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Effectiveness validation of marketing strategy at the Faculty of mining and 
geology, VŠB-TU Ostrava
Abstract: Competitive environment at the market of the Czech universities is – 
owing to internationalization of educational programs – getting more and more 
severe. The management of the universities working in such a hypercompetitive 
environment is forced to implement a marketing approach into the management 
system.
This contribution deals with the results of Student grant competition project 
performed in 2012 at the Faculty of mining and geology, VŠB-TU Ostrava. 
The aim of the project was to validate effectiveness of the communication mix 
currently in use and to suggest its optimization according to the marketing 
strategy of the faculty.
In addition, the authors discuss defined and proven hypotheses that corroborate 
or disprove their anticipations.

Úvod

Konkurenční prostředí na trhu vysokých škol a nepříznivý demografický 
vývoj nutí management vysoké školy realizovat marketingovou filozofii 
aplikovanou na školu. 

Autorský kolektiv se zabýval řešením projektu SV 511 22 D1 „Analýza 
komunikačního mixu HGF VŠB-TUO a jeho efektivnost“ v rámci Studentské 
grantové soutěže. Projekt byl zaměřen na problematiku optimalizace 
současného marketingového komunikačního mixu využívaného fakultou 
v komunikaci s potenciálními zájemci o studium. Cílem projektu bylo v souladu 
s marketingovou strategií fakulty nejen vhodnou komunikací a výběrem 
vhodného tržního segmentu zvýšit poptávku po studiu na Hornicko-
geologické fakultě (dále jen HGF), ale zejména docílit toho, aby se na HGF 
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hlásili studenti, kteří mají skutečný zájem studovat fakultou nabízené obory 
a získané vědomosti následně využít v praxi ve zvoleném oboru. Příspěvek je 
zaměřen na prezentaci zjištění, která vyplynula z vyhodnocení dotazníkového 
šetření a výsledků testování hypotéz, které byly formulovány v souvislosti 
s tímto šetřením. Zjištěné skutečnosti mohou být využity managementem 
HGF pro inovaci a zefektivnění marketingového komunikačního mixu.

Informace o projektu

V projektu „Analýza komunikačního mixu HGF VŠB-TUO a jeho 
efektivnost“ řešeného v roce 2012 v rámci Studentské grantové soutěže byly 
stanoveny hlavní a související cíle. 

Hlavní cíle projektu: 
 zhodnotit, který prvek komunikačního mixu Hornicko-geologické fakulty 
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen HGF VŠB-
TUO) ovlivňuje studenty při výběru vysoké školy, fakulty a oboru nejvíce 
a který naopak nejméně, 

 na základě zpracovaných a vyhodnocených dat z dotazníkového šetření 
definovat návrhy pro optimalizaci komunikačního mixu uvedené fakulty. 
Související cíle projektu:

 změnou tržního segmentu docílit toho, aby se na fakultu hlásili ti studenti, 
kteří mají skutečný zájem studovat na škole s technickým zaměřením, což 
je zcela v souladu s cíli formulovanými v Dlouhodobém záměru HGF 
na období 2011-2015.
Těchto cílů bylo dosaženo prostřednictvím realizace klíčových aktivit 

projektu, kterými byly:
 analýza konkurence,
 zhodnocení současného komunikačního mixu používaného na HGF VŠB-
TUO,

 realizace marketingového výzkumu a jeho zhodnocení,
 implementace zjištěných skutečností do návrhu optimalizace 
marketingového mixu.
Očekávaným přínosem projektu jsou:

 studenti mající skutečný zájem studovat daný obor a realizovat se v něm,
 šíření dobrého jména fakulty a školy.
Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu:

 studenty HGF VŠB-TUO přítomné na zápisech do 1. ročníku všech stupňů 
a forem studia v akademickém roce 2012/13.
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Postup v klíčových aktivitách projektu

Analýza konkurence

Pro přesné definování problému je mimo jiné nutná znalost konkurence, 
tedy zhodnocení trhu vysokých škol v České republice. V České republice 
existují tři typy vysokých škol – veřejné, soukromé a státní, univerzitního 
i neuniverzitního typu.

Z Grafu 1 je zřejmé, že ve sledovaném období 2005 – 2011 počet vysokých 
škol vzrostl o 6 vysokých škol, tj. o 9,1 %. Výrazný nárůst lze pozorovat u počtu 
soukromých škol, jejichž počet ve sledovaném období vzrostl o 5 škol, což je 
nárůst o 12,8 %. 

Z pohledu struktury počtu vysokých škol lze konstatovat, že průměrný 
počet veřejných vysokých škol ve sledovaném období činil 37 %, průměrný 
počet státních vysokých škol činil 3 % a zbývajících 60 % jsou soukromé vysoké 
školy. Z grafu je také patrné, že počet veřejných vysokých škol zůstává téměř 
stejný. Naopak počet soukromých vysokých škol má narůstající tendenci, 
kdy zejména mezi roky 2006/07 a 2007/08 došlo k nárůstu o 4 školy (10,3 %) 
a v následujících letech 2008/09 pak k dalšímu nárůstu o 2 školy (tj. 4,7 %). 

Graf 1: Počet vysokých škol v ČR

Zdroj: ČSÚ Statistiky, Historie a vývoj soukromého školství 2010, vlastní zpracování
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I přes skutečnost, že HGF VŠB-TUO má mezi vysokými školami monopolní 
postavení například v oborech hornického inženýrství, v rámci konkurence 
oboru jsou pro ni největšími konkurenty vysoké školy nabízející technické 
i ekonomické obory. Technické obory nabízí v ČR 11 univerzitních a jedna 
neuniverzitní vysoká škola, ekonomické obory nabízí jedna univerzitní veřejná 
škola a 25 soukromých univerzitního i neuniverzitního typu (ČSÚ Statistiky, 
Historie a vývoj soukromého školství 2010).

Cílový trh a jeho vývoj

Cílovým trhem jsou zájemci o studium technických popřípadě ekonomických 
oborů na veřejných vysokých školách, kteří zakončili sekundární vzdělávání 
maturitní zkouškou. Základní společnou charakteristikou sledovaného 
tržního segmentu, jak vyplývá z Tabulky 1, je zájem o technický obor 
na veřejných vysokých školách. Analýzou sekundárních informací bylo 
zjištěno, že z celkového počtu studentů studujících na veřejných vysokých 
školách studuje technické obory 25 % studentů a 20 % studentů ekonomické 
vědy. 

Tabulka 1: Počet studentů technických a ekonomických oborů

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Počet studentů veřejné VŠ 265 377 285 172 303 168 319 174 333 130 339 582

technické obory 66 344 71 293 75 792 79 794 83 283 84 896

ekonomické obory 53 075 57 034 60 634 63 835 66 626 67 916

Celkem oba obory 119 420 128 327 136 426 143 628 149 909 152 812

Zdroj: ČSÚ Statistiky, Historie a vývoj soukromého školství 2010, vlastní zpracování 

Dále je ze statistických údajů zřejmé, že zatímco vlivem nepříznivého 
demografického vývoje počet maturantů každým rokem klesá (viz Graf 2), 
u počtu studentů technických a ekonomických oborů lze sledovat meziroční 
nárůst, byť má klesající tendenci, viz Graf 3. Tato skutečnost je důsledkem 
jednak zvýšené poptávky na trhu práce po profesích vyžadujících absolventy 
technických vysokých škol a jednak nasycenosti trhu absolventy vysokých škol 
humanitního zaměření.
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Graf 2: Meziroční přírůstky absolventů středních škol

Zdroj: ČSÚ Statistiky, vlastní zpracování

Graf 3: Meziroční přírůstky počtu VŠ studentů technických a ekonomických oborů

Zdroj: ČSÚ Statistiky, vlastní zpracování
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Cílovým trhem jsou tedy zájemci o studium technických, popřípadě 
ekonomických oborů na veřejných vysokých školách, kteří zakončili střední 
školu maturitní zkouškou, či vyšší odbornou školu absolutoriem. Cílový trh 
je možné segmentovat:

 podle typů studijních programů: bakalářský (I. stupeň VŠ studia), navazující 
magisterský (II. stupeň VŠ studia), a doktorský (III. stupeň VŠ studia) 
a v nich akreditovaných oborů,

 podle formy studia: prezenční, kombinované, distanční.
Podchycený trh v případě fakulty tvoří skutečně přijatí studenti. Tento trh 

byl hlavním zdrojem pro získání primárních informací. 
Zatímco velikost cílového trhu je z relativního hlediska během sledovaného 

období stejná, absolutní počet i přes nepříznivý demografický vývoj zatím 
roste.

Zhodnocení současného komunikačního mixu používaného na Hornicko-
geologické fakultě VŠB-TUO

V současné době má Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO mezi 
stanovenými cíli i propagaci univerzity mezi odbornou i laickou veřejností. 
V dnešní konkurenci ostatních vysokých škol je důležité zaměřit se 
na popularizaci studia mezi studenty středních škol, kteří jsou potenciálními 
uchazeči o prezenční bakalářské studium. Stejně důležitá je propagace 
spolupráce s organizacemi a firmami tuzemskými i zahraničními. Tato 
informace je prioritně zaměřena na uchazeče o magisterské navazující 
studium, kteří při rozhodování o oboru akcentují možnost uplatnění v praxi. 

Ze Zpráv o činnosti HGF VŠB-TUO vyplynulo, že hlavním prostředkem 
propagace, užívaným na HGF VŠB-TUO, je inzerce v tisku. Inzerováno je 
hlavně v deníku s celostátní působností – MF DNES. Nezanedbatelnou 
úlohu má i regionální tisk (např. Deník Mostecka), nebo zaměstnanecké listy 
(Důlní noviny, Horník). Kladný ohlas má inzerce v dopravních prostředcích 
(Ostravsko, Opavsko, Olomoucko, Mostecko). Využívána je i inzerce 
jednorázová – např. inzerce v Atlasu školství, reklamní postery na různých 
firemních akcích. K prezentaci HGF slouží i média – bylo připraveno několik 
populárních pořadů pro Český rozhlas Ostrava, do vysílání regionálních 
televizních stanic v Ostravě a v Mostě. Svoji váhu mají i osobní setkání 
potenciálních studentů se studenty a akademickými pracovníky HGF 
na Dnech otevřených dveří organizovaných v Ostravě, při prezentaci vysokých 
škol v Mostě, na akcích pro studenty a pedagogy SŠ v Geologickém pavilonu 
nebo ve Hvězdárně a planetáriu J. Palisy. Pozitivní vnímání univerzity 
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spojené s progresí studijních oborů je posledním trendem reprezentace 
formou specializovaných akcí, např. Den nanotechnologií (Zpráva o činnosti 
Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO 2011, 2012).

Informace o studijních oborech, ale i o akcích pořádaných Hornicko-
geologickou fakultou VŠB-TUO jsou přístupné na www.vsb.cz. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro plnění marketingových cílů je využívána 
strategie programově diferencovaného marketingu, kdy nabízené formy 
studia, studijní programy a v nich akreditované studijní obory jsou 
prezentovány jedním marketingovým mixem pro celý trh.

Realizace marketingového výzkumu a jeho zhodnocení

Struktura komunikačního mixu a jeho efektivnost byla řešena 
marketingovým výzkumem, z něhož byly získány potřebné informace 
a podklady pro jeho analýzu a následnou optimalizaci. Marketingový 
výzkum je možné charakterizovat jako základní předpoklad pro realizaci 
marketingového přístupu. Marketingový výzkum představuje systematické 
určování, sběr, analýzu a vyhodnocování informací a závěrů odpovídajících 
určité marketingové situaci, před kterou firma, organizace či v našem případě 
škola stojí (Kotler, Keller 2006). Dle Romana Kozla (Kozel et al. 2006) se jedná 
o proces, který se skládá z přípravné a realizační etapy. V každé etapě jsou 
prováděny kroky, které systematicky vedou k naplnění smyslu marketingového 
výzkumu, viz Obrázek 1.

Obrázek 1: Fáze marketingového výzkumu

Zdroj: Kozel et al. 2006 

Dle uvedeného obrázku autorky projektu charakterizovaly jednotlivé kroky 
marketingového výzkumu.

Základním problémem je dlouhodobý pokles zájemců o studium na HGF 
VŠB-TUO, tedy podchyceného trhu, navzdory tomu, že cílový trh (studenti 
technických a ekonomických oborů) roste.
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V souvislosti s tím je také nutné naplňovat jeden ze stěžejních bodů 
strategických rozhodnutí, přijatých vedením fakulty v Dlouhodobém záměru 
HGF na období 2011–2015, týkající se upřednostnění kvality přijímaných 
studentů před kvantitou. 

Cílem projektu bylo zjistit:
 které prvky komunikačního mixu oslovují jednotlivé tržní segmenty 
a s jakou intenzitou,

 jaké důvody a motivy vedou studenty ke studiu na HGF VŠB-TUO.

V rámci orientační analýzy situace byly zjišťovány informace o stávajícím 
komunikačním mixu HGF VŠB-TUO. Tyto sekundární informace byly 
diskutovány s asistentem děkana HGF VŠB-TUO pro vnější vztahy. 
Problematika komunikačního mixu byla neformálně řešena i s informovanými 
lidmi na VŠCHT Praha a UJEP Ústí nad Labem.

Plán marketingového výzkumu představuje definování čtyř základních 
oblastí, kterými jsou:

 Vymezení zdroje informací – pro realizaci marketingového výzkumu 
byly použity sekundární informace získané z výsledků orientační analýzy 
a sebehodnotících zpráv každoročně zpracovávaných na HGF VŠB-TUO. 
Dále byly použity primární informace kvalitativního charakteru které 
byly získány z výsledků dotazníkového šetření uskutečněného v rámci 
marketingového výzkumu.

 Způsob sběru dat – pro sběr primárních dat byla použita metoda 
písemného dotazování na reprezentativním vzorku studentů bakalářského, 
magisterského i doktorského stupně studia. Velikost výběrového vzorku 
byla stanovena na 10 % základního souboru, kterými jsou všichni studenti 
HGF VŠB-TUO. Byli osloveni studenti prvního ročníku fakulty hlásící se 
ke studiu na HGF VŠB-TUO. Na základě zrealizovaného dotazníkového 
šetření bylo možné kvantifikovat motivy poptávky, tedy definovat na základě 
čeho si zájemci o studium vybírají právě HGF VŠB-TUO a zároveň zjistit 
názory respondentů na současný komunikační mix fakulty.

 Výběr metody výzkumu – pro sběr primárních informací byly použity 
dotazníky v písemné podobě obsahující celkem 17 otázek, z nichž  
14 otázek bylo s uzavřeným koncem a 3 otázky s polouzavřeným koncem. 
V dotazníku se vyskytovalo 6 dichotomických otázek, které nabízely 
respondentovi pouze 2 možné odpovědi, 10 polytomických otázek, které 
nabízely respondentovi více možných odpovědí a 1 škálová otázka. Otázky 
byly rozděleny do 3 bloků:
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 • otázky identifikující respondenta,
 • otázky zjišťující důvody a motivy, které respondenta vedou ke studiu 
na příslušné škole a fakultě,

 • otázky zaměřené na propagaci HGF.
Data z dotazníku byla zpracována do počítačové podoby pomocí 

tabulkového editoru MS Excel 2010. Výsledné hodnoty byly absolutně 
i relativně vyjádřeny. Údaje byly také zpracovány do přehledných tabulek 
a grafů a byly formulovány závěry plynoucí z provedeného dotazníkového 
šetření. Součástí vyhodnocení dat bylo také otestování statistických hypotéz;

 Časový harmonogram jednotlivých činností marketingového výzkumu –
byl zpracován na počátku řešení projektu a je znázorněn na Obrázku 2.

Obrázek 2: Harmonogram činností

Činnost
Měsíce roku 2012
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Definice 
problému RST

Orientační 
analýza RS

Plán 
výzkumu T

Pilotáž BMP

Sběr údajů BMP

Zpracování 
údajů BMP RST

Analýza 
údajů RT

Příprava 
zprávy RST

Prezentace 
zprávy R

B-Ballarin, M-Mindášová, P-Parmová, R-Rolčíková, S-Straková, T-Tomášková

Zdroj: Rolčíková et al 2012 
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Analýza údajů a jejich interpretace

Nezbytnou součástí před realizací samotného dotazníkového šetření byla 
pilotáž dotazníku, která proběhla ve dnech 12. – 20. června 2012 u studentů 
prezenční formy v Ostravě na vzorku 82 studentů 1. ročníku HGF VŠB-TUO 
a 29. června v Mostě na vzorku 47 studentů. Na základě provedené pilotáže 
byly provedeny drobné úpravy dotazníku.

Jako výběrový soubor respondentů byli určeni studenti HGF VŠB-
TUO, kteří byli přítomni na zápisech do prvního ročníku bakalářského, 
navazujícího magisterského a doktorského studia, a to jak u prezenční formy, 
tak i u kombinované formy studia. Dotazníkové šetření proběhlo v Ostravě 
a v Mostě v období od 23. července do 13. září 2012. Návratnost dotazníků 
činila 73,9 %. Počet vyhodnocených platných dotazníků byl 1 223.

Struktura respondentů je vidět z Grafu 4. V grafu jsou zobrazeny absolutní 
počty nově zapisovaných studentů dle jednotlivých forem studia a také 
dle jednotlivých stupňů, tj. bakalářského, navazujícího magisterského 
a doktorského studia. Z grafu je patrné, že největší podíl studentů, tj. 73,4 %, 
z celkového počtu studentů zaujímají studenti bakalářského studia. Studenti 
navazujícího magisterského studia tvoří 22,6 % a studenti doktorského 
zaujímají pouze 3,9 % z celkového počtu studentů. 

Věkové složení respondentů v prezenčním studiu odpovídá této kategorii, 
tedy věkové kategorii 19 – 30 let, kdy se jedná o studenty, kteří vysokou školu 
studují ihned po absolvování střední školy. 

V kombinované formě studia převažují studenti ve věkové kategorii 25 – 50 
let. Jedná se převážně o studenty, kteří studují při práci, dále se mezi studenty 
vyskytují ženy na mateřské dovolené, nebo osoby, které jsou momentálně 
nezaměstnané. Uváděné věkové rozložení má vazbu na otázku č. 8 dotazníku, 
týkající se důvodů studia, tj. především udržení si dosavadního zaměstnání 
a prohloubení znalostí ve zvoleném oboru.

Ze záznamů studijního oddělení HGF VŠB-TUO a z diskusí s pracovnicemi 
studijního oddělení bylo zjištěno, že evidence studentů začíná vykazovat 
trend dalšího studia na stejné vysoké škole a stejné fakultě po dosažení 
inženýrského titulu, a to z důvodu vysoké nezaměstnanosti a tedy nemožnosti 
uplatnit se na trhu práce v právě vystudovaném oboru.

Rozložení počtu studentů dle jednotlivých forem studia, tak jak se hlásili 
z jednotlivých středních škol, je patrný z Grafu 5.

Pokud se jedná o zájem o jednotlivé studijní obory, u prezenčního studia 
byly na prvních třech místech preferovány obory: Ekonomika a řízení 
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v oblasti surovin (21,3 % respondentů), Environmentální inženýrství (14,6 %) 
a Inženýrská geodézie (11,9 %). U kombinovaného studia jsou na prvních třech 
místech preferovány studijní obory: Informační a systémový management 
(17,3 % respondentů), Hornické inženýrství (14,3 %) a na třetím místě je 
Zpracování a zneškodňování odpadů (11,5 %) spolu s oborem Ekonomika 
a řízení v oblasti surovin (11,1 %).

Vyhodnocení odpovědí na otázku z jakého důvodu si studenti vybrali 
zvolený obor (otázka č. 8 dotazníku), znázorňuje Graf 6, z něhož vyplývá, že 
se zvyšujícím se stupněm studia roste motiv prohloubení znalostí ve zvoleném 
oboru. Nejčastějším důvodem pro výběr oboru v bakalářských i navazujících 
magisterských programech v kombinované formě studia je udržení si 
dosavadního zaměstnání. V doktorských programech jednoznačně převažuje 
zájem o prohloubení znalostí v daném oboru u obou forem studia. Z odpovědí 
respondentů dále vyplynulo, že i někteří studenti prezenčního studia pracují již 
ve volném čase ve zvoleném oboru a chtějí si tuto práci udržet i do budoucna. 

Graf 4: Struktura respondentů jednotlivých forem studia na HGF VŠB-TUO

Zdroj: vlastní zpracování
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Graf 5: Typ střední školy, kterou studenti absolvovali

Zdroj: vlastní zpracování
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Co se týká důvodů studia na HGF VŠB-TUO (otázka č. 9 dotazníku), jsou 
patrné z Grafu 7. Technické zaměření HGF je stěžejní pro 429 respondentů, 
což je 35,1 % z celkového počtu dotázaných. Skutečnost, že HGF nabízí 
specifické obory, byla zásadní pro 140 respondentů (11,5 %). Faktem ovšem 
zůstává, že 10,7 % studentů volí HGF z důvodu nepřijetí na jinou vysokou školu 
a 23,7 % respondentů byla přesvědčeno o své vysoké šanci na přijetí ke studiu. 
Nabídka stipendií, účast na projektech či pobyty v zahraničí nejsou v zásadě 
pro studenty důležitými důvody při rozhodování o studiu na HGF VŠB-TUO.

Pro 77,6 % respondentů má v rozhodování o volbě školy důležitou roli 
kritérium dostupné vzdálenosti (otázka č. 10 dotazníku). 

Motivy studia na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO (otázka č. 11 
dotazníku) jsou uvedeny v Tabulce 2. Zjištěné údaje jsou v tabulce rozděleny 
pro prezenční (P) formu studia a kombinovanou (K) formu studia a také dle 
jednotllivých stupňů studia. Pozitivem je, že na všech stupních obou forem studia 
stojí na prvním místě zájem o zvolený obor. Dále cca 37 % studentů bakalářských 
i navazujících magisterských programů, tedy I. a II. stupně vysokoškolského 
studia, volí HGF z důvodu získání akademického titulu. To vypovídá o jejich 
postoji ke studiu a také avizuje jejich přístup k plnění studijních povinností. 

Zdroj: vlastní zpracování

Graf 6: Důvody studia zvoleného oboru
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Tabulka 2: Motivy studia na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO

Zájem 
o zvolený obor

Akademický 
titul

Prestiž  
školy

Náročnost 
studia

I. stupeň P 279 230 62 25
I. stupeň K 138 104 47 13
II. stupeň P 85 57 10 9
II. stupeň K 50 43 22 1
III. stupeň P 20 8 3 1
III. stupeň K 10 1 5 0

Zdroj: vlastní zpracování

Třetí blok otázek byl zaměřen na současnou propagaci HGF VŠB-TUO 
a zhodnocení účinnosti současné marketingové komunikace z pohledu 
respondentů (viz Graf 8). 

Z otázky č. 12 bylo zjištěno, že prvotním zdrojem informací pro studenty 
prezenční i kombinované formy studia jsou kamarádi. V obou případech 
uvedlo tento informační zdroj na prvním místě 39 % respondentů. Jako druhý 
nejčastěji uváděný zdroj informací jsou oficiální webové stránky VŠB-TUO. 
Ale na druhou stranu je alarmujícícm zjištěním, že:

Graf 7: Důvody studia na HGF VŠB-TUO

Zdroj: vlastní zpracování
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Graf 8: Zdroj informací, ze kterého se studenti dozvěděli o nabídce studia 
na HGF VŠB-TUO

Zdroj: vlastní zpracování
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 pouze 1 % studentů prezenční formy studia bylo na možnost studia na HGF 
VŠB-TUO upozorněno výchovným poradcem na střední škole,

 pouze 6,6 % studentů prezenční formy studia využívá k získání informací 
o nabídce studia návštěvu na Dni otevřených dveří. Podobná situace je 
u studentů kombinované formy studia – pouhé 1,2 %,

 informace ve sdělovacích prostředcích a letácích umístěné v prostředcích 
MHD jsou zdrojem informací pouze pro 1,3 % studentů prezenční formy 
studia. Pouhé 1,2 % studentů kombinovaného studia uvedlo reklamu 
ve sdělovacích prostředcích jako zdroj informací.

Otázka č. 13 (viz Graf 9) byla zaměřena na zjištění preferencí respondentů 
o způsobech informování o nabídce vysokoškolského studia. Nabízené 
odpovědi museli respondenti seřadit dle důležitosti od 1 do 10. Z odpovědí 
na tuto otázku vyplynulo, že z celkového počtu respondentů:

 28 % respondentů preferuje získávání fundovaných informací od pracovníků 
HGF při příležitosti Dnů otevřených dveří či veletrhů s nabídkou 
vysokoškolského studia apod.,

 internet jako informační zdroj o konkrétní nabídce studia na HGF preferuje 
19 % respondentů,

Graf 9: Preference způsobů informování o nabídce vysokoškolského studia

Zdroj: vlastní zpracování
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 známí a kamarádi tvoří pouze primární informační zdroj, pro podrobné 
a specifické informace se k tomuto zdroji vrací pouze 13 % respondentů,

 sociální sítě (jako např. Facebook) či komunikační programy (jako je skype, 
ICQ) by preferovalo jako způsob informování 7 % respondentů,

 pouze 3 % respondentů preferují reklamní předměty,
 stejné procento respondentů preferuje letáky umístěné v dopravních 
prostředních MHD.

Otázky č. 14, 15, a 16 byly zaměřeny na nabídku studia v dalších stupních 
vysokoškolského vzdělávání, nebo v dalších studijních oborech pro řádné 
studenty HGF VŠB-TUO. Z dotazníkového šetření je zřejmé, že o všech 
takových nabídkách studia na HGF si přeje být informováno prostřednictvím 
e-mailu 72,7 % všech respondentů a 76,2 % dotazovaných by uvítalo možnost 
diskuse o nabídce studia na HGF VŠB-TUO prostřednictvím diskusního fóra 
na stránkách Hornicko-geologické fakulty.

Jiný způsob informování o nabídce studia navrhlo 3,8 % dotázaných. Jednalo 
se o způsoby časově i finančně náročné (informace po telefonu na náklady 
školy, televizní reklama apod.), tedy nereálné.

Jako jeden z návrhů byl uveden Facebook, což potvrzuje i zjištění z otázky 
č. 13, kdy 7 % respondentů HGF VŠB-TUO preferuje sociální sítě jako vhodný 
způsob získávání informací o studiu.

Hypotézy a jejich testování

Před samotným vytvořením dotazníku bylo třeba naformulovat pracovní 
hypotézy, kdy jsou v souvislosti s formulováním otázek v dotazníku definovány 
jisté předpoklady o určitém jevu. Statistickou hypotézu lze definovat jako 
„určitý předpoklad o parametrech či tvaru rozdělení zkoumaného znaku“, 
či jako „vyslovení předpokladů o povaze zjišťovaných vztahů (Hindls et 
al. 2006), které je potřeba dalšími výzkumnými postupy ověřit či vyvrátit“ 
(Kozel et al 2011). Hypotézy lze formulovat jako deskriptivní, které popisují 
konkrétní stav zjišťovaného jevu, nebo explanační, jejichž cílem je nejčastěji 
nalézt vztahy mezi problémem a jeho příčinou nebo mezi problémem a jeho 
možným řešením (Kozel et al. 2006, Kozel et al 2011).

Hypotézy umožnily snazší vytvoření dotazníku či scénáře dotazování. 
Na základě získaných odpovědí na otázky dotazníku jsou pak hypotézy buď 
přijaty, nebo zamítnuty. 

Naformulované hypotézy umožnily konstrukci stěžejní části dotazníku, 
která se týkala důvodů a motivů, výběru studia konkrétně na HGF a vnímání 
marketingového mixu zacíleným segmentem. 
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Konkrétní postup testování hypotéz je rozdělen do 7 kroků: (Hindls et al. 
2006, Kozel et al 2011, Shi, Tao 2008).
1.  Formulování výzkumného tvrzení ve formě nulové hypotézy a alternativní 

statistické hypotézy.
2.  Volba hladiny významnosti . 
3.  Volba testového kritéria.
4.  Sestrojení k ritického oboru pro zvolenou hladinu významnosti.
5.  Výpočet testového kritéria.
6.  Vyhodnocení testu.
7.  Závěr a doporučení, tj. přijmutí či zamítnutí hypotézy.

Ad 1: Proti testované – nulové hypotéze H0 (H0:  = 0) – která byla vyslovena 
na základě předpokladu o relativní četnosti základního souboru, byla 
postavena hypotéza alternativní H1. Autorský kolektiv formuloval 
jednostranné alternativní hypotézy, které popírají platnost nulových 
hypotéz a současně jednostranně vymezují obor hodnot parametru 
v základním souboru (Shi, Tao 2008 Hindls et al. 2006). Celkem bylo 
vysloveno devět hypotéz, z toho čtyři pravostranné (H1: > 0) a pět 
levostranných (H1: < 0), kde p je relativní četnost základního souboru.

Ad 2:  Pro testování relativní četnosti byla zvolena obvyklá hladina významnosti 
 = 0,05.

Ad 3:  Testové kritérium je určováno dle vztahu (1) (Hindls et al. 2006):

 Ad 4: Kritický obor, který obsahuje hodnoty svědčící ve prospěch 
alternativní hypotézy H1, je uveden pro zvolenou hladinu významnosti 
a formulované levostranné a pravostranné hypotézy v Tabulce 3.

Tabulka 3: Vymezení kritického oboru pro hladinu významnosti  = 0,05

Alternativní hypotéza Kritický obor W

H1: > 0 U ≥ 1,645 

H1: < 0 U ≤ -1,645

Zdroj: Hindls et al. 2006 
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Formulace hypotéz

Nulové a alternativní hypotézy byly formulovány s ohledem na různé formy 
studia. 

Pro kombinovanou formu studia byly stanoveny následující hypotézy: 
H0: 75 % respondentů z kombinovaného studia studuje zvolený obor z důvodu 

dosavadního zaměstnání.
H1: Více než 75 % respondentů z kombinovaného studia studuje zvolený obor 

z důvodu dosavadního zaměstnání.
H0: 70 % respondentů kombinovaného studia HGF VŠB-TUO získalo první 

informace o studiu v zaměstnání.
H1: Méně než 70 % respondentů kombinovaného studia HGF VŠB-TUO 

získalo první informace o studiu v zaměstnání.

Pro prezenční formu studia byly hypotézy formulovány takto: 
H0: 60 % respondentů z prezenčního studia studuje zvolený obor z důvodu 

uplatnění ve studovaném oboru.
H1: Méně než 60 % respondentů z prezenčního studia studuje zvolený obor 

z důvodu uplatnění ve studovaném oboru.
H0: 40 % respondentů bakalářského prezenčního studia HGF VŠB-TUO 

získalo první informace o studiu na Dni otevřených dveří, veletrhu 
Gaudeamus, případně jiných veletrzích s nabídkou VŠ studia.

H1: Méně než 40 % respondentů bakalářského prezenčního studia HGF VŠB-
TUO získalo první informace o studiu na Dni otevřených dveří, veletrhu 
Gaudeamus, případně jiných veletrzích s nabídkou VŠ studia.

H0: 30 % respondentů bakalářského prezenčního studia HGF VŠB-TUO 
získalo první informace o studiu od výchovného poradce na střední škole.

H1: Méně než 30 % respondentů bakalářského prezenčního studia HGF VŠB-
TUO získalo první informace o studiu od výchovného poradce na střední 
škole.

Pro obě formy studia (prezenční i kombinovanou) dohromady byly hypotézy 
formulovány následovně:
H0: 30 % respondentů studuje VŠB-TUO HGF z důvodu, že studovaný obor 

nenabízí jiná VŠ.
H1: Více než 30 % respondentů studuje VŠB-TUO HGF z důvodu, že 

studovaný obor nenabízí jiná VŠ.
H0: 40 % respondentů je motivem volby studia na VŠB-TUO HGF její prestiž.
H1: U více než 40 % respondentů je motivem volby studia na VŠB-TUO HGF 

její prestiž.
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H0: 60 % všech respondentů se o nabídce studia na HGF dozvědělo z oficiální 
webové stránky VŠB-TUO.

H1: Více než 60 % všech respondentů se o nabídce studia na HGF dozvědělo 
z oficiální webové stránky VŠB-TUO.

H0: Vyhledávání informací na internetu o nabídce studia na HGF preferuje 
na prvním místě 30 % studentů.

H1: Vyhledávání informací na internetu o nabídce studia na HGF preferuje 
na prvním místě méně než 30 % studentů.

Testování hypotéz bylo provedeno dle postupu uvedeného výše. Testováním 
hypotéz na hladině významnosti  = 0,05 bylo prokázáno (viz Tabulka 4), že 
pravostranné alternativní hypotézy (tj. hypotéza č. 1, 6, 7 a 8) byly zamítnuty 
a naopak levostranné alternativní hypotézy (tj. hypotéza č. 2, 3, 4, 5 a 9) byly 
testováním přijaty. 

Testováním první hypotézy na hladině významnosti  = 0,05 nebylo prokázáno, 
že více než 75 % respondentů z kombinovaného studia studuje zvolený obor 
z důvodu dosavadního zaměstnání.

Testováním druhé hypotézy na hladině významnosti  = 0,05 bylo prokázáno, 
že méně než 70 % respondentů kombinovaného studia HGF VŠB-TUO získalo 
první informace o studiu v zaměstnání.

U třetí hypotézy bylo testováním na hladině významnosti  = 0,05 prokázáno, 
že méně než 60 % respondentů z prezenčního studia studuje zvolený obor 
z důvodu uplatnění ve studovaném oboru.

U následující čtvrté hypotézy bylo testováním na hladině významnosti a = 0,05 
prokázáno, že méně než 40 % respondentů bakalářského prezenčního studia 
HGF VŠB-TUO získalo první informace o studiu na Dni otevřených dveří, 
veletrhu Gaudeamus, případně jiných veletrzích s nabídkou vysokoškolského 
studia.

Testováním páté hypotézy na hladině významnosti  = 0,05 bylo prokázáno, že 
méně než 30 % respondentů bakalářského prezenčního studia HGF VŠB-TUO 
získalo první informace o studiu od výchovného poradce na střední škole.

U šesté hypotézy nebylo testováním na hladině významnosti  = 0,05 
prokázáno, že více než 30 % respondentů studuje VŠB-TUO HGF z důvodu, že 
studovaný obor nenabízí jiná VŠ.

U sedmé hypotézy nebylo testováním na hladině významnosti  = 0,05 
prokázáno, že pro více než 40 % respondentů je motivem volby studia na VŠB-
TUO HGF její prestiž.

Testováním osmé hypotézy na hladině významnosti  = 0,05 nebylo 
prokázáno, že více než 60 % všech respondentů se o nabídce studia na HGF 
dozvědělo z oficiální webové stránky VŠB-TUO.
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Tabulka 4: Testování hypotéz na hladině významnosti  = 0,05

Forma studia Kombinované 
studium

Prezenční studium Prezenční a kombinované studium

Číslo otázky 
v dotazníku 8 12 8 12 12 9 11 12 13

Číslo 
testované 
hypotézy

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Počet 
respondentů 434 434 789 596 596 1 223 1 223 1 223 1 223

Počet 
vyhovujících 
odpovědí

138 51 304 43 5 140 149 418 230

Výběrová 
relativní 
četnost p

0,318 0,118 0,385 0,072 0,008 0,114 0,122 0,342 0,188

H0: 0,75 0,70 0,60 0,40 0,30 0,30 0,40 0,60 0,30

H1: 0,75 0,30 0,40 0,60

H1: 0,70 0,60 0,40 0,30 0,30

Testové 
kritérium U -20,785 -26,480 -12,310 -16,338 -15,535 -14,158 -19,857 -18,433 -8,542

Kritický obor 
pro  = 0,05 1,645 -1,645 -1,645 -1,645 -1,645 1,645 1,645 1,645 -1,645

Vyhodnocení Zamítnutí 
hypotézy 

H1

Přijmutí 
hypotézy 

H1

Přijmutí 
hypotézy 

H1

Přijmutí 
hypotézy 

H1

Přijmutí 
hypotézy 

H1

Zamítnutí 
hypotézy 

H1

Zamítnutí 
hypotézy 

H1

Zamítnutí 
hypotézy 

H1

Přijmutí 
hypotézy 

H1

Zdroj: vlastní zpracování
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Testováním poslední, deváté hypotézy na hladině významnosti  = 0,05 bylo 
prokázáno, že vyhledávání informací na internetu o nabídce studia na HGF 
preferuje na prvním místě méně než 30 % studentů.

Návrh optimalizace komunikačního mixu HGF VŠB-TUO

Na základě údajů z dotazníkového šetření autorky doporučily změny 
v následujících oblastech komunikačního mixu HGF VŠB-TUO:
1.  oblast public relations,
2.  oblast marketingové komunikace na internetu,
3.  oblast reklamy.

Ad 1: Problematika nedostatečné informovanosti studentů středních škol 
ze strany jejich výchovných poradců může mít různé příčiny: předávání 
neúplných či nepřesných informací mezi výchovným poradcem a HGF VŠB-
TUO a neúplné či nepřesné předávání informací výchovným poradcem směrem 
ke studentovi střední školy. Výchovní poradci na středních školách by měli stále 
patřit k jednomu z prvotních zdrojů informací o studiu na vysoké škole, protože 
osobním pohovorem studenta s kvalitně informovaným výchovným poradcem 
lze zlepšit rozhodování studenta o studiu na příslušné škole či fakultě. Výchovný 
poradce má svou informační úlohu nejen směrem ke studentům prezenčního 
studia, ale i kombinovaného studia. Tito potenciální uchazeči o kombinované 
studium přichází do kontaktu s výchovným poradcem v pozici rodiče studenta 
střední školy.

Zpráva o činnosti Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO za roky 2010 a 2011 
uvádí, že se zástupci některých institutů HGF VŠB-TUO účastní náborů studentů 
na středních školách, resp. tzv. „besed se studenty škol“ (Zpráva o činnosti 
Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO 2011, 2012). Problémem těchto náborů 
či besed je ovšem velká kumulace zástupců vysokých škol a fakult, čímž dochází 
k informačním šumům a velké kumulaci informačních materiálů u studentů 
středních škol.

Řešením je dostatečné a především pravidelné poskytování informací ze strany 
HGF VŠB-TUO výchovným poradcům středních škol, jejichž absolventi jsou 
nejčastěji studenty této fakulty. Je také nutné zpracovat vhodnou jednotnou 
prezentaci, pravidelně aktualizovanou, jako všeobecný základ informací o studiu 
na HGF VŠB-TUO a na jeho Institutu kombinovaného studia Most. Neméně 
důležitou roli má vzájemná komunikace mezi zástupci středních škol a vysokých 
škol a ujasnění si vzájemné spolupráce a komunikace.

Obdobná situace je v získávání informací o studiu na Dnech otevřených dveří, 
který má být dalším důležitým informačním zdrojem pro studenty středních škol 
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k rozhodování o studiu na škole a fakultě. Tyto Dny otevřených dveří jsou také 
vhodným zdrojem informací i pro výchovné poradce středních škol. Autorky 
projektu doporučily následující opatření:

 Realizovat tuto akci v závěru pracovního týdne, s připojením části víkendu. 
To by umožnilo navštívit tuto akci zájemcům kombinované formy studia. 
Akce by byla také přístupná zájemcům prezenční formy studia, kterým vedení 
středních škol často neumožňuje navštívit tuto akci v rámci vyučovací doby.

 Výchovní poradci by se měli akce Den otevřených dveří účastnit povinně, 
nikoliv jako pouhý doprovod studentů, ale za účelem doplnění, zpřesnění 
či aktualizace již získaných informací o škole či fakultě, které získali dříve 
na základě osobní komunikace.

 Zaměřit Den otevřených dveří i na potenciální uchazeče z řad průmyslových 
podniků či dalších institucí.

 Zvýšit v dostatečném časovém předstihu informovanost o pořádání akce Den 
otevřených dveří.

Ad 2: Respondenti dotazníkového šetření, studenti prezenční i kombinované 
formy studia, preferují jako první informační zdroj internet. Internetové stránky 
vysokých škol a jejich jednotlivých fakult jsou v dnešní „počítačové“ době tím 
nejdůležitějším informačním zdrojem pro potenciální studenty. Jsou to nejen 
uváděné internetové stránky, ale také další internetové stránky zabývající se 
vysokoškolským studiem. V každém případě je nutné klást důraz na internetové 
stránky školy a fakulty, v našem případě HGF VŠB-TUO. Autorky navrhly 
následující opatření:

 Umístit na webových stránkách fakulty prezentaci o jednotlivých oborech, která 
by měla informovat a získat uchazeče o studium. Tato prezentace by se stala 
přehledným a uceleným souborem nejdůležitějších informací pro začínající 
studenty nebo uchazeče. Prezentace by měla obsahovat podrobnější informace 
o studiu, o jednotlivých studijních oborech a předmětech na fakultě, informace 
o jednotlivých institutech fakulty. Součástí by také měly být informace 
o organizaci univerzity, ale také o volnočasových aktivitách, možnostech setkání 
s významnými vědeckými pracovníky, možnostech spolupráce na grantových 
soutěžích, různých inovativních experimentech a dalších.

 Uvádět na webových stránkách fakulty aktualizovaný přehled o uplatnitelnosti 
studentů univerzity a fakulty v praxi, což však předpokládá udržování 
zpětné vazby mezi fakultou, resp. mezi jednotlivými instituty fakulty a jejími 
absolventy.

 Zajistit snadnou orientaci na internetových stránkách fakulty a školy, která 
je velice důležitou vlastností internetových stránek jak pro potenciální tak 
i současné studenty. Vedení uživatele na webové stránce musí být intuitivní.
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V souvislosti s webovou stránkou je spjata i další internetová oblast, a to jsou 
tzv. sociální média. Mezi sociální média např. patří sociální sítě (Facebook, 
Myspace, LinkedIn), blogy (Twitter), sdílená multimédia (Youtube), diskusní 
fóra.

Vzhledem k tomu, že sociální síť Facebook je médium, které je preferováno 
cílovou skupinou, doporučujeme zvážit možnost využívat v budoucnu 
i Facebook jako propagační, komunikační a informační prostředek.

Ad 3: Vzhledem k tomu, že reklamní prostředky, stejně jako letáky 
v prostředích MHD, se jako možný informační zdroj ukázaly velmi málo 
účinné, neboť je preferovala pouze 3 % respondentů (viz Graf 9), autorky 
doporučují naplánovat účelnou distribuci reklamních předmětů a vhodnost 
struktury těchto reklamních předmětů. 

Je tedy zřejmé, že public relations, s výjimkou komunikace s výchovnými 
poradci, a oblast internetové komunikace prostřednictvím oficiální webových 
stránek, vysoce převažují nad účinností reklamy.

Shrnutí

Závěry z dotazníkového šetření provedeného na vzorku 1 223 respondentů 
v rámci projektu SGS „Analýza komunikačního mixu HGF VSB-TUO a jeho 
efektivnost“ vyplynuly následující skutečnosti:
1. Potvrdila se nutnost optimalizace komunikačního mixu. V této souvislosti 

autorky akcentují následující návrhy:
 zlepšit součinnost HGF VŠB-TUO a výchovných poradců,
 zvýšit informovanost o akcích, souvisejících s prezentací fakulty 

a realizovaných HGF VŠB-TUO,
 zlepšit internetové stránky HGF VŠB-TUO,
 zvážit využití Facebooku jako propagačního, komunikačního 

a informačního prostředku,
 naplánovat účelnou distribuci reklamních předmětů a vhodnost jejich 

struktury.
2. Vlivem změn preferencí cílové skupiny v oblasti forem komunikace 

byl zjištěn rozpor mezi údaji prezentovanými ve Zprávách o činnosti 
HGF VŠB-TUO a údaji získanými z dotazníkového šetření. Z toho 
vyplývá, že účinnost komunikačního mixu je třeba periodicky sledovat 
a vyhodnocovat.

Závěry dotazníkového šetření též potvrdily nezastupitelnost Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava na trhu vysokých škol. 
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