravskoslezský 

kraj  

14 – Zlínský kraj 

14) Jaký je Váš celkový mměsíční příjem? (včetně kapesného) 

1) méně neţ 1.000 Kč  2) 1.000 – 3.000 Kč  3) 3.001 – 5.000 Kč  

4) 5.001 – 7.000 Kč   5) 7.001 – 9.000 Kč  6) více neţ 9.000 Kč   

 

15) Jakou celkovou známkou (jako ve škole) byste ohodnotili koleje?  

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

16) Máte nějaké doporučení, poznámku k ubytovacím službám kolejí VŠB – TU 

Ostrava, Poruba?  

________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tímto Vám chci poděkovat za vyplnění dotazníku a čas, který jste nad tím strávili.  

 

S pozdravem  

 

Martina Theimerová 
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Příloha č. 2: Provozní doba ubytovací kanceláře 

 

ZÁŘÍ-ČERVEN ČERVENEC-SRPEN 

Pondělí ZAVŘENO 12:00 - 15:00 8:00-11:00 12:00-13:30 

Úterý 7:00 - 11:00 12:00 - 17:00 8:00-11:00 12:00-13:30 

Středa 7:00 - 11:00 12:00 - 17:00 8:00-11:00 12:00-13:30 

Čtvrtek 7:00 - 11:00 12:00 - 15:00 8:00-11:00 12:00-13:30 

Pátek 7:00 - 11:00 12:00 - 13:00 8:00-11:00 12:00-13:30 

Zdroj: [13] 
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Příloha č. 3: Ceník kolejného  

Budova 
Typ 

ubytování 

Cena ubytování za řádné lůţko v Kč vč. DPH 

při plné 

obsazenosti 

neobsazené 1 

lůţko 

neobsazené 

2 lůţka 

denní denní denní 

A 

3 lůţkový 

pokoj 
66 76 86 

2 lůţkový 

pokoj 
75 85 - 

A (zrekonstruované 

pokoje) 

3 lůţkový 

pokoj 
82 92 102 

2 lůţkový 

pokoj 
89 99 - 

B (zrekonstruované 

pokoje) 

3 lůţkový 

pokoj 
78 88 98 

2 lůţkový 

pokoj 
85 95 - 

C D E 

3 lůţkový 

pokoj 
66 76 86 

2 lůţkový 

pokoj 
75 85 - 

 Zdroj: [13]
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Příloha č. 4: Tabulky SWOT analýzy 

Obr. 4.1: Silné a slabé stránky 

Koleje VŠB-TU Ostrava 

Hodnocení 

výkonnosti 

(1- nízká; 5 – vysoká) 

Hodnocení závažnosti 

1 2 3 4 5 nízká průměrná vysoká 

Sluţby pokojských  X     70%  

Sportovní zázemí, menza, 

pizzerie…. 

   X    90% 

Dostupnost MHD, 

parkoviště 

    X   90% 

Přehlednost web. stránek    X   50%  

Kapacita pokojů    X  30%   

Pokoje starých budov  X     70%  

Dodávka teplé vody, 

topení 

X       80% 

Snadná moţnost vniknutí 

cizích osob 

X       90% 

Špatné spojení na FBI  X     70%  

Hluk ve večerních 

hodinách 

   X  40%   

Zdroj: Auto 

 

Obr. 4.2: Příležitosti 

Příležitosti 

Příležitost (1- špatná, 5 – 

dobrá) 
Pravděpodobnost úspěchu 

1 2 3 4 5 nízká průměrná vysoká 

Získání dotací na 

renovaci ostatních budov 

 

    X   100% 

Stavění fakult v blízkosti 

kolejí 

   X    80% 
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Smlouvy o ubytování 

s firmami (na školení, 

…) 

 

   X  40%   

Známost kolejí     X   90% 

Spolupráce školy na 

programu ERASMUS 

 X     70%  

Zdroj: Autor 

 

Obr. 4.3: Hrozby 

Hrozby 

Závažnost 

(1 – nezávažné, 5 – 

závažné) 

Pravděpodobnost výskytu 

1 2 3 4 5 nízká průměrná vysoká 

Zavedení školného 

 

   X    90% 

Sniţování počtu 

přijímaných studentů 

 

   X    100% 

Zavedení nových 

stavebních norem 

(hlásiče poţárů) 

 

 X     60%  

Sníţení cen 

konkurenčních 

ubytování 

 

 X    40%   

Sloučení VŠB s OU    X    80% 

Zdroj: Autor 
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Příloha č. 5: Poziční mapy SWOT analýzy 

Obr. 5.1: Silné a slabé stránky 

 
Zdroj: Autor 

 

 Snadná moţnost vniknutí cizích osob 

 Dodávka teplé vody, topení 

 Pokoje starých budov, Špatné spojení na FBI, Sluţby pokojských 

 Kapacita pokojů 

 Dostupnost MHD, parkoviště 

 Sportovní zázemí, menza, pizzerie…. 

 Přehlednost web. stránek 

 Hluk ve večerních hodinách 

 

Obr. 5.2: Příležitosti 

 
Zdroj: Autor 
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Získání dotací na renovaci ostatních budov  

 

          Známost kolejí 

 

 Stavění fakult v blízkosti kolejí            

        

 Smlouvy o ubytování s firmami (na školení, …) 

  

 Spolupráce školy na programu ERASMUS 

 

 

 Obr. 5.3: Hrozby 

 
Zdroj: Autor 

 

 Sniţování počtu přijímaných studentů 

 

 Zavedení školného 

 

           Sloučení VŠB s OU 

 

 Zavedení nových stavebních norem (hlásiče poţárů) 

 

 Sníţení cen konkurenčních ubytování 
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Příloha č. 6: Kontingenční tabulky třídění II. stupně 

pohlaví * délka ubytování Crosstabulation 

Count 

 
délka ubytování 

Total 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 a více let 

pohlaví žena 4 12 20 8 4 48 

muž 20 13 21 13 5 72 

Total 24 25 41 21 9 120 

 

pohlaví * budova ubytování Crosstabulation 

Count 

 
budova ubytování 

Total A B C D E 

pohlaví žena 8 7 10 12 11 48 

muž 16 17 14 12 13 72 

Total 24 24 24 24 24 120 

 

pohlaví * bydlíte ve zrekonstruované části?  Crosstabulation 

Count 

 
bydlíte ve zrekonstruované části?  

Total ano ne 

pohlaví žena 8 40 48 

muž 20 52 72 

Total 28 92 120 

 

pohlaví * faktor ovlivňující rozhodování o ubytování Crosstabulation 

Count 

 

faktor ovlivňující rozhodování o ubytování 

Total 

kvalita 

ubytování 

kontakt s 

ostatními 

studenty 

umístění 

zařízení na 

okraji města nízká cena jiné 

pohlaví žena 6 22 2 17 1 48 

muž 11 34 0 26 1 72 

Total 17 56 2 43 2 120 
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blízkost fakulty 

náročnost 

hledání Total 

pohlaví žena 1 0 48 

muž 0 1 72 

Total 1 1 120 

 

pohlaví * využití pošty Crosstabulation 

Count 

 
využití pošty 

Total 1 

pohlaví žena 7 7 

muž 19 19 

Total 26 26 

 

pohlaví * využití bufetu Crosstabulation 

Count 

 
využití bufetu 

Total 1 

pohlaví žena 41 41 

muž 60 60 

Total 101 101 

 

 

využití 

pizzerie 

1 Total 

pohlaví žena 34 34 

muž 49 49 

Total 83 83 

 

pohlaví * využití copy centra Crosstabulation 

Count 

 

využití copy 

centra 

Total 1 

pohlaví žena 25 25 

muž 35 35 

Total 60 60 
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pohlaví * využití solária Crosstabulation 

Count 

 
využití solária 

Total 1 

pohlaví žena 5 5 

muž 13 13 

Total 18 18 

 

pohlaví * využití prádelny Crosstabulation 

Count 

 
využití prádelny 

Total 1 

pohlaví žena 2 2 

muž 15 15 

Total 17 17 

 

pohlaví * využití studovny Crosstabulation 

Count 

 
využití studovny 

Total 1 

pohlaví žena 3 3 

muž 10 10 

Total 13 13 

 

pohlaví * využití půjčovny prádla 

Crosstabulation 

Count 

 

využití půjčovny 

prádla 

Total 1 

pohlaví žena 23 23 

muž 30 30 

Total 53 53 
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pohlaví * využití tělocvičny Crosstabulation 

Count 

 

využití 

tělocvičny 

Total 1 

pohlaví žena 26 26 

muž 40 40 

Total 66 66 

 

 

využíváte sportovních zařízení 

alespoň 1x měsíčně?  

Total ano ne 

pohlaví žena 34 14 48 

muž 50 22 72 

Total 84 36 120 

 

 

 
spokojenost s dodávkami teplné vody a topením  

Total spokojen s výhradami nespokojen 

pohlaví žena 23 21 4 48 

muž 29 33 10 72 

Total 52 54 14 120 

 

 

pohlaví * spokojenost s vybavením pokojů Crosstabulation 

Count 

 
spokojenost s vybavením pokojů 

Total ano spíše ano spíše ne ne 

pohlaví žena 4 18 17 9 48 

muž 12 30 27 3 72 

Total 16 48 44 12 120 
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pohlaví * spokojenost se službami na kolejích  Crosstabulation 

Count 

 
spokojenost se službami na kolejích  

Total ano spíše ano spíše ne ne 

pohlaví žena 25 18 4 1 48 

muž 27 39 5 1 72 

Total 52 57 9 2 120 

 

 

pohlaví * spokojenost s přístupem pracovníků  Crosstabulation 

Count 

 
spokojenost s přístupem pracovníků  

Total ano spíše ano spíše ne ne 

pohlaví žena 17 22 5 4 48 

muž 17 40 11 4 72 

Total 34 62 16 8 120 

 

 

pohlaví * spokojenost s cenou kolejí  Crosstabulation 

Count 

 
spokojenost s cenou kolejí  

Total ano spíše ano spíše ne ne  

pohlaví žena 25 16 4 3  48 

muž 18 32 17 2  72 

Total 43 48 21 5  120 

 

 

pohlaví * spokojenost s hlukem na kolejích  Crosstabulation 

Count 

 
spokojenost s hlukem na kolejích  

Total ano spíše ano spíše ne ne  

pohlaví žena 11 19 7 6  48 

muž 4 23 28 14  72 

Total 15 42 35 20  120 
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pohlaví * důležitost vybavení pokojů  Crosstabulation 

Count 

 

důležitost vybavení pokojů  

Total nejvíce důležité důležité střed méně důležité 

nejméně 

důležité 

pohlaví žena 21 15 10 1 1 48 

muž 18 33 9 9 3 72 

Total 39 48 19 10 4 120 

 

pohlaví * důležitost služeb na kolejích Crosstabulation 

Count 

 

důležitost služeb na kolejích 

Total nejvíce důležité důležité střed méně důležité 

nejméně 

důležité 

pohlaví žena 6 16 15 7 4 48 

muž 8 16 31 14 3 72 

Total 14 32 46 21 7 120 

 

pohlaví * důležitost přístupu pracovníků Crosstabulation 

Count 

 

důležitost přístupu pracovníků Total 

nejvíce 

důležité důležité střed 

méně 

důležité 

nejméně 

důležité  

pohlaví žena 6 3 7 18 14 48 

muž 2 5 21 22 22 72 

Total 8 8 28 40 36 120 

 

pohlaví * důležitost ceny kolejí Crosstabulation 

Count 

 

důležitost ceny kolejí 

Total nejvíce důležité důležité střed méně důležité 

nejméně 

důležité 

pohlaví žena 22 6 7 11 2 48 

muž 37 15 7 10 3 72 

Total 59 21 14 21 5 120 
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pohlaví * důležitost hluku na kolejích  Crosstabulation 

Count 

 

důležitost hluku na kolejích  

Total nejvíce důležitý důležitý střed méně důležitý 

nejméně 

důležitý 

pohlaví žena 5 5 5 9 24 48 

muž 1 4 6 17 44 72 

Total 6 9 11 26 68 12O 

 

pohlaví * věk  Crosstabulation 

Count 

 
věk  

Total 18 až 20 let 21 až 22 let 23 až 24 let 25 až 26 let 

pohlaví žena 7 28 12 1 48 

muž 18 30 22 2 72 

Total 25 58 34 3 120 

 

pohlaví * národnost Crosstabulation 

Count 

 
národnost 

Total česká slovenská 

pohlaví žena 43 5 48 

muž 65 7 72 

Total 108 12 120 

 

pohlaví * celkový měsíční příjem  Crosstabulation 

Count 

 

celkový měsíční příjem 

Total 

> 1.000 

Kč 

1.000 - 3.000 

Kč 

3.001 - 5.000 

Kč 

5.001 - 7.000 

Kč 

7.001 - 9.000 

Kč 

9.000 < 

Kč 

pohlaví žena 1 6 26 7 8 0 48 

muž 0 11 35 12 10 4 72 

Total 1 17 61 19 18 4 120 
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pohlaví * ohodnocení kolejí  Crosstabulation 

Count 

 
ohodnocení kolejí  

Total 1 2 3 4 5 

pohlaví žena 8 30 3 7 0 48 

muž 1 34 32 4 1 72 

Total 9 64 35 11 1 120 

 

budova * délka pobytu Crosstabulation 

Count 

 
délka pobytu 

Total 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 a více let 

budova A 7 4 8 4 1 24 

B 8 8 3 4 1 24 

C 2 2 13 4 3 24 

D 4 8 9 2 1 24 

E 3 3 8 7 3 24 

Total 24 25 41 21 9 120 

 

budova * faktor ovlivňující ubytování Crosstabulation 

Count 

 

faktor ovlivňující ubytování 

Total 

kvalita 

ubytování 

kontakt s 

ostatními 

studenty 

umístění 

zařízení na 

okraji města nízká cena jiné 

budova A 3 17 0 4 0 24 

B 9 9 0 6 0 24 

C 2 9 1 11 1 24 



 

9 
 

D 1 12 1 10 0 24 

E 2 9 0 12 1 24 

Total 17 56 2 43 2 120 

 

budova * jiné Crosstabulation 

Count 

 

jiné 

Total   blízkost fakulty 

náročnost 

hledání 

budova A 24 0 0 24 

B 24 0 0 24 

C 23 0 1 24 

D 24 0 0 24 

E 23 1 0 24 

Total 118 1 1 120 

 

budova * sportovní zařízení alespoň 1x měsíčně 

Crosstabulation 

Count 

 

sportovní zařízení alespoň 1x 

měsíčně 

Total ano ne 

budova A 20 4 24 

B 17 7 24 

C 20 4 24 

D 14 10 24 
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E 13 11 24 

Total 84 36 120 

 

budova * spokojenost s dodávkami teplé vody a topením Crosstabulation 

Count 

 
spokojenost s dodávkami teplé vody a topením 

Total spokojen s výhradami nespokojen 

budova A 14 7 3 24 

B 14 10 0 24 

C 8 13 3 24 

D 9 12 3 24 

E 9 10 5 24 

Total 54 52 14 120 

 

budova * využíváte pošty Crosstabulation 

Count 

 
využíváte pošty 

Total 1 

budova A 8 8 

B 4 4 

C 4 4 

D 1 1 

E 9 9 

Total 26 26 

 



 

11 
 

budova * využíváte bufetu Crosstabulation 

Count 

 
využíváte bufetu 

Total 1 

budova A 18 18 

B 17 17 

C 20 20 

D 22 22 

E 24 24 

Total 101 101 

 

 
využíváte pizerii 

1     Total 

budova A 13 13 

B 16 16 

C 18 18 

D 19 19 

E 17 17 

Total 83 83 

 

budova * využíváte copy centrum 

Crosstabulation 

Count 

 

využíváte copy 

centrum 

Total 1 
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budova A 11 11 

B 12 12 

C 15 15 

D 10 10 

E 12 12 

Total 60 60 

 

budova * využíváte solária Crosstabulation 

Count 

 

využíváte 

solária 

Total 1 

budova A 6 6 

B 7 7 

C 2 2 

D 3 3 

Total 18 18 

 

budova * využíváte prádelny Crosstabulation 

Count 

 

využíváte 

prádelny 

Total 1 

budova A 2 2 

B 6 6 

C 3 3 
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D 4 4 

E 2 2 

Total 17 17 

 

budova * využíváte studovny Crosstabulation 

Count 

 

využíváte 

studovny 

Total 1 

budova A 1 1 

B 4 4 

C 5 5 

D 1 1 

E 2 2 

Total 13 13 

 

budova * využíváte půjčovny prádla 

Crosstabulation 

Count 

 

využíváte 

půjčovny prádla 

Total 1 

budova A 14 14 

B 9 9 

C 14 14 

D 13 13 
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E 13 13 

Total 63 63 

 

budova * využíváte tělocvičny Crosstabulation 

Count 

 

využíváte 

tělocvičny 

Total 1 

budova A 15 15 

B 11 11 

C 15 15 

D 14 14 

E 11 11 

Total 66 66 

 

budova * důležitost služeb na kolejích Crosstabulation 

Count 

 

důležitost služeb na kolejích 

Total nejdůležitější důležité normál méně důležité 

nejméně 

důležité 

budova A 5 4 8 6 1 24 

B 2 5 12 3 2 24 

C 0 7 11 5 1 24 

D 2 6 8 5 3 24 

E 5 10 7 2 0 24 

Total 14 32 46 21 7 120 
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budova * důležitost ceny kolejí Crosstabulation 

Count 

 

důležitost ceny kolejí 

Total nejdůležitější důležité normál méně důležité 

nejméně 

důležité 

budova A 10 3 4 6 1 24 

B 8 8 0 5 3 24 

C 18 3 2 1 0 24 

D 12 1 4 6 1 24 

E 11 6 4 3 0 24 

Total 59 21 14 21 5 120 

 

budova * důležitost hluku na kolejích  Crosstabulation 

Count 

 

důležitost hluku na kolejích  

Total nejdůležitější důležité normál méně důležité 

nejméně 

důležité 

budova A 3 1 4 3 13 24 

B 1 3 4 3 13 24 

C 0 2 0 8 14 24 

D 1 2 3 4 14 24 

E 1 1 0 8 14 24 

Total 6 9 11 26 68 120 
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budova * věk Crosstabulation 

Count 

 
věk 

Total 18 až 20 let 21 až 22 let 23 až 24 let 25 až 26 let 

budova A 4 11 8 1 24 

B 9 9 6 0 24 

C 2 13 9 0 24 

D 6 15 3 0 24 

E 4 10 8 2 24 

Total 25 58 34 3 120 

 

budova * národnost Crosstabulation 

Count 

 
národnost 

Total česká slovenská 

budova A 20 4 24 

B 20 4 24 

C 21 3 24 

D 23 1 24 

E 24 0 24 

Total 108 12 120 
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budova * celková známka kolejí Crosstabulation 

Count 

 
celková známka kolejí 

Total 1 2 3 4 5 

budova A 2 14 5 2 1 24 

B 4 15 5 0 0 24 

C 1 10 8 5 0 24 

D 1 12 9 2 0 24 

E 1 13 8 2 0 24 

Total 9 64 35 11 1 120 
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Příloha č. 7: Fotogalerie kolejí  

 

 

 

 

 Obr. 7.1: Areál kolejí  v Porubě                      Obr. 7.2: Areál kolejí v Porubě 

Zdroj: [13]                                                               Zdroj: [13]                                                                               

    

 

 

 

                                                                                

Obr. 7.3: Zrekonstruovaný pokoj                               Obr. 7.4: Zrekonstruovaný pokoj 

                                                          

 

 

 

 

 

Zdroj: [13]                                                                       Zdroj: [13]                                                                        

 

 
 

 

 


