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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se věnuje marketingové komunikaci vzdělávacích institucí. 

První část práce je věnována teoretickým východiskům marketingu, marketingové 

komunikaci a jejích specifik na poli vzdělávacích institucí. Následuje praktická část 

práce, ve které je představena vybraná vzdělávací instituce a na základě poziční ma-

py vybrán její konkurent. Dále je provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí a 

analýza samotné marketingové komunikace obou institucí. Následně je proveden vý-

zkum mínění studentů o současném stavu komunikace. Na základě porovnání, vyme-

zení slabých stránek marketingové komunikace a výsledků výzkumu jsou poté navr-

ženy konkrétní změny v komunikaci vybrané vzdělávací instituce. 

Klíčová slova 

Marketing, marketing služeb, komunikační mix, komunikační strategie, marketingová 

komunikace vzdělávací instituce, situační analýza vzdělávací instituce 

 

 

 

 

Abstract 

The main subject of this bachelor thesis is marketing communication of educational 

institution. First part of this thesis is focused on theoretical background of marketing, 

marketing communication and specific approach for educational institution. The fol-

lowing part is about practical background, where is described selected educational 

institution and its competitor. Next part attends to execution of an analysis of inter-

nal and external environment and an analysis of marketing communication. Next 

part is focused on research of perceiving of communication by students. Then is de-

scribed suggestion for changes in communication of selected educational institution 

based on comparison and results of research.  

Key words 

Marketing, marketing of services, communication mix, communication strategy, mar-

keting communication of educational institution, analysis of educational institution. 
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Úvod 

Marketing ve vzdělávacích institucích je mnohými vnímán jako nepodstatný, ne-

potřebný, a to obzvláště u veřejných škol. S nárůstem možností studia, a to nejen 

v tuzemsku, ale také v zahraničí, je však zapotřebí řídit školu tak, aby byla na trhu 

vzdělávacích institucí úspěšná. Jedním ze základních kamenů úspěšnosti na jakém-

koliv trhu je pak vzájemná komunikace. Významu marketingová komunikace nabývá 

především u středních a vysokých škol, kde se studenti sami rozhodují, jakou školu 

studovat. Vybírají si pak tu, která je zaujme svými vzdělávacími plány, a také tu, která 

je pozitivně hodnocena širší veřejností. Marketingová komunikace pomáhá vzděláva-

cí instituci nejen se zviditelnit a propagovat, ale také vytváří otevřené, příjemné edu-

kativní prostředí, které je u studentů velmi žádané. Díky vhodné implementaci mar-

ketingové komunikace do vedení školy tak může instituce reprezentovat svou misi, 

vizi a vytvářet jedinečnou image. Komunikační styl odlišuje organizaci na první po-

hled, vytváří stabilní pozici na trhu. Díky možnostem technologicky vyspělého pro-

středí, ve kterém žijeme, jsou změny v marketingové komunikaci snadné a nabízí 

se zde velká řada komunikačních kanálů, které škola vybírá vhodně k charakteru ko-

nečného příjemce. Marketingová komunikace tudíž není podle mého názoru zbyteč-

ná, ale napomáhá škole vyzdvihovat své klady a jedinečné vlastnosti. Tato práce má 

ukazovat na výhody implementace marketingové komunikace a představovat mož-

nosti vylepšení současného stavu. 

V teoretické části jsou obecně popsány základní pojmy, které se týkají marketingu, 

marketingové komunikace a odlišnosti v návaznosti na trh vzdělávacích institucí. 

Na tyto teoretická východiska pak navazuje zpracování praktické části práce. 

Pro praktickou část této bakalářské práce jsem vybrala Masarykův ústav vyšších stu-

dií, ČVUT, a to z následujících důvodů. Tento ústav, podle mě, nabízí velmi zajímavé 

obory vzdělávání, jde o instituci, která prochází transformací a stává se z ní moderní, 

otevřená vzdělávací instituce. Tento fakt by se měl mimo jiné odrazit také na komu-

nikaci ústavu. Vhodná komunikace podporuje budování silného jména a získávání 

kvalitních, loajálních studentů, později úspěšných absolventů. 

Pro vyhodnocení současného stavu marketingové komunikace Masarykova ústavu 

vyšších studií bude použito srovnání s konkurentem, který bude vybrán na základě 

výsledků z poziční mapy konkurence. Součástí praktické části této bakalářské práce 

dále bude také výzkum, který má za cíl odhalit, jak jsou studenti Masarykova ústavu 

vyšších studií spokojeni s vnitřní komunikací, jaké komunikační kanály nejčastěji pou-

žívají a co navrhují jako případné změny, vedoucí je zlepšení současné situace. 

Díky porovnání rozdílných přístupů k vedení marketingové komunikace a seznámení 

se s názory studentů bude možné identifikovat slabé stránky a podat konkrétní ná-

vrhy na jejich odstranění. To vše bude provedeno také v závislosti na výsledcích ana-

lýzy externího a interního prostředí, jelikož hlavním posláním marketingové komuni-

kace je právě seznámení společnosti s cíli a s postoji vzdělávací instituce, a 

s možnostmi, které nabízí pro všechny, kteří s ní přijdou do styku. 
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1 Marketing 

Spolu se stále rychlejšími změnami tržních trendů získává marketing na důležitosti. 

Správné pochopení marketingu se v dnešní době stává jedním z hlavních pilířů 

úspěšnosti společnosti. Dříve byl marketing chápán především jako podpůrná čin-

nost, která má zajistit odbyt zboží. Tak možná chápe marketing i většina dnešní spo-

lečnosti, nicméně jeho role získala mnohem důležitější postavení v řízení úspěšného 

podniku. Důležitost dnes hraje především schopnost managementu společnosti mě-

nit se v závislosti na změnách trhu. Tradiční přístupy k řízení jako například zaměření 

se na své produkty již nejsou efektivní. Místo toho jej nahradilo zaměření se na trh 

a zákazníky. Správná marketingová strategie podniku, schopnost měnit své přístupy 

a přehodnocovat cíle je jednou z největších konkurenčních výhod, jakých může spo-

lečnost na přesycených trzích dosáhnout. 

Potencionálně úspěšný produkt by měl z marketingu vycházet, nikoli naopak. Obsáh-

nout marketing jednou definicí je velmi obtížné a každý ze současných předních od-

borníků upřednostňuje jiný význam. Všechny jsou však jen různými pohledy na jednu 

problematiku. 

Philip Kotler, jeden z nejuznávanějších marketingových guru, jej charakterizuje jako 

„ společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci 

a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot.“ Tato de-

finice říká, že marketing vede k uspokojení na obou stranách tržních sil, na straně na-

bídky i poptávky. (Kotler, 2007, s. 38-40) 

Mezi marketingové činnosti se v první řadě řadí výzkum. Rozumí se tím výzkum trhu, 

spotřebního chování a přání zákazníka. Jedině výrobek či služba, která dokáže splnit 

přání a potřeby zákazníka je pak na trhu úspěšná. Životní cykly výrobku řídí jednotlivé 

kroky marketingové strategie. Ta je založena na následujících aktivitách: výzkum 

a vývoj produkt, jeho vhodná komunikace a distribuce, určení cenové politiky a v ne-

poslední řadě doplňkové služby zákazníkům, které dnes znamenají jednu z klíčových 

hodnot produktu. (Přikrylová & Jahodová, 2010, s. 10-12) 

Marketingová strategie ovlivňuje celé řízení a cíle společnosti. Marketingová strategie 

by měla zajišťovat úspěch na trhu díky jasné představě o tom, na jakých trzích bude 

firma operovat, jakým způsobem bude uspokojovat potřeby a přání na svém trhu a 

jak chce být zákazníky vnímána. (Kotler, 2007, s. 88) 

Marketingové umění je laickou veřejností často spojováno s negativními pocity u 

spotřebitelů. Tyto pocity mohou být velmi často vyvolány snahou zaujmout za kaž-

dou cenu. Zákazník se díky tomu a díky všudypřítomné propagaci nejrůznějších pro-

duktů může cítit přesycen informacemi. Propagace, a nejvíce reklama, je ale jen je-

den prvek, který je sice pro kupujícího nejviditelnější, ale pro prodávajícího rozhodně 

ne nejdůležitější. Především na dnešních trzích se marketéři potýkají s problémy stá-

le se snižující efektivnosti reklamy při rostoucích cenách za tuto službu. (Kotler, 2000, 

s. 29) To ale neznamená, že by byla reklama jen zbytečným přežitkem. David Ogilvy, 

přední světový odborník na reklamu, tvrdí, že náklady na reklamu jsou spíše než ná-
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klady prodejní náklady výrobní. Jsou tedy součástí výrobku či služby. (Ogilvy, 2001, s. 

19) 

2 Marketingové prostředí 

Velmi podstatnou proměnnou v rozhodování se o marketingových strategiích je pro-

středí, ve kterém se podnik nachází. Důležitou předností podniků je si udržet přehled 

o změnách ve svém prostředí a umět na ně odpovídat díky změnám 

v marketingových strategiích. Moderní společnost je velmi úzce provázána, je tedy 

nutné úplné pochopení všech faktorů, které se v prostředí společnosti vyskytují, 

aby je společnost mohla přetavit do nových příležitostí, nebo aby byla schopná při-

pravit se na přicházející hrozby. Marketingové prostředí se dělí na dva celky, které 

jsou navzájem provázané. 

Mikroprostředí je označení pro síly působící v těsné blízkosti podniku a mají tedy vý-

znamný dopad na schopnost uspokojovat zákazníka. Je to způsobeno tím, že jeden 

podnik je málokdy samostatná jednotka schopna provádět všechny úkony ve svém 

dodavatelském řetězci. Je tedy závislá na dodavatelích surovin nebo patentů, do-

pravcích, velkoobchodech, nebo na prodejních místech. Dalším důležitým činitelem 

mikroprostředí je konkurence a samotní zákazníci. Znalost konkurence je důležitá, 

neboť úspěch každé společnosti závisí na tom, aby přinesla zákazníkovi vyšší uspo-

kojení než právě konkurence.  

Zákazníci jsou prioritním předmětem studia mikroprostředí. Podnik musí mít vyme-

zen svůj segment zákazníků. Díky marketingovému výzkumu pak shromažďuje in-

formace o jejich potřebách a přáních. Zákazníci přitom vnímají i ostatní části mikro-

prostředí i makroprostředí a změna komunikace společnosti s ostatními prvky pro-

středí může mít velký dopad na jejich nákupní rozhodování.  

Někdy se do mikroprostředí řadí i samotný podnik. Zde jsou jako marketingová mi-

kroprostředí chápána další oddělení společnosti, například finanční oddělení. Do mi-

kroprostředí dále spadají i finanční zprostředkovatelé a veřejnost. Pokud tedy podnik 

neudržuje vhodné vztahy s dalšími silami působícími na trhu, nemůže očekávat 

dlouhodobou prosperitu. 

Makroprostředí zahrnuje aktéry působící na společnost v širším prostředí. Tyto síly 

přináší marketingovým oddělením možnosti vyhledat příležitosti a včas zabránit při-

cházejícím hrozbám. Makroprostředí dělíme do několika sil. Demografické prostředí 

zkoumá lidskou populaci. Je důležité znát věk, pohlaví, rozmístění a tempo růstu po-

pulace. Každý člověk je totiž potencionální zákazník. Proto jsou dnes za potencionál-

ně lukrativní trhy považované Čína a Indie, jejichž populace dohromady čítala v roce 

2018 přibližně 2,77 miliard obyvatel, což je 36,28 % celosvětové populace 

(www.statisticstime. com). V ekonomicky rozvinutých zemích je pak hlavním ukaza-

telem věková struktura obyvatelstva, jelikož každá skupina má své nákupní preferen-

ce a jiné zvyklosti v komunikaci s podnikem. (Karlíček, 2018, s. 71) 

Ekonomické prostředí se zaměřuje na zkoumání trhu a kupní síly. Kupní síla spotřebi-

tele má vztah k jeho spotřebním zvyklostem. Tuto souvislost potvrdil Ernst Engel 
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a formuloval ji do Engelových zákonů. Kupní síla spotřebitele přitom kopíruje stav 

ekonomiky, země či regionu. Pokud tedy zažívá ekonomika svůj propad, pak se kupní 

síla jedince snižuje a podle toho přizpůsobuje své spotřební zvyklosti. (Holman, 2018, 

s. 77) 

Politické prostředí zahrnuje zákony, vyhlášky a legislativy jednotlivých zemí. Dnes ni-

kde neexistuje volný trh, a tak zásahy státu mění možnosti na trhu. 

Další silou je přírodní prostředí. Pro marketing představuje vše, co je jeho aktivitami 

ovlivněno. Moderním tématem je pak ochrana životního prostředí. Ta se zaměřuje 

především na omezení těžby základních surovin a na znečištění. Zde se ukazuje pro-

pojenost jednotlivých úseků marketingového prostředí. Znečištění prostředí podni-

kem silně působí na veřejnost, veřejnost pak působí na stát a ten díky svým interven-

cím zpětně působí na podnik. 

Technologické prostředí je nejrychleji měnící se prvek. Patří sem všechny faktory vy-

tvářející nové technologie. Projevem technologické revoluce je kromě technologic-

kých novinek také tlak na zvyšování rozpočtu na vědu a výzkum. (Karlíček, 2018, s. 77) 

 

3 Marketingový plán 

Marketingový plán je soubor kroků vedoucích k efektivnímu marketingovému řízení. 

V dnešní době rychlých změn je u plánů kladen důraz hlavně na jednoduchost a vý-

stižnost. Pokud se totiž plány plánují zbytečně dlouho, stávají se zastaralými a tím 

pádem nepoužitelnými. Marketingový plán by měl obsahovat tři následující podkapi-

toly. 

 

3.1 Situační analýza 

Situační analýza by měla shrnovat současný stav podniku s ohledem na marketingo-

vé síly, které působily v jednotlivých letech, kdy byl stav zkoumán. Pro vytvoření situ-

ační analýzy je vhodným nástrojem SWOT analýza. 

SWOT analýza je popis současné pozice podniku a analýza okolí. První část se zabývá 

příležitostmi a hrozbami (opportunities and threats) pro podnik i produkt, které jsou 

výsledkem vnějších působících sil. Druhá část SWOT analýzy poukazuje na přednosti 

a slabá místa podniku (strenghts and weaknesses), která jsou způsobena samotnou 

činností podniku. Poté přichází na řadu zamyšlení se nad propojením obou sil, vnitř-

ních i vnějších. Podle seznamu příležitostí a hrozeb se poté podnik rozhoduje, které 

své přednosti bude rozvíjet a které slabiny je nutno okamžitě odstranit. (Jakubíková, 

2013, s. 103) 
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3.2 Vytyčení cíle 

Vytyčení cíle vychází ze situační analýzy. Před stanovením samotného cíle si může 

podnik nejprve stanovit záměr. Záměr je obecná změna v nějaké oblasti. Není cha-

rakterizována s takovou přesností jako cíl, jedná se například o záměr zvýšení tržeb. 

Cílem se záměr stává ve chvíli, kdy je specifický, měřitelný, akceptovatelný, reálný 

a termínovaný. (Jakubíková, 2013, s. 25-26) 

3.3 Volba strategie 

Strategie má za úkol dosáhnout na vytyčené cíle. Pro zvolení vhodné strategie je nut-

né pečlivě vydefinovat svůj cílový trh a zvolit, jaký nový přínos jim chce podnik komu-

nikovat a jaké prostředky na to použije. (Jakubíková, 2013, s. 18) 

4 Marketingová komunikace 

Východiskem pro plán marketingové komunikace je marketingová strategie. Komu-

nikace se řadí mezi nástroje marketingového mixu, které uskutečňují záměry a kon-

krétně se zaměřují na jednotlivé části celé strategie. Spolu s komunikací patří do 

marketingového mixu produkt, cena a distribuce. Obecně je tedy marketingový mix 

chápán jako soubor taktických nástrojů, které mají za cíl ovlivnit poptávku po určitém 

produktu. (Karlíček & Král, 2011, s. 11) 

Ačkoliv má firma koncept žádaného produktu, vhodnou cenu i distribuci, stále to ne-

znamená úspěch na trhu. Všechny tyto dobré vlastnosti produktu je totiž nutné 

správně komunikovat správným zákazníkům. Komunikace je důležitá ve všech mezi-

lidských vztazích, a to se nevyhýbá ani vztahu prodejce – kupující. Moderní marketin-

gová komunikace se ale nezaměřuje pouze na zákazníka. Úspěšné firmy komunikují 

se všemi subjekty, se kterými se jakkoliv dostávají do vztahu. Typickou ukázkou jsou 

vztahy s dodavateli či jinými obchodními partnery, konkurenty, zaměstnanci a širokou 

veřejností. Důležité je si uvědomit provázanost komunikace. Je velmi pravděpodob-

né, že pokud bude podnik komunikovat svou image jinak dodavateli a jinak zaměst-

nancům, brzy vyjde najevo nejednotnost a díky tomu i snížení důvěryhodnosti či do-

konce ztráta dobrého jména. Protože špatná komunikace často zanechává mnohem 

větší dojem než ta dobrá. (Ogilvy, 2001, s. 14) 

Komunikace musí být také konzistentní s ostatními prvky marketingového mixu a se 

všemi prvky komunikačního mixu navzájem, což může být v časech outsourcingu 

komunikačních služeb složité. Proto je vhodné zvolit jednotný komunikační systém, 

který bude respektovat jedno komunikační sdělení. (Kotler, 2007, s. 815–818) 

4.1 Sdělení 

Sdělení je předmětem celé komunikace. Dobré sdělení by mělo přitáhnout pozor-

nost, vzbudit zájem a touhu po produktu a dovést zákazníka až ke koupi. V teoretické 
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rovině se tyto čtyři procesy označují pojmem AIDA (A= attention, I= interest, D= desi-

re, A=action). Marketér při tvorbě sdělení rozhoduje o dvou složkách, tedy o tom, 

co má být sděleno a o tom, jak to má být sděleno. 

Obsah sdělení vychází ze spotřebního chování cílové skupiny a charakteristik výrobku 

či služby. Obecně může sdělení mít podobu tří motivů: racionálního, emocionálního 

a morálního. Formát sdělení pak dotváří jeho celkovou podobu a odpovídá na otázky, 

kam bude sdělení umístěno, jak bude fyzicky rozvrženo a prezentováno. (Přikrylová & 

Jahodová, 2010, s. 16) 

4.2 Příjemce 

Příjemcem se rozumí osoba, které je sdělení určeno. Podle skupiny příjemců se liší 

formy jednotlivých sdělení. Důležité je znát povahu příjemce a určit tak správnost 

obsahu i formátu sdělení. V době přesycenosti informacemi si příjemci vybírají sdě-

lení, kterým budou věnovat pozornost. Pokud se jedná o sdělení o důležité události, 

má racionálně smýšlející příjemce ve zvyku srovnávat informace z různých zdrojů. 

Všechny informace zveřejněné institucí by měly na příjemce působit jednotně 

a hlavně pravdivě. (Přikrylová & Jahodová, 2010, s. 16) 

4.3 Komunikační mix 

Volba komunikačního mixu je stejně důležitá jako volba sdělení. Společnosti často 

volí hned několik nástrojů, jelikož má každý nástroj svá specifika. 

Do komunikačního mixu můžeme zařadit šest hlavních nástrojů: reklamu, osobní 

prodej, podporu prodeje, public relations a přímý marketing. Online marketing, díky 

své popularitě v oblasti marketingové komunikace, je nejen platformou pro využití 

klasických nástrojů komunikačního mixu, ale samostatným nástrojem komunikačního 

mixu. 

Reklama 

Reklama je placená a neosobní forma propagace. Její hlavní výhodou je schopnost 

zasáhnout velký počet zákazníků za v poměru nízké náklady, které se dají ovlivnit 

především výběrem médií. Díky velkému zásahu si zákazníci zpravidla utvoří dojem 

o velikosti podniku a jeho značku tak vnímají jako standardní, dobře známou. Rekla-

ma je vhodná k budování jména značky i pro jednorázové slevové akce. Široký zásah 

veřejnosti s sebou nese také negativa. Tím je právě neosobnost. Reklama je jedno-

stranná komunikace, což může způsobovat přehlížení či netečnost oslovovaného zá-

kazníka. 

Osobní prodej 

Osobní prodej uskutečňují přímo prodejci v interakci se zákazníkem. Jedná se 

o vhodný nástroj pro budování vztahů se zákazníky. Díky osobitosti této formy komu-

nikace je oslovovaný nucen k reakci na sdělení. Prodejce může také mnohem lépe 

reagovat na potřeby konkrétního zákazníka a podle toho přetvářet formu sdělení. 

Tento druh komunikace je však velmi drahý. 
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Podpora prodeje 

Podpora prodeje motivuje zákazníka k jednorázové koupi. Hlavními nástroji jsou růz-

né soutěže, slevy či kupony. Tyto nástroje dodávají produktu jednorázovou přidanou 

hodnotu a přitahují pozornost. Důležité je správně zvolit podporu tak, aby skutečně 

znamenala hodnotu pro zákazníka. 

Public relations 

Public relations (PR) se nejvíce ze všech nástrojů zaměřuje na budování dobrého 

jména společnosti a na vztahy s cílovými segmenty. Hlavním znakem PR je, že spo-

lečnost za ně neplatí přímo. Jedná se například o novinové články, tiskové konferen-

ce, sponzoring a pořádání vlastních zážitkových akcí. Tato forma komunikace je pro 

zákazníka velmi osobitá a věrohodná, jelikož se nejedná o sdělení, které má přimět 

zákazníka ke koupi. V současnosti význam PR roste a stává se novou možností pro 

vytvoření konkurenční výhody. 

Přímý marketing 

Přímý marketing zaměřuje své snahy na jednotlivce, osoby či společnosti. Snaží 

se budovat vzájemný vztah a vytvářet tak loajální zákazníky. Přímý marketing má ně-

kolik podkategorií, z nichž jsou dnes nejvýznamnější on-line marketing a e-mailing. 

Sdělení je adresováno konkrétnímu zákazníkovi a jeho forma se může podle pozice 

zákazníka měnit tak, aby se pro něj stalo atraktivním. Další výhodou je možnost zpět-

né reakce oslovovaného. 

Online marketing 

Internet je dnes nejvlivnější médium v oblasti marketingu a komunikace. Mezi hlavní 

charakteristiky internetu patří velké množství funkcí, celosvětové působení, multime-

diálnost obsahu a co je pro marketing nejdůležitější, má schopnost přesného zacílení 

na zákaznický segment. 

Online marketing se od ostatních prvků komunikačního mixu v mnohém liší. Jeden 

z rozdílů je ve vnímání online marketingu samotnými marketéry. Rozdíl spočívá 

v tom, že online marketing je možné vnímat jako platformu pro využívání dalších prv-

ků komunikačního mixu, například pro reklamu na internetu, nebo jako samostatná 

součást komunikace. 

Ale tím hlavním rozdílem je, že sám zákazník si vybírá, jakému sdělení bude vystaven. 

Tento rozdíl je dobře patrný například ve srovnání s reklamou v televizi, která je mezi 

marketéry stále populární. Každý zákazník koukající se na televizi uvidí danou rekla-

mu bez ohledu na to, zda ho produkt zajímá či nikoliv. Na internetu naopak zákazník 

sám vybírá stránky, které navštíví. Vyhrazuje jim svůj čas a pozornost z vlastní vůle. Je 

zde tedy patrný velmi podstatný jev dvoustrannosti komunikace, i když to nemusí být 

zřejmé na první pohled. 

 Aby si zákazník vybral právě stránky dané společnosti, je zapotřebí, aby společnost 

správně využívala funkcí internetu s ohledem na preference daného zákazníka. Vý-

hodou internetu pro potřeby firmy je totiž právě vysoká míra personifikace sdělení 

a možnost interaktivity. 
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Jeden ze standardních způsobů komunikace skrze internet je vytvoření firemních 

webových stránek. Webové stránky představují pro zákazníka především zdroj infor-

mací. Stránky by tedy měly být intuitivní, obsahovat srozumitelné a potřebné infor-

mace, doména by měla být snadno zapamatovatelná a odkazovat na obchodní firmu 

společnosti. Další nutností je nápaditost, ale v mezích corporate identity. Celý design 

stránek by měl podporovat jednotnost komunikace. Komunikace přes webové strán-

ky by také měla podporovat vztah se zákazníkem, být skutečně oboustranná a přiná-

šet možnost individuální komunikace. 

Kromě firemních webových stránek umožňuje internet použití celé škály dalších dru-

hů komunikace jako je například online reklama, online PR nebo buzz marketing. (Při-

krylová & Jahodová, 2010, 67-108) 

4.4 Nové trendy v komunikaci 

Se změnou spotřebního chování se nutně musí měnit i přístup ke komunikaci. Zatím-

co v posledních letech dominoval marketing hromadný, tedy cílený na velké skupiny 

a komunikován převážně masmédii, v posledních letech je trend opačný. Segmento-

vaný, jinak také one-to-one marketing sází na cílení na jednotlivé segmenty. Díky to-

mu je sdělení lépe uzpůsobené pro danou skupinu, má větší účinnost a je také mno-

hem flexibilnější. Přechod od hromadného k segmentovanému marketingu je možný 

díky dvěma faktorům. Tím prvním je rychlost vývoje technologií, které představují no-

vé možnosti pro marketingovou komunikaci. Druhým je skutečnost, že marketingo-

vý výzkum dnes dokáže zadavateli přinést mnohem specifičtější informace, dokonce 

se mohou zaměřit i na úroveň jednotlivců, a tím jim lépe porozumět. 

Tento přesun znamená také přehodnocení vlivu jednotlivých nástrojů komunikačního 

mixu. Reklama v médiích je sice pořád hojně využívána, její podíl na celkové komuni-

kaci ale klesá. Do popředí se dostávají právě nástroje schopné zaměřit své sdělení 

na užší segment. Tím nejdůležitějším je internet a cílená či interaktivní reklama. 

Ale například inzeráty či reklama v tisku jsou stálicí. Již ze samotné podstaty vyplývá, 

že reklama v časopisu je automaticky zacílená, a to jak demograficky, tak geograficky. 

Může použít obraz i text, je levnější než například reklama v televizi a je také jedno-

dušší ji obměnit. (Ogilvy, 2001, s. 70) 

Nejnovějším trendem v oblasti komunikace je pak komunikace přes sociální sítě. Je-

jich zásah ve společnosti je obrovský, a to napříč generacemi. Hlavní výhodou 

je snadné zacílení na příjemce, široké možnosti sdělení a velmi nízké nebo nulové 

náklady. Komunikace přes sociální sítě bývá vnímána jako osobnější a méně formální 

než například klasická sdělení na webových stránkách. (Karlíček & Král, 2011, s. 183-

185) 

5 Marketing služeb 

Stále platným trendem na všech světových trzích je růst poptávky, a tím i nabídky, 

po službách. Změnou vlivů prostředí podniky stále častěji využívají outsourcovaných 
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služeb, stávají se více specializovanými. I domácnosti přikládají službám stále větší 

význam. Tento efekt je způsoben změnou čtyř hlavních faktorů utvářejících prostředí, 

které jsou zde popsány.  

Díky demografickým vlivům, jako je zvyšování průměrné délky života, roste poptávka 

po službách, jako jsou lékařská péče, možnosti využití volného času a sociální péče.  

Největší sociální změna 20. století je rostoucí zaměstnanost žen. Ačkoliv se může 

zdát, že tento jev už nemůže mít na dnešní ekonomiku dopad, opak je pravdou. Díky 

zaměstnaným ženám se zvedla poptávka po stravování mimo domácnosti, o služby 

spojené s hlídáním dětí a jejich vzděláváním. Tento trend je stále aktuální. Díky dal-

šímu příjmu pak mohou rodiny využívat i služeb jako je cestování, ubytovací služby 

či rekreace. Mnoho lidí si také uvědomuje sílu sebevzdělávání, a hledají moderní insti-

tuce, které jim pomohou se zorientovat v měnícím se světě a zdokonalit jejich vlast-

nosti a dovednosti. 

Samotná globalizace je pak hnacím motorem pro růst požadavků na služby. Díky 

ní se zvedl zájem o komunikační služby, které musí splňovat požadavky flexibility 

v závislosti na stále se zdokonalujících technologiích. Díky technologiím také roste 

hodnota informací, díky čemuž vznikají nové, specializované služby, jako je například 

marketingový výzkum, vnitropodniková školení, komunikace či služby spojené 

s propagací. (Hejlová, 2015, s. 120) 

Trend rostoucího podílu služeb na celém trhu můžeme mimo jiné pozorovat díky ros-

toucí křivce tržeb v terciárním sektoru. V prostředí České republiky se pak jedné 

o nárůst tržeb u služeb celkově ve 3. čtvrtletí 2018 o 2,8 % oproti stejnému období 

roku 2017. Nejvíce se na růstu podílela zvyšující se hodnota tržeb u informačních 

a komunikačních služeb ( nárůst o 6,5 %). (www.czso.cz) 

5.1 Povaha služeb 

Služby mají své zvláštnosti a jedinečné vlastnosti, z nichž některé jsou zákazníkům 

patrné na první pohled, jiné mají skrytější charakter.  

Vaštíková definuje služby jako: „samostatně identifikovatelné, především nehmotné 

činnosti, které poskytují uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem 

výrobku nebo jiné služby.“ 

Služba jako taková nemusí být nutně pouze předmětem směny. Služby doprovázejí 

i prodej hmotných produktů nebo jej zpřístupňují. Služby přidávané k hmatatelným 

výrobkům přináší přidanou hodnotu a konkurenční výhodu. 

 Díky tomu je službu velmi obtížné definovat tak, aby odpovídala realitě všech služeb. 

Jednoznačně lze ale určit vlastnosti služeb, díky kterým se odlišuje od výrobku. 

Jedním z hlavních rysů služby je její nehmatatelnost. To přináší problémy do klasické 

koncepce marketingu pro hmotné produkty. Službu si zákazník nemůže prohlédnout, 

vyzkoušet ani se jí nijak dotknout či zvážit. Zákazník proto hůře rozeznává mezi kon-

kurenčními poskytovateli a je při koupi více nejistý. Odpovědí koncepce marketingu 

služeb je proto vytvoření silné značky, která s sebou nese jistotu kvality. Dále je velmi 

důležitá marketingová komunikace a specifický přístup ke klientovi. Mnoho zákazníků 

si snáze zapamatuje chování recepční nebo prostředí kadeřnictví než samotný výkon 
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kadeřnice. Přichází tedy snaha o co největší zhmotnění služby. Například vzdělání 

je služba ryze nehmatatelná. Pokud se ale bude jedinec kvalitně vzdělávat 

v perspektivním oboru, zvyšuje se jeho šance na dobře placenou pracovní pozici. 

Za vydělané peníze si potom může pořídit například sportovní auto, které 

už je hmotné. 

Další vlastností služeb je neoddělitelnost od poskytovatele. Ve většině případů je te-

dy nutné setkání zákazníka s producentem. Ve vzdělání je pak tato interakce velmi 

častá, student navštěvuje školu či jinou vzdělávací instituci několikrát týdně. I při dál-

kovém studiu je spojení znatelné. Učitel dodává svým žákům podklady, uděluje ter-

míny a podmínky. Proto je velmi důležité dbát na řízení vztahů se zákazníky. 

Proměnlivost služby je závislá na kvalitě nabízené služby. Kvalita služby je zase závis-

lá na jejím poskytovateli, a to díky výše zmíněné neoddělitelnosti. Problémem je pak 

měření kvality služeb, které je do jisté míry velmi subjektivní. Závisí na očekávání zá-

kazníka a na výkonu poskytovatele, který se může díky vlivům prostředí různit. Příkla-

dem může být výklad pedagoga, který je na prvních hodinách vstřícný a pozorný 

ke studentům, s blížícím se večerem pak může jeho entusiasmus opadat. Proměnli-

vost služeb je také důvodem toho, že služby se dají jen obtížně patentovat. Tento 

problém tak nabízí snazší vstup na trh, a tím roste konkurence.  

Pomíjivost služby znamená, že díky její nehmatatelnosti je nelze skladovat nebo vra-

cet. U některých služeb je možná reklamace, a to většinou formou slevy z ceny, 

ale služba jako taková, která se spjata s časem, nelze vrátit. Například pokud lektor 

vysvětlí probíranou látku špatně nebo nedostatečně, těžko může studentovi vrátit 

celkový čas přednášky. Může ale domluvit doučování ve svém volném čase. Dalším 

důsledkem pomíjivosti je pak nemožnost službu vlastnit. Koupí služby klient nezíská-

vá žádné právo na službu, žádné vlastnictví, ale pouze možnost službu využít. 

I to představuje další problém pro marketing. Proto je nutné upozorňovat na výhody 

plynoucí z používání služby, které již mohou nabývat hmatatelných rozměrů. Dále 

se marketing služeb zaměřuje na pocity vyvolané službou, na jedinečné zážitky. 

Je vhodné upozornit na výhodu, která plyne z nemožnosti vlastnit službu. A tou 

je možnost služby vzájemně substituovat. Pokud chce zákazník cestovat letadlem, 

nutně si jej nemusí kupovat. Díky tomu může využít různých leteckých společností, 

které se liší mírou nabízených služeb a servisem. (Vaštíková, 2008, s. 16-20) 

6 Marketing vzdělávací instituce 

Marketing již dnes není otázkou jen pro velké společnosti, které bojují na přesyce-

ných trzích. Marketingem se zabývá, ať už cíleně nebo nevědomě, i řada institucí na-

bízející vzdělávací či sociální služby. Marketing ve vzdělání je nyní patrný více 

než dřív. Má ovšem své mantinely, které významně ztenčují možnosti praktikování 

marketingu. Jako první determinant vyvstává fakt, že vzdělání je služba. Jedná se te-

dy o něco nehmatatelného. Druhý determinant je postavení vzdělání v mysli člověka. 

Mnoho lidí zastává názor, že vzdělání je velmi důležité, nicméně není nezbytné. Toto 

platí zejména pro vysokoškolské vzdělávání, jelikož platí za nadstavbu, která sice de-
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klaruje vyšší společenské postavení, v reálném světě pracovních míst však tak vyso-

kou cenu nemá. To dokazují i data z Českého statistického úřadu, která říkají, že od 

roku 2013 do roku 2017 počet vysokoškolských studentů na prezenční formě studia 

každým rokem klesá. (www.czso.cz) Tento jev vyvolal na trhu škol nárůst boje za no-

vé studenty, jehož nejmocnější zbraní je právě marketing.  

V neposlední řadě je velmi těžké významně diferencovat služby jedné školy od druhé 

se stejným zaměřením, jelikož jsou pro ně stanoveny vzdělávací plány či jiné celo-

státní vzdělávací standardy. 

Další problém spočívá ve financování marketingových aktivit. Vzdělávací instituce jis-

tě nemohou financovat velkou marketingovou komunikační kampaň, proto ve většině 

případů volí bezplatné možnosti komunikace, jako jsou profily na sociálních sítích. 

Proto je více než důležité umět tyto omezené prostředky využít co nejefektivněji. Pro 

vypracování komunikační strategie je nutné uvědomit si, co může daná škola nabíd-

nout a jakým směrem chce své služby přizpůsobovat. (Kuchařka marketingu pro 

vzdělávací instituce, 2012, s.13) 

6.1 Identita 

Společenská identita, někdy nazývána také image společnosti podle Svobody spojuje 

„všechny představy jedince nebo skupiny veřejnosti o určitém předmětu mínění, kte-

rým mohou být subjekty nebo objekty.“ (Svoboda, 2006, s.15) 

Identita by měla být základem každé dobré komunikační strategie, jelikož tento pr-

vek sjednocuje celkové vnímání jakékoliv organizace. Identita organizace je jedním 

z nejviditelnějších prvků komunikace pro veřejnost, díky tomu může management 

ovlivňovat postoje a názory veřejnosti k organizaci jako k celku nebo k nabízenému 

produktu.  

Dalším znakem identity je také to, že se jedná převážně o subjektivní názory a o poci-

ty vztahující se k organizaci, tudíž mohou vznikat také nesprávné či nepřesné před-

stavy o veřejnosti. Image je totiž podstatně ovlivněna osobními zkušenostmi a není 

tedy jednotná u celé veřejnosti. Proto je důležité identitu vhodně komunikovat, díky 

reprezentování se přesvědčovat veřejnost o obrazu společnosti, který je cílem komu-

nikační strategie. Do oblasti vytváření společenské identity je řadí především prvky 

jako celková filozofie organizace, jednotný vizuální styl a taková komunikace, která 

ladí s ostatními prvky. (Svoboda, 2006, s.16) 

V případě vzdělání musí identita poukazovat na to, co studentům dané vzdělání při-

nese. Do identity se tedy promítají klíčové hodnoty. Může se zdát, že vzdělání je po-

řád jedna a ta samá věc a není tedy možné odlišit tuto službu nabízenou jednou ško-

lou od druhé. Ale každé vzdělávání přináší jiné benefity.  Vzdělání může být velmi te-

oretické, nebo založeno na aplikování v praxi. Dále se liší podle oborů, stupně vzdělá-

ní a co je pro marketing nejdůležitější, podle přístupu ke studentům. Identitu by měli 

chápat a prosazovat zaměstnanci, tedy pedagogové i pomocní pracovníci. Měla by 

být viditelná stávajícím studentům i potencionálním uchazečům. Je tedy vhodné 

mít identitu propracovanou, ale vždy je kladen důraz na jednotu a pochopitelnost. 

(Kuchařka marketingu pro vzdělávací instituce, 2012, s.10) 
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6.2 Vize 

Vize je představa školy o její vlastní budoucnosti. V praxi se jedná o jednoduchou, 

ale výstižnou formulaci cíle. Vize by měla být jedna a to proto, že určuje směr, kterým 

se škola bude řídit. (Kuchařka marketingu pro vzdělávací instituce, 2012, s.10) 

6.3 Mise 

Mise zdůvodňuje existenci vzdělávací instituce. Většinou se jedná o slogan nebo hes-

lo, které ji identifikuje. Často se vyskytují hesla jako “škola pro život“. Mise je tedy shr-

nutí identifikace školy v několika zapamatovatelných slovech. Mise je často spojová-

na se samotným názvem školy. (Kuchařka marketingu pro vzdělávací instituce, 2012, 

s.10) 

 

6.4 Efektivní škola 

Pojem efektivní škola je podle J. Světlíka stěžejním cílem marketingového řízení 

vzdělávací instituce. Tato škola díky svému řízení snáze přechází rizika, jako je nedo-

statek žáků, dokáže se lépe přizpůsobovat měnícím se potřebám a vychází vstříc ne-

jen studentům či uchazečům, ale všem zainteresovaným stranám. Jako hlavní atribu-

ty efektivní školy Světlík uvádí následující. 

Profesionální vedení školy, které je založeno na existenci identity, vize a jasné strate-

gie, která vede k uskutečnění cílů. Důležitou postavou je zde ředitel, který by měl mít 

manažerské schopnosti, umět předat poselství identity a správně řídit své zaměst-

nance tak, aby se cíle školy naplňovaly. 

Vhodné vzdělávací prostředí je jedním z hmatatelných faktorů vzdělávání. Velmi silně 

působí na studenty i pedagogy a může značně ovlivnit hodnocení kvality. Nové mo-

derní přístroje nejen zjednodušují výklad a umožňují interakci při výuce, navíc také 

dokládají vyspělost vzdělávací instituce. Student je pak naplněn dojmem, že škola 

je moderním zařízením, které se skutečně snaží o jeho přípravu do reálného světa 

dneška. Pokud totiž žák pracuje na praktickém vyučování se zastaralými technologi-

emi, které se v praxi dávno nepoužívají, nabývá dojmu ztráty času. Mimo hmatatelné 

prvky sem patří také mezilidské vztahy. U vzdělání je pak kontakt mezi pedagogem 

a studentem velmi častý, na rozdíl od jiných služeb. Pedagog by proto měl mít 

na paměti identitu školy a její kulturu a jednat tak se svými žáky. 

Pro správné posouzení efektivity marketingového řízení je nutné ustanovit formu 

hodnocení. Pro hodnocení je důležitá zpětná vazba ze stran studentů, pedagogů 

i nepedagogických zaměstnanců. Pro celkové posouzení je také důležitá zpětná vaz-

ba od absolventů či podniků, které absolventy školy zaměstnávají. Díky těmto pod-

kladům je škola schopna přizpůsobovat své služby světu mimo školní lavice. (Světlík, 

2009, s. 13-15) 

Komunikace je nástroj prolínající se do všech dalších oblastí marketingového řízení 

školy. Má za úkol zajistit vhodnou atmosféru uvnitř školy, zaujmout subjekty na svém 
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trhu a zajistit škole dobré jméno. Bez komunikace se všemi složkami okolí by sebe-

lepší vize či identita ztratily na důležitosti, jelikož by se o nich nikdo nedozvěděl. Ko-

munikace by na všech úrovních a ve všech směrech měla být pravdivá, pravidelná, 

srozumitelná a otevřená. (Kuchařka marketingu pro vzdělávací instituce, 2012, s. 33) 

 

7  Marketingová komunikace vzděláva-

cích institucí 

Na principech marketingové komunikace u vzdělávacích institucí je více než jinde pa-

trné, že je nejedná pouze o reklamu nebo jakoukoliv jinou podporu při získávání stu-

dentů. Komunikace je oboustranná výměna názorů a informací. Marketingová komu-

nikace představuje veřejnosti identitu školy, může tak spoludotvářet a podle potřeb 

měnit veřejné mínění o instituci. Základem veškeré komunikace je stejně jako u jaké-

koliv jiné komunikace sdělení a zajištění dobrých vztahů s příjemcem sdělení. Komu-

nikace vytváří a upevňuje vztahy se všemi zainteresovanými stranami. Komunikace 

školy se dělí na vnitřní a vnější. Zatímco vnitřní prostředí je jasně dané, jedná 

se o studenty a školské pracovníky, vnější komunikace je daleko různorodější. Vnější 

komunikace se týká celé veřejnosti, se speciálním cílením na vybrané segmenty. 

Žádný člověk dnes nedokáže žít v informačním vakuu, tudíž se dostává 

i k informacím, které nebyly určeny přímo jemu. Proto je nutné věnovat pozornost 

všem směrům komunikace a svá sdělení šířit na všechny strany se stejným význa-

mem. Hlavním cílem marketingové komunikace školy je, aby si byl jedinec schopný 

na základě informací vytvořit o škole jednotný názor, který by měl být pozitivní, a po-

tencionální i současní studenti a pracovníci by se s ním měli ztotožnit. (Světlík, 2009, 

s. 212-214) 

7.1 Odlišnosti v komunikaci na trhu vzdělávacích insti-

tucí 

Ačkoliv trh vzdělávacích služeb a spotřebního zboží mnohé spojuje, nejedná 

se o jedno a totéž. Trh vzdělávacích institucí má svá jedinečná specifika, díky nimž 

se musí přizpůsobit marketingové komunikace. Změnou oproti klasickým trhům 

je odlišná charakteristika zákazníka, a tedy i hlavního příjemce komunikačního sděle-

ní. Jedinečným prvkem pro všechny trhy veřejných služeb je členitost trhu. Ta je dána 

faktem, že na těchto trzích neexistuje pouze jeden zákazník. Zákazník jako takový 

se dělí podle Slavíka na několik podkategorií. 

Primární zákazník 

Je zákazník, který službu osobně využívá. Avšak ve většině případů nemá velký vliv na 

způsob poskytnutí této služby. V případě školy se jedná o studenta, který nemůže 
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libovolně měnit učební plán, ale vybírá si takovou školu, která se nejvíce blíží jeho 

představě. 

Sekundární zákazník 

Sekundární zákazník je v blízkém vztahu s primárním. Většinou udílí rady a osobní 

zkušenosti, či se přímo podílí na spolurozhodování. Tento vliv je ve školství zvláště 

patrný. Ačkoliv se student po ukončení povinné školní docházky může rozhodovat 

sám, rodina či přátelé mají na jeho rozhodnutí značný vliv, na který by neměla škola 

zapomínat. Vhodné je proto vytvořit komunikační kanál i s tímto druhem zákazníka. 

Plátce, zadavatel 

Plátce je ten, který zřizuje a platí za provoz veřejné služby. Ve veřejném školství 

se jedná o stát, kraj či obec. Plátce předává škole odsouhlasený rozpočet a očekává, 

že s ním bude správně nakládáno. Výstupem pro plátce je pak naplnění oborů stu-

denty a tím pádem plnění základního poslání školy. 

Schovatel 

Schovatel je orgán povolující produkt nabízet na trhu. Většinou je rolí plátce a scho-

vatele pověřena jedna osoba. U vzdělávacího trhu se jedná o plátce ale také o minis-

terstvo školství. U jednotlivých fakult je pak schovatelem ředitel. (Slavík, 2014, s. 68-

70) 

Další odlišností je nefunkčnost ceny jako jednoho z faktorů rozhodování. Studium na 

veřejných školách je placeno z vybraných daní. Pokud tedy veřejná škola staví své in-

formační sdělení na faktu, že studium je zdarma, nejedná se o komunikaci, kterou by 

se odlišovala od konkurence. Soukromé školy pak o to méně komunikují ceny za stu-

dium. 

Školy jako instituce nabízející službu pak nemohou využít všech prvků komunikační-

ho mixu, ať už z důvodů finančních nebo vycházejících z charakteru služby. Nevhodná 

je například komunikace pomocí podpory prodeje a reklama využívající masmedia 

je u škol také málo používanou formou. (Světlík, 2009, s. 197) 

7.2 Marketingové komunikační nástroje pro vzdělávací 

instituce 

Díky jedinečnosti nabízených služeb i odlišnému charakteru trhu vzdělávacích insti-

tucí jsou některé nástroje komunikačního mixu účinnější než jiné. Těmi nejčastěji po-

užívanými jsou public relations, event marketing a online marketing. 

7.2.1 Public Relations 

Public Relations je překládáno jako vztahy s veřejností. Jde o vědu o pochopení 

a ovlivňování veřejného mínění, jedná se tedy o oboustrannou komunikaci, která 

má za úkol komunikovat především definovanou identitu společnosti. Budování 

a ovlivňování názoru veřejnosti je dlouhodobým procesem. PR je v teoretické rovině 

neplacená forma komunikace, a je proto mnohem obtížnější přesvědčit osoby a mé-
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dia, která mají velký vliv na veřejné mínění.  Názor veřejnosti je pro každou organizaci 

velmi důležitý, ovlivňuje rozhodování a možnosti podpory od jiných subjektů. 

Základem pozitivně vnímaného PR je především pozitivní chování samotné organiza-

ce. PR není zkreslování skutečnosti tak, aby byla přijatelná pro veřejnost. PR zobrazu-

je společnost a její chování a vyzdvihuje její největší přednosti a pozitivní odlišnosti 

od konkurence. (Svoboda, 2006, s. 86) 

Nejdůležitějším úkolem public relations je budování důvěry. Jen pokud instituce dis-

ponuje u veřejnosti důvěrou, je veřejnost ochotna přikládat informacím o oné institu-

ci váhu. Komunikace je potom mnohem jednodušší, identita je lépe pochopena 

a hodnoty rozpoznatelnější. Mínění veřejnosti ovlivňuje také vizuální styl školy. 

Ten by měl být jednotný, zapamatovatelný a odlišovat se od vizualizace jiných, kon-

kurenčních škol. Výběr barev či loga by měl reflektovat skupinu, kterou má zaujmout. 

Vhodnou otázkou pro vysoké školy je individualizace jednotlivých fakult. Každá fakul-

ta je jedinečná, co se týče učebního plánu, lektorů, studentů. Pro vysokou školu 

je proto výhodné držet se jednoho, veřejnosti známého prvku, který jde pro jednotli-

vé fakulty modifikovat. (Hejlová, 2015, s. 91-106) 

Veřejnost je nehomogenní celek, který je nutné pro potřeby účinného PR školy rozdě-

lit do jednotlivých skupin. 

Vztahy s médii 

Média díky globalizaci a dostupnosti nejrůznějších informací masově ovlivňují veřej-

né mínění. Ve školství je pak stále podstatnou hybnou silou tisk. Vycházejí nejrůznější 

plátky zaměřené na dění na vysokých školách v různých oborech, většinou se jedná 

o studentské noviny. Objevují se i magazíny zaměřené na vysokoškolské studenty 

po celé republice. Je vhodné udržovat vztahy s těmito publicisty, podávat zprávy 

o dění se na škole a díky dobrým vztahům mít, mimo jiné, možnost bránit se očerňu-

jícím zprávám. 

Škola sama může vydávat zajímavé články do tisku nebo podporovat studenty v této 

aktivitě. 

Vztahy s médii posiluje také vystupování vedení školy, například rozhovory či videa 

umístěná na internet mají tu schopnost, že jedinec je schopen si za velkou organiza-

cí, jakou škola je, představit člověka. Vystupování vedení by mělo odrážet cílovou 

skupinu, pro kterou bylo sdělení v rozhovoru vytvořeno. 

Media mají v oblibě zveřejňovat příběhy. Pro vzdělávací instituce je proto vhodné pří-

běhy samy sepisovat a do medií zasílat nebo uveřejňovat na svém vlastním webu. 

O založení školy, o úspěších studentů či absolventů, o inovativních vzdělávacích me-

todách. (Ftorek, 2007, s. 96) 

Vztahy se zaměstnanci 

Úkolem PR je přesvědčit veřejnost, a to jak vnější, zpravidla početnější veřejnost, 

tak i vnitřní, která je co do počtu menším celkem, zato ale velmi důležitým. Interní PR 

buduje vztahy na pracovišti, vede zaměstnance k pochopení společné vize a mise 

společnosti, což má za následek jednat zvýšení motivace, jednak jsou interní pracov-

níci vnímáni jako důležitý zdroj informací pro veřejnost, jelikož jsou důvěryhodní. A 

tudíž velkou měrou ovlivňují názor veřejnosti. Typickými, a stále účinnými prostředky 
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pro interní PR komunikaci je především ústní komunikace a osobní kontakt, dále pak 

podniková sdělení, vizualizace a uspořádanost pracoviště či firemní akce pro za-

městnance. (Svoboda, 2006, s. 86-87) 

V případě školy jde o management školy, pedagogy a nepedagogické zaměstnance 

(vrátný, úklidoví pracovníci). Pedagogové i nepedagogičtí pracovníci vidí vnitřní fun-

gování školy a osobně se setkávají s vedením. Jejich názory jsou zdrojem informací 

pro potencionální studenty, ale také pro potencionální zaměstnance a širší veřejnost. 

Vztahy se současnými studenty 

Vzdělávací instituce je ve styku se studenty téměř denně. Stejně jako u zaměstnanců 

jsou studenti bráni jako důvěryhodný zdroj informací pro celou veřejnost. Současní 

studenti jsou schopni potencionální zájemce o studium ovlivnit mnohem účinněji 

než sebelepší reklama. Vztahy se studenty musí být hodnototvorné pro obě strany 

po celou dobu trvání vztahu.  

Moderní škola buduje vztahy pomocí PR například díky podpoře studentských spolků, 

vydávání studentských periodik či přispíváním článků na školní web. Dále je vhodné 

upozorňovat veřejnost na úspěchy jednotlivých studentů či studijních skupin. Ma-

nagement díky tomu vytváří těsnější pouto mezi školou a jednotlivcem, a tento vztah 

je pomocí článků či videa sdíleného na sociální síti komunikován veřejnosti. 

Nabídka vzdělávacích programů je v dnešní době velká, student proto může školu 

změnit kdykoliv během studia, proto je důležité se stávajícími studenty budovat silné 

vztahy. (Svoboda, 2006, s. 86-105) 

Vztahy s potencionálními studenty 

PR je vhodným nástrojem, jak zaujmout potencionálního studenta. Studenti hlásící 

se na střední, vyšší stupeň vzdělávání, anebo na vysokou školu si mohou vybírat. 

Shání co největší množství informací, které se týkají nejen učebního plánu, ale pod-

statné jsou právě informace o společenských vztazích na škole, o možnostech zvidi-

telnění se, studenty také často zajímá spolupráce s podniky či jinými institucemi. Na-

víc je pro studenta důležitý veřejný názor na školu a na její prestiž. A čím je škola 

prestižnější, tím více o ní student přemýšlí jako o vhodné volbě. 

Studenti musí mít také důvěru ve vzdělávací instituci ještě dřív, než se na ní přihlásí. 

Musí věřit, že právě tato škola je dokáže připravit do života. Student hledá školu, která 

není synonymem zastaralých a neefektivních vyučovacích metod. Přísliby, které škola 

uchazečům dává, by měla poté dodržet, jinak se důvěra ztrácí a je obtížné ji znovu 

vybudovat. (Kuchařka marketingu pro vzdělávací instituce, 2012, s. 37-38) 

7.2.2 Event marketing 

Pozice event marketingu v poslední době získává na síle. Event marketingem se ro-

zumí plánování, organizace a realizace zážitku, který podporuje komunikační strategii 

společnosti. Úkolem event marketingu je vytvořit si k organizaci pozitivní vztah 

a podporovat jednotnou image organizace. Jádro event marketingu, tedy event, 

je nejčastěji definován jako výjimečná událost, veřejnosti přístupná akce, která má 

za cíl vzbudit emoce, nebo představení. Event marketing nemůže existovat odděleně 

od zbytku komunikačních prostředků a celkové komunikační strategie organizace, 
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jelikož se pak ztrácí hlavní smysl event marketingu, a to vzbuzení emocí. Navíc event 

marketing dokáže zvýšit celkový účinek komunikačního mixu.  

Event marketing má díky možnosti vytváření kreativních zážitků mnoho podob 

a je tedy účinný v mnoha oblastech trhu. Vzdělávací instituce jakožto organizace na-

bízející službu proto často využívají eventů, například v podobě dnů otevřených dveří. 

Pro marketingově řízené školy je ale vhodnější implementovat komplexní event mar-

keting do své komunikační strategie, a tak dosáhnout maximálních výhod.  

Oblastí, která pro školy nejvhodnější využití event marketingu je oblast veletrhů a vý-

stav vzdělání. Školy se často zúčastňují těchto veletrhů, kam vysílají své současné 

studenty, aby navázali kontakt s potencionálními uchazeči. Zde se musí projevit iden-

tita školy, která se odráží na vizualizaci stánku, na vystupování a vzhledu propagátorů 

a také na možnostech a zážitcích, které návštěva stánku nabízí. Eventy jsou v dnešní 

době podporovány především multimediálními prostředky, které zajišťují zapojení 

uchazeče o vzdělání. Tím vzniká pro potencionálního studenta zážitek, který utváří 

jeho představu o škole. Stejné parametry by mělo mít také vystupování na veřejných 

událostech nebo prezentace školy žákům nižšího stupně vzdělání. 

Event marketing je poměrně nákladná forma komunikace, pro její účinnost je ale spo-

lu s osobním prodejem velice často využívaná. (Šindler, 2003, s. 20-28) 

7.2.3 Online komunikace 

Online komunikace je dnes největší hybnou silou veřejného mínění. Ve společnosti 

převládá názor, že co je na internetu, stává se pravdou. Proto je vhodné na internetu 

pravdu skutečně zveřejňovat. Vývoj používání internetu umožňuje kromě klasických 

webových stránek či používání sociálních sítí realizovat marketingovou komunikaci 

také pomocí nových trendů, jako je buzz marketingu. Tyto nové způsoby jsou 

při správném použití vysoce efektivní také díky tomu, že studenti, jakožto mladší vě-

ková kategorie, jsou shovívavější k netradičním možnostem komunikace. 

Webová stránka   

Základem pro online komunikaci vzdělávacích institucí je vlastní webová stránka. 

Webová stránka by měla vycházet z image a identity školy. Proto je vhodné přizpů-

sobit její vizuální vzhled, ladění do barev instituce, použití jednoho druhu písma 

a podobně. Na webových stránkách by se měly nacházet všechny potřebné informa-

ce pro všechny zájmové skupiny – student, rodič, uchazeč, partneři. Informace by 

měly být vždy aktuální a pochopitelné. Na stránkách by se měl návštěvník dobře ori-

entovat a být schopen informaci najít, či najít vyhledávač klíčových slov. Obrázky ze 

života školy jsou zpestřením, ale většina návštěvníků na webovou stránku školy ne-

zavítá kvůli nim. Důležitý je název stránky. Měl by být odvoditelný z názvu školy. We-

bová stránka je první místo, kam se kdokoliv hledající informace podívá. Je proto 

dobré propagovat samotné webové stránky. (Janouch, 2014, s. 268-273) 

Sociální sítě 

Sociální sítě nabízejí pro vzdělávací instituce alternativu levné a velice efektivní ko-

munikace. Většina studentů či uchazečů má profily na několika sociálních sítích 

a dokáže je velmi dobře využívat k získávání, ale také šíření informací. I pro školu 
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je vhodné založit si účet hled na několika nevýznamnějších sociálních sítích. Sociální 

síť je místem, kde může škola se zákazníkem vést dialog, což je výrazná změna oproti 

webové stránce. Na sociální síti je také vhodnější být ve svých sdělením uvolněnější. 

Návštěvník školního profilu pak získá dojem lidskosti a škola se pro něj stává zajíma-

vější. Je-li online komunikace integrovaná do celkové komunikační strategie, může 

škola vytvářet kampaně. To jsou jedinečné příspěvky na profilu, které ale díky inte-

graci podtrhují identitu školy místo toho, aby ji rozvracely. Kampaně by měly být za-

jímavé, užitečné, vtipné a především aktuální. Jedna kampaň také nezajistí škole slá-

vu v prostoru sociálních sítí navždy. Je třeba jednotlivé kampaně rozvíjet, nebo přidá-

vat nové. Na sociálních sítích může škola také dobře sledovat úspěšnost kampaně 

nebo jednotlivých příspěvků díky počtu sdílení, komentářů nebo liků.1 

Zajímavé, neotřelé příspěvky tak mohou zajistit lavinovou reakci, někdy nazývanou 

jako virální marketing. Jedná se o nekontrolované šíření mezi vlastníky profilů na so-

ciálních sítích. Tento druh komunikace má velký dosah, potřebnou důvěryhodnost 

a je zadarmo. Vyvstává zde ale riziko ztráty kontroly nad obsahem sdělení. (Treada-

way & Smith, 2011, 72-74) 

Mezi tři nejpopulárnější sociální sítě roku 2018 patřil Facebook, Youtube a Whatsupp. 

Velký vzestup zaznamenává Instagram a nová profesní sociální síť Linkedln. 

(www.markomu.cz) 

Buzz marketing  

Buzz marketing má za cíl vyvolat ve společnosti zájem o danou instituci. Určitá udá-

lost má vyvolat debatu s cílem uchovat v paměti jméno společnosti a asociovat si s ní 

pozitivní pocity. Vzdělávací instituce, jejíž cílový segment tvoří především mladí a in-

teligentní jedinci, mohou vytvořit zajímavé, vtipné, a dokonce i lehce šokující sdělení, 

které se poté bude samovolně šířit, ať už přes sociální sítě nebo prostřednictvím úst-

ně šíření reklamy. Takový zásah navíc podporuje PR instituce a zároveň pomáhá 

s propagací profilů na sociálních sítích i webových stránek. (Janouch, 2014, s. 185–

186) 

8 Přínosy praktikování 

Praktikování marketingových postupů má v oblasti vzdělávacích institucí stejné pří-

nosy jako jeho použití v oblasti tržního hospodářství. Marketing obecně přináší kromě 

zvýšení poptávky po určitém druhu zboží nebo služby také prostředek pro zvyšování 

kvality života. Jelikož je jeho smysl postaven na naslouchání přání zákazníka, je jeho 

nepochybným přínosem právě zvyšování životní úrovně, pestrost sortimentu a díky 

vzestupu sociálního marketingu i zvyšování všeobecného blahobytu. Stejně 

tak působí marketing a marketingová komunikace i ve vzdělávací instituci. Mezi hlav-

ní přínosy získané začleněním marketingových snah do řízení vzdělávací instituce 

                                                      

 

 
1 Like = z anglického líbit se, kliknutím na políčko like uživatel ukazuje, že je mu daný příspěvek líbí. 
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patří především následující body. Tyto výsledky nesou přidanou hodnotu ve formě 

zvyšování dobrého jména instituce, pevného umístění v mysli veřejnosti a prosazo-

vání vize a mise. 

Zvyšování kvality vzdělávacích programů 

Mezi školami dochází, jako na jakémkoliv jiném trhu, ke konkurenčnímu boji. Jednou 

z konkurenčních výhod je pak možnost zvyšovat kvalitu a pestrost edukativní nabídky 

školy. Nejedná se pouze o změnu učebních plánů, ale jde především o změny ve vyu-

čovacích metodách a ve vytvoření prostředí podle smýšlení studentů. Pokud škola 

dokáže díky marketingovým komunikačním nástrojům vnímat, a alespoň pomocí 

kompromisů realizovat požadavky studentů, dojde k růstu loajality studentů ke škole, 

její jméno bude spojováno s kladnými hodnotami a tím pádem bude růst i počet zá-

jemců o studium na této škole. (Světlík, 2009, s. 28) 

Informovanost 

Díky využití nástrojů a názorů marketingové komunikace se může škola informovat 

a zviditelňovat se. Její funkce je ale i opačná, a vzájemně provázaná. Všechny zainte-

resované strany, zejména pak samotní studenti a rodiče studentů, si přejí být se ško-

lou v kontaktu a být informováni o dění na škole. Tok informací od vzdělávací institu-

ce k veřejnosti je zpravidla brán jako ukazatel dobrého vedení školy. Díky tomu lze 

předcházet kritickým situacím či nedorozumění. Teorie marketingové komunikace 

pak škole pomáhá pochopit, jaké sdělení jakým příjemcům a jakou formou poskyto-

vat. 

Díky správně nastavené marketingoví komunikaci také veřejnost přesně ví, kam 

se má se svým případným dotazem obracet. To snižuje přetíženost některých oddě-

lení a škola tak může poskytovat jednotlivcům detailnější informace a věnovat jim 

více času. (Světlík, 2009, s. 28) 

Loajalita 

Marketingová komunikace je jeden z nejzjevnějších prostředků, díky němuž může 

vzdělávací instituce se studentem udržovat vztah. Dobré vztahy jsou známkou dobré 

komunikace mezi oběma stranami. Díky tomu pak dochází k růstu loajality k instituci. 

Díky informacím se vztah mezi studentem a institucí neustále vyrovnává, aby byl pro 

obě strany výhodný. Pro studenty je důležité stát se součástí školy, mít možnost být 

hybatelem událostí, nejen jednou z mnoha položek. Důležitá je zpětná vazba od stu-

dentů, díky které škola poznává možnosti, kde být lepší než doposud, a tím předstih-

nout konkurenci. Kladný vztah se studentem v průběhu celého studia pomáhá škole 

udržet si vysokou reputaci, jelikož obousměrná komunikace na školách není ani dnes 

samozřejmostí. (Světlík, 2009, s. 29) 
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9 ČVUT – Masarykův ústav vyšších studií 

Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) vznikl dne 9. dubna 1992 jako součást Českého 

vysokého učení technického v Praze (ČVUT), které je veřejnou vysokou školou. Má sta-

tut vysokoškolského ústavu. Vysokoškolský ústav je na stejné úrovni jako fakulty vy-

sokých škol, nicméně se na rozdíl od fakulty podle § 34 zákona č. 111/1998 Sb. může 

pouze podílet na uskutečňování studijních programů.  

Masarykův ústav vyšších studií nabízí výuku v akreditovaných oborech na úrovni ba-

kalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia. Dále nabízí také mož-

nost celoživotního studia, jež je uzpůsobeno zejména pro potřeby studentů se stá-

lým zaměstnáním. Mezi hlavní obory se řadí zejména ty zaměřené na ekonomiku 

a podnikání, management a inženýrskou pedagogiku. Svým zaměřením se tedy řadí 

spíše mezi školy ekonomického charakteru se speciálním zaměřením na technické 

znalosti. 

Bakalářské studium 

Masarykův ústav vyšších studií nabízel v akademickém roce 2017/2018 tři studijní 

obory na úrovni bakalářského vzdělání. Délka studia u všech studijních oborů na této 

úrovni je 3 roky a je zakončena státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské 

práce. Po úspěšném složení zkoušek a obhájení získává student titul bakalář (Bc.). 

Těmito obory jsou: 

• Řízení a ekonomika průmyslového podniku 

• Učitelství odborných předmětů 

• Učitelství odborného vyučování a praktického výcviku. 

 Následující tabulka zobrazuje počty uchazečů o jednotlivé obory, počet přijatých 

uchazečů a celkový počet zapsaných studentů v akademickém roce 2017/2018. Jeli-

kož je pro uchazeče o studium v oboru Učitelství odborných předmětů možnost při-

jetí bez přijímacího řízení, je počet účastníků přijímací zkoušky nižší, než počet za-

psaných studentů. 
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Tabulka 1 - Počty uchazečů a přijatých studentů bakalářského studijního programu MÚVS pro AR 

2017/2018 

Bakalářské studijní obory 

Studijní obor Účastníci přijímací-

ho řízení 

Přijato uchazečů Zapsáno ucha-

zečů 

Řízení a ekonomika 

průmyslového pod-

niku 

273 223 154 

Učitelství odborných 

předmětů 

8 12 10 

Učitelství praktické-

ho vyučování a od-

borného výcviku 

78 78 77 

Celkem  359 313 241 

 

 

Z tabulky vyplývá, že studijní obor Řízení a ekonomika průmyslového podniku je pro 

Masarykův ústav majoritní obor. Hlavní příčiny tohoto stavu jsou především v trendu 

studia manažerských a ekonomických oborů. Uchazeči o studium pedagogického 

charakteru volí spíše fakulty speciálně zaměřené na pedagogiku, kde mají na výběr 

různé aprobace. 

Navazující magisterské studium 

Masarykův ústav nabízí na stupni magisterského vzdělání jeden akreditovaný obor 

s názvem Projektové řízení inovací. Osnovou předmětů je vhodný jako navazující 

obor pro bakalářský obor Řízení a ekonomika průmyslového podniku a jiné, ekono-

micky zaměřené obory. Obor je dvouletý a po jeho úspěšném dokončení získává stu-

dent titul inženýr (Ing.). Tabulka 2 představuje počty studentů, kteří měli zájem o stu-

dium tohoto magisterského programu a kteří jej zapsali. 

 

Tabulka 2 – Počty uchazečů a přijatých studentů magisterského studijního programu MÚVS pro AR 

2017/2018 

Magisterské studijní obory 

Studijní obor Účastníci přijímací-

ho řízení 

Přijato uchazečů Zapsáno uchazečů 

Projektové řízení 

inovací 

216 187 160 

 

 

Doktorské studium 

Masarykův ústav vyšších studií nenabízí žádný studijní obor na doktorském stupni 

studia. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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10 Identifikace konkurenta 

Konkurenti pro Masarykův ústav vyšších studií se liší podle způsobu identifikace. Pod-

le tržního vymezení konkurence jde o všechny instituce nabízející jakýkoliv druh po-

maturitního vzdělávání nebo různé kurzy zajišťující rozvoj znalostí. Podle tržního vy-

mezení je tedy konkurentem každá instituce uspokojující potřebu rozvoje a vzdělá-

vání.  

Odvětvové vymezení vnímá konkurenci substitutů. Vzdělání poskytované na Masary-

kově ústavu vyšších studií je ukončené státní zkouškou a po úspěšném složení 

je student titulován podle stupně vzdělání titulem bakalář, inženýr nebo doktor. 

Za účelem dosažení vysokoškolského titulu může student zvolit z různých oborů ma-

tematických, technických, zemědělských, vojenských či ekonomických. To stanovuje 

odvětvovou konkurenci. 

Produktové stanovení konkurence bere v potaz instituce nabízející podobné produk-

ty nebo služby. Masarykův ústav, a konkrétně jeho nejúspěšnější studijní obor Eko-

nomika a management, nabízí vzdělání zahrnující předměty jako je řízení financí, 

účetnictví, statistika, marketing a management. Jako součást Českého vysokého uče-

ní technického v Praze jsou ve studijním plánu zařazeny jako specializace technické 

předměty a IT, například technologie dopravy nebo strojní výroba. MÚVS na tomto 

oboru studenty profiluje jako manažery především v průmyslových podnicích. 

Bylo vybráno šest konkurenčních fakult z pěti vysokých škol, které nabízejí obdobné 

služby jako Masarykův ústav. Těmito fakultami jsou: 

• Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta ekonomická 

• Vysoká škola ekonomická v Praze – Podnikohospodářská fakulta 

• Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta Managementu 

• Česká zemědělská univerzita v Praze – Provozně ekonomická fakulta 

• Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – Ekonomika 

podniku 

• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta sociálně eko-

nomická 

Pro stanovení největšího konkurenta byla vytvořena poziční mapa. 

10.1 Poziční mapa konkurence 

Poziční mapa znázorňuje šest vybraných fakult umístěných podle úspěšnosti přijetí 

uchazečů v bakalářských studijních programech a podle prestiže těchto fakult. Vý-

sledky vycházejí z následujících výpočtů. 

• Úspěšnost přijetí= (počet přijatých uchazečů) / (počet uchazečů) 

• Prestiž= (počet zapsaných studentů) / (počet přijatých uchazečů) 

Na základě těchto výpočtů byly sestaveny tabulky představující procentuální úspěš-

nost přijetí a prestiž dané fakulty. Hodnoty v procentech byly převedeny na hodnoty 

v bodech s převodní jednotkou 1 % = 1 bod. (Celkové hodnocení je v příloze č. 1) 
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Tabulka 3 – Úspěšnost přijetí vybraných fakult VŠ v bodovém hodnocení 

Název fakulty Body 

MÚVS 87  

ZČU – FEK 51  

VŠE – PHF 44  

ČZU – PEF 89  

VŠTE – Ekonomika podniku 76  

UJEP – FSE 70  

VŠE – FM 72  

 

 

 

Tabulka 4 – Prestiž vybraných fakult VŠ v bodovém hodnocení 

Název fakulty Body 

MÚVS 77  

ZČU – FEK 80  

VŠE – PHF 72  

ČZU – PEF 58  

VŠTE – Ekonomika podniku 67  

UJEP – FSE 71  

VŠE – FM 54  

 

 

 

 

ČZU – PEF 

Graf 1 – Positioning konkurenčních fakult 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Poziční mapa, zohledňující faktory úspěšnosti přijetí a prestiže ukazuje, že největším 

konkurentem pro MÚVS je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzi-

ty, především díky vysokým hodnotám na ose Úspěšnost přijetí. Navíc se obě fakulty 

nacházejí v Praze, což může být pro některé uchazeče o vysokoškolské vzdělání jed-

ním z klíčových bodů rozhodování. Tento závěr dokumentuje také tabulka, která vy-

jadřuje celkové hodnocení fakulty podle následujícího výpočtu: 

• Body celkem = (prestiž + úspěšnost přijetí) / 2 

 

Tabulka 5 – Celkové hodnocení fakult v bodech 

Název fakulty Body 

ČVUT – MÚVS 82 

ZČU – FEK 66 

VŠE – PHF 58 

ČZU – PEF 74 

VŠTE – Ekonomika podniku 71 

UJEP – FSE 70 

VŠE – FM 64 

 

 

Masarykův ústav dosáhl v celkovém hodnocení 82 bodů. Nejblíže tomuto číslu je bo-

dové hodnocení Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity, která 

získala po zaokrouhlení 74 bodů. Na základě těchto výpočtů budu porovnávat marke-

tingovou komunikaci těchto dvou fakult 

11 ČZU– Provozně ekonomická fakulta 

Provozně ekonomická fakulta je jedna ze sedmi fakult České zemědělské univerzity. 

Vznikla v roce 1952 a dnes nabízí 9 studijních oborů bakalářských, 11 magisterských 

a 5 doktorských a vzdělání na Univerzitě třetího věku. Fakulta nabízí také obo-

ry v anglickém jazyce na bakalářských a magisterských stupních studia. Provozně 

ekonomická fakulta vzdělává své studenty především v oblastech ekonomiky a ko-

munikačních technologií využívaných se zaměřením na využití v agrárním sektoru. Má 

tedy stejně jako Masarykův ústav vyšších studií specifické zaměření podle mateřské 

vysoké školy. 

Bakalářské studium 

Bakalářské studium trvá 3 roky a je zakončeno státní zkouškou a obhajobou bakalář-

ské práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajoby získá student titul bakalář (Bc.). 

Provozně ekonomická fakulta v současnosti nabízí tyto bakalářské studijní obory: 

• Provoz a ekonomika  

• Podnikání a administrativa 

• Informatika  

• Systémové inženýrství 

Zdroj: vlastní zpracování 
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• Hospodářská a kulturní studia 

• Veřejná správa a regionální rozvoj 

• Economics and Management 

• Informatics 

• Business Administration 

Následující tabulka ukazuje počty přihlášených a přijatých uchazečů do bakalářských 

studijních programů v akademickém roce 2017/2018. 

 

Tabulka 6 - Počty uchazečů a přijatých studentů bakalářského studijního programu PEF pro AR 

2017/2018 

Bakalářské studijní obory 

Studijní obor Účastníci přijíma-

cího řízení 

Přijato uchazečů Zapsáno uchazečů 

Provoz a ekonomi-

ka2 

1383 1246 684 

Podnikání a admi-

nistrativa 

906 792 454 

Informatika3 585 552 373 

Systémové inže-

nýrství 

74 67 38 

Hospodářská a kul-

turní studia 

137 116 67 

Veřejná správa a 

regionální rozvoj 

376 327 189 

Economics and 

Management 

138 120 54 

Informatics 75 63 40 

Business Adminis-

tration 

0 0 0 

Celkem 3674 3279 1899 

 

 

Z tabulky je zřejmé, že Provozně ekonomická fakulta má na bakalářském stupni stu-

dia větší kapacitu přijatých studentů než Masarykův ústav vyšších studií. Je to dáno 

především díky množství studijních oborů. 

Magisterské studium 

Navazující magisterské studium na Provozně ekonomické fakultě trvá 2 roky a po je-

ho skončení a úspěšného složení všech zkoušek získává student titul inženýr (Ing.). 

                                                      

 

 
2 Hodnoty pro prezenční i kombinované studium 
3 Hodnoty pro prezenční i kombinované studium 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Provozně ekonomické fakulta nabízí 11 různých magisterských oborů, které jsou vy-

psány níže: 

• Provoz a ekonomika 

• Podnikání a administrativa 

• Informatika 

• Veřejná správa a regionální rozvoj 

• Hospodářská a kulturní studia 

• Systémové inženýrství 

• Projektové řízení 

• European Agrarian Diplomacy 

• Informatics 

• Economics and Management 

• Business Administration 

 

Některé magisterské obory přímo navazují na nejžádanější bakalářské studijní obory. 

Jejich hlavním účelem tak je především prohloubení znalostí 

Následuje tabulka zobrazující počty uchazečů, přijatých uchazečů a zapsaných stu-

dentů v magisterských oborech v akademickém roce 2017/2018. 
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Tabulka 7 - Počty uchazečů a přijatých studentů navazujícího magisterského studijního programu PEF 

pro AR 2017/2018 

Magisterské studijní obory 

Studijní obor Účastníci přijíma-

cího řízení 

Přijato uchazečů Zapsáno uchazečů 

Provoz a ekonomi-

ka4 

885 803 296 

Podnikání a admi-

nistrativa5 

1367 1320 529 

Informatika6 301 275 150 

Veřejná správa a 

regionální rozvoj 

344 316 116 

Hospodářská a kul-

turní studia 

184 154 57 

Systémové inže-

nýrství 

56 53 25 

Projektové řízení 112 101 34 

European Agrarian 

Diplomacy 

61 54 18 

Informatics 74 66 25 

Economics and 

Management 

0 0 0 

Business Adminis-

tration 

0 0 0 

Celkem 3384 3142 1313 

 

 

Také počet studentů navazujícího magisterského studia na Provozně ekonomické fa-

kultě výrazně převyšuje počet studentů magisterských oborů na Masarykově ústavu 

vyšších studií. Fakulta disponuje větší kapacitou, nabídka oborů je proto vyšší. 

Nicméně v akademickém roce 2017/2018 nebyly otevřeny dva studijní obory 

v anglickém jazyce, a to Economics and Management a Business Administration. 

Doktorské studium 

Provozně ekonomická fakulta nabízí na doktorském stupni vzdělávání celkem 5 obo-

rů. Všechny jsou nabízeny v českém i anglickém jazyce. Studium je čtyřleté a na konci 

studia musí student složit zkoušku, která má tematickou návaznost na profil fakulty 

a oboru. Dále jsou vypsány doktorské studijní programy: 

                                                      

 

 
4 Hodnoty pro prezenční i kombinované studium 
5 Hodnoty pro prezenční i kombinované studium 
6 Hodnoty pro prezenční i kombinované studium 

Zdroj: vlastní zpracování 
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• Podniková a odvětvová ekonomika 

• Management 

• Regionální a sociální rozvoj 

• Informační management 

• Systémové inženýrství 

12 Analýza prostředí 

Nejprve bude provedena PEST analýza, která bude zkoumat vlivy makroprostředí, ve 

kterém se obě vzdělávací instituce nacházejí. Následně zde bude vytvořena a vyhod-

nocena SWOT analýza, která bude individuálně zkoumat vnitřní i vnější síly působící 

na instituce, a nakonec budou definovány mise a cíle obou institucí. Tímto bude před-

ložen obraz o současné pozici a situaci analyzovaných vzdělávacích organizacích. 

12.1 PEST analýza 

Aby bylo možné co nejpřesněji definovat trh pro vybrané vzdělávací instituce, je nut-

né identifikovat celostátní vlivy. Významnou roli zde hrají především faktory demo-

grafické a politické, díky nimž se může poptávka výrazně lišit od poptávky minulých 

let. Vzdělávací instituce často vycházejí pouze z odhadu poptávky na základě počtu 

uchazečů z minulých let, tento odhad ale nemusí vždy korespondovat s reálnou situ-

ací. 

12.1.1 Politicko-legislativní vlivy 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) sestavilo dokument s názvem 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, která určuje hlavní priority 

ve vzdělávacím systému České republiky a stanovuje podmínky čerpání dotací 

z Evropské Unie. Těmito prioritami jsou snižování nerovnosti ve vzdělávání, podpora 

kvalitní výuky a učitele a odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému. Tato 

strategie neznamená pro vzdělávací instituce radikální změny, jedná se o dokument, 

který má podpořit stávající cíle, které byly ustanoveny v minulých letech. Hlavním dů-

vodem vzniku Strategie vzdělávací politiky 2020 je fakt, že se významně proměnila 

ekonomická, politická a technologická oblast, ve které je vzdělávání prováděno. 

Dále je tento dokument novým zastřešením pro vzdělávací strategii, jelikož doba pro 

zajištění cílů plynoucích z předchozího dokumentu Národní program rozvoje vzdělá-

vání z roku 2001 již uplynula. 

Mezi body, které mohou ovlivnit trh vysokoškolského vzdělávání, patří především ná-

sledující. 

Povinná maturitní zkouška z matematiky 

Nová strategie MŠMT má za cíl stanovit matematiku jako povinnou část maturitní 

zkoušky, a to nejdříve od roku 2020. Tomuto kroku bude předcházet zkvalitnění výuky 

tohoto předmětu a všeobecně lepší příprava středoškolských studentů na studium 

na vysoké škole. Díky těmto zásahům je možné předpovídat zvýšení počtu zájemců 
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o vysokoškolské vzdělání, a tudíž i růst poptávky po něm. Znalost matematiky je na-

víc jedním z klíčových předpokladů pro úspěšné studium na vysokých školách a jejich 

fakultách zaměřených na ekonomické vzdělávání. 

Otevřený přístup k terciárnímu vzdělávání 

MŠMT si dále za cíl stanoví zvyšovat otevřený přístup k terciárnímu, tedy vysokoškol-

skému a vyššímu odbornému vzdělávání. Projevuje se to například stálou snahou 

zvyšovat kapacity vysokých škol, především v bakalářských studijních programech, 

a díky Strategii vzdělávací politiky 2020 bude tento trend pokračovat i nadále. MŠMT 

se chce v budoucnu zaměřit za zajištění lepších podmínek vysokoškolskému studia 

pro zdravotně postižené studenty. Dále se program zmiňuje o zajištění větší rozma-

nitosti studijních programů. Tento bod může znamenat nárůst konkurence, ale také 

možnost otevření jiných, modernějších studijních oborů. Do budoucna chce MŠMT 

také představit program pro studenty, kteří vysokoškolské studium nedokončili, 

a chtěli by zkusit studovat znovu. 

Zkvalitnění výuky ve vysokoškolském vzdělávání 

Tento bod stojí především na financování provozu vysokých škol. Díky nárůstu vyso-

koškolských studentů se zvýšil jejich počet na jednoho akademického pracovníka, 

díky čemuž může nastat pokles kvality výuky. Proto se bude MŠMT zabývat novou 

formou financování vysokých škol. Dále je v nové strategii popsána snaha o interna-

cionalizaci studentů i akademických pracovníků, což podporuje kvalitu výuky, a to 

především v oblasti jazykové vybavenosti. (Strategie vzdělávací politiky České repub-

liky do roku 2020) 

12.1.2 Ekonomické vlivy 

Ekonomická situace ve státě má významný vliv jak na financování vysokých škol, tak 

i na poptávku po vysokoškolském vzdělání. 

Financování vysokých škol 

Nynější financování vysokých škol se opírá o čtyři hlavní rozpočtové okruhy – norma-

tivní financování, financování sociálních záležitostí studentů, financování rozvoje vy-

sokých škol a mezinárodní spolupráce a ostatní. 
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Graf 2 – Vývoj financování vysokých škol v ČR 

 

Z grafu 2 vyplývá, že hlavní složkou příjmů jsou příjmy normativní, tedy finanční část-

ka vyplácená školám za jednoho studenta. To je dáno nárůstem počtu studentů, 

ale také navýšením normativu v roce 2018 z 90 000 Kč na 135 000 Kč za studenta. Po-

ložka sociální záležitosti studentů, která se v průběhu sledovaného období moc ne-

změnila, v sobě zahrnuje doktorandská stipendia nebo příspěvky na ubytování 

a stravování. Finance na rozvoj vysokých škol se v roce 2019 mírně zvýšily díky pro-

gramu digitalizace z 1,18 mld. Kč na 2,23 mld. Kč. Naopak prostředky na mezinárodní 

spolupráci vysokých škol zaznamenaly v roce 2019 meziroční pokles o 33, 6 % záslu-

hou poklesu podpory pedagogických studijních oborů, což se neslučuje se zájmy 

MŠMT popsanými ve Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020.  

Podle zákona 336/2018 Sb. o státním rozpočtu na rok 2019 jsou pro MŠMT připraveny 

finance ve výši více než 205 mld. Kč, což tvoří 13,66 %7 z celkových výdajů. V roce 

2018 přitom počítal státní rozpočet s částkou 176, 1 mld. Kč8. Je zde tedy vidět ten-

dence zvyšovat prostředky určené na vzdělávání. 

 

 

                                                      

 

 
7 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, 2018. In: . ročník 2018, 163/2018, číslo 336. 
8 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, 2017. In: . ročník 2017, 171/2017, číslo 474. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Vybrané ekonomické ukazatele 

Stav ekonomiky státu má velice silný vliv na stav vzdělávání. S ekonomickou konjunk-

turou by mělo docházet ke zvyšování finančních prostředků určených na vzdělávání 

populace, jelikož se jedná o vhodnou investici do budoucna. Kvalitní vzdělání je totiž 

jedním z předpokladů úspěšnosti na trhu práce. S vývojem ekonomiky se také mění 

příjmy domácností a struktura výdajů. Je tedy důležité srovnat vývoj financování 

školství s vývojem ekonomiky daného státu. Graf 3 představuje podíly HDP na školství 

v průběhu let 2015–2018. 

Z grafu je patrné, že HDP v České republice v posledních čtyřech letech rostlo, stejně 

tak i suma výdajů na vzdělání. Procentuálně se však výdaje na vzdělávání příliš ne-

mění, jejich hodnota se stabilně pohybuje kolem 3 % z HDP. Tento trend je dlouho-

dobý, proto ani se ani v budoucnu nepředpokládá výrazné navýšení podílu.  

 

12.1.3 Sociodemografické vlivy 

Sociodemografické vlivy mají značný efekt na velikost poptávky po vysokoškolském 

studiu ekonomických oborů. Vychází hlavně z demografické křivky obyvatelstva, 

ze zájmu o vysokoškolské vzdělávání a ze zájmu o ekonomické obory. 

Demografický vývoj 

Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že v posledních 20 letech vzrostl střední 

stav populace v České republice téměř o 300 000 jedinců. Tento trend je podpořen 

nárůstem trvalých pobytů u cizinců, kteří představují další rozměr na trhu vzděláva-

cích institucí. 

 

 

 

 

Graf 3 – Podíl výdajů na školství na HDP v běžných cenách v letech 2015 – 2018 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zájem o vysokoškolské vzdělání a o ekonomické obory 

Ačkoliv obyvatel stále přibývá a MŠMT se snaží zlepšovat a zkvalitňovat podmínky 

studia na vysokých školách, počet vysokoškoláků v posledních několika letech klesá. 

Svůj vrchol v současné historii zažilo vysokoškolské vzdělávání během let 2000–2010. 

To platí jak pro veřejné, tak pro soukromé školy. I přes celkový propad počtu vysoko-

školských studentů ale přibývá studentů s jiným než českým státním občanstvím, jak 

ukazují hodnoty v grafu č. 4. 

 

Dlouhodobým trendem je jasně převažující počet vysokoškolských studentů zapsa-

ných na veřejných vysokých školách proti studentům soukromých vysokých škol. Pro-

cento studentů studujících soukromou vysokou školu je stabilně kolem 10 % 

z celkového počtu vysokoškolských studentů. 

Záměrem porovnání demografické křivky a počtu vysokoškoláků je, že není vhodné 

se spoléhat pouze na vývoj obyvatelstva, jelikož ne vždy kopíruje počty studentů vy-

sokých škol v České republice. 

Zájem o studium ekonomických předmětů je v dnešní době velký. Významnou pozici 

zastávají především studijní programy se zaměřením na management. Důkazem to-

ho je například fakt, dnes má již téměř každá vysoká škola svou fakultu s alespoň čás-

tečným zaměřením na ekonomická studia. Vysoká škola ekonomická má šest fakult 

ekonomického zaměření s různými specializacemi (například účetnictví, statistika 

a informatika nebo podnikové hospodářství).  

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4 – Přírůstek vysokoškolských studentů z ČR a ze zahraničí 
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12.1.4 Technologické vlivy 

Jelikož je Masarykův ústav vyšších studií i Provozně ekonomická fakulta ČZU institucí 

nabízející služby, dopad technologických pokroků není tak dramatický jako například 

u výrobních podniků. Tento vliv se ale podepisuje na vybavenosti učeben a díky tomu 

i zpestření a zkvalitnění výuky a dále pak v možnostech komunikace mezi školou 

a veřejností. 

Velký vliv má především nynější dosah internetu, díky němuž mohou být studenti 

neustále v kontaktu s akademickými pracovníky i mezi sebou navzájem. Další výho-

dou je elektronizace vysokoškolských indexů.  

Sledování technologických změn je pro ekonomické fakulty důležité, jelikož je zřej-

mé, že se s nimi budou potkávat jejich absolventi při pracovních zkušenostech. Díky 

rychlému reagování na tyto trendy si může ekonomická fakulta vybudovat náskok 

před konkurencí. 

12.2 Mise, vize a cíle organizace 

Mise organizace určuje její důvod existence a je proto nezbytné ji znát pro potřeby 

hodnocení komunikační strategie, jelikož by měla mise být jedním ze základů 

pro tvorbu komunikační strategie. Vize definuje postavení instituce v budoucnu. 

Jednotlivé cíle organizace dále rozpracovávaní vizi a upřesňují pozici vzdělávací insti-

tuce. Pro identifikaci těchto klíčových prvků jsem čerpala především z informací vy-

stavených na webových stránkách jednotlivých fakult a ze své osobní formulace. 

 

ČVUT – Masarykův ústav vyšších studií 

• Mise organizace 

Misí MÚVS je učinit ze studentů odborníky ve svých oborech, kteří díky tomu najdou 

uplatnění na trhu práce. Odbornost studentů je zajišťována pomocí specifické profi-

lace jak na ekonomických, pak pedagogických studijních programech a možností ce-

loživotního vzdělávání. Mise je také podporována snahou zkvalitnit jazykovou vyba-

venost budoucích pracovníků v průmyslovém odvětví, na kterou z dnešního, téměř 

bilingválního prostředí, není kladen dostatečný důraz. 

 

• Vize organizace 

Vize Masarykova ústavu vyšších studií by se dala shrnout následně: Stát se význam-

nou součástí vzdělávacího systému v České republice s nadnárodním přesahem. Dů-

ležitý je zde podle mého názoru také dodatek, že by MÚVS neměl ztratit nic ze svého 

jedinečného zaměření, které by mu mohlo zajistit spolupráci právě se zahraničními 

vzdělávacími institucemi. 

 

 

• Cíle organizace 

 Mezi současné hlavní cíle organizace se řadí především vylepšování pedagogických 

možností ústavu a více se zapojovat v oblasti výzkumu a vývoje, což vychází z vize 
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stát se významnou a specifickou vzdělávací institucí. Dalším cílem je prohlubovat 

spolupráci s dalšími fakultami ČVUT. Tento cíl byl již zmíněn v oblasti příležitostí 

SWOT analýzy. Dále si MÚVS klade za cíl podporovat studenty v pokračování ve studiu 

na navazujících magisterských oborech a dále podporovat výjezdy studentů i peda-

gogů na půdu zahraničních partnerů školy. Díky svému postavení v rámci ČVUT se ta-

ké snaží o vytvoření prostoru pro vzájemné setkávání odborníků z různých oborů. 

 

ČZU – Provozně ekonomická fakulta 

• Mise organizace 

Mise Provozně ekonomické fakulty by se dala shrnout jako potřeba poskytovat kvalit-

ní studium v co nejširším spektru. To je dáno především množstvím oborů, do kterých 

se mohou uchazeči hlásit na všech stupních studia. To podporuje dobré uplatnění 

absolventů na trhu práce. 

Na rozdíl od mise MÚVS, kterou jsou špičkové odborné znalosti, se Provozně ekono-

mická fakulta soustředí spíše na rozsah nabízených znalostí.  

 

• Vize 

Vize této fakulty ČZU by mohla znít následovně: Být moderní a atraktivní vzdělávací 

institucí s velmi flexibilním přístupem ke vzdělávání. Flexibilní přístup se momentál-

ně odráží na široké nabídce vzdělávacích oborů, dále na vytváření interaktivních uče-

ben, které mají studenty připravit na požadavky reálných zaměstnavatelů. 

 

• Cíle organizace 

Cílem Provozně ekonomické fakulty je upravovat techniky výuky podle potřeb na tr-

hu, a to v novém, moderním prostředí, které má reprezentovat mimo jiné také kvalitu 

vzdělání. Dalším cíle je zapojovat studenty do různých rozvojových a vědeckých pro-

gramů, mimo jiné i se zahraničním přesahem. Dále je zde patrná snaha o bližší pří-

stup ke studentům právě pomocí komunikace. 

Cíle Provozně ekonomické fakulty jsou podle mého názoru více zaměřeny na vývoj 

vztahů fakulty se svými studenty, kdežto cíle MÚVS jsou čistě akademické, s důrazem 

na vztahy se zahraničními vzdělávacími institucemi. 

 

12.3 SWOT analýza  

V této podkapitole budou rozebrány silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti pro 

vybrané fakulty (myšleno pro Masarykův ústav vyšších studií a Provozně ekonomic-

kou fakultu), které jsou dány vnitřní situací a vlivy okolí. Při sepisování těchto faktorů 

jsem vycházela z údajů publikovaných školou jako jsou výroční zprávy, informace 

zveřejněné na webových stránkách fakult a v dalších médiích. 

Zde vypsané body jsou podle mého názoru pro hodnocení situace obou institucí zá-

sadní, jelikož mají velký význam pro současné i potencionální studenty, byť u někte-

rých bodů je tento význam přenesený. Body mají poukázat na silné a slabé stránky, 

hrozby a příležitosti ve všech sférách života instituce, jelikož všechny definují její po-
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stavení na trhu a také všechny ovlivňují vnímání instituce subjekty na trhu. Jen po 

celkovém zhodnocení současného stavu je možné navrhnout efektivní doporučení 

v oblasti komunikace. 

Externí vlivy jsou definovány na základě objektivních informací, které jsou volně do-

stupné veřejnosti. 

Interní faktory každé organizace jsou velice odlišné a v interakci s vnějšími faktory 

mají vždy jiný význam.  

 

ČVUT – Masarykův ústav vyšších studií 

 

• S (Silné stránky) 

1. Jedinečné postavení na trhu s ekonomickým vzděláním. Žádná jiná fakulta ne-

nabízí ekonomické či pedagogické studium se zaměřením na techniku. 

2. Zázemí jedné z nejprestižnějších vysokých škol v České republice, díky čemuž 

lze využívat také doplňkové služby Centra informačních a poradenských slu-

žeb ČVUT.  

3. Moderní zaměření na oblast ekonomiky a managementu, o kterou nadále ros-

te zájem. 

4. Velký důraz, který je kladen na výuku jazyků, který je v poli ekonomickém, 

a především technickém, spíše výjimkou. 

5. Trvalá spolupráce se zahraničními univerzitami i navazování nových meziná-

rodních vztahů v oblasti vědy a rozvoje. 

6. Škola podporuje možnost studentů participovat na různých vědních projek-

tech. 

7. Studenti jsou podporováni také v zapojování se do řízení školy, především 

v oblasti PR. 

8. Nově zmodernizované učebny a prostory reprezentativního charakteru. Mož-

nost využívat prostor Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky 

ČVUT v Praze. 

9. MÚVS se nachází v kampusu tvořeného dvěma vysokými školami – Českého 

vysokého učení technického a Vysokou školou chemicko-technologickou, 

a Národní technickou knihovnou. Je zde dobrá dostupnost do centra města 

10. Díky malému počty studentů disponuje MÚVS přátelskou atmosférou. 

 

• W (Slabé stránky) 

1. Relativně nízké povědomí o existenci ústavu, a to i mezi studenty ČVUT. Je zde 

možné pozorovat dopady zastínění významnějšími fakultami ČVUT. 

2. Nízký počet nabízených studijních programů v oblasti ekonomiky a ma-

nagementu, a to i přes zájem studentů. Především pak nedostatečná nabídka 

v navazujících magisterských oborech. 

3. V porovnání s Provozně ekonomickou fakultou jde o novou instituci, která ne-

má ve společnosti vybudované jméno a chybí jasná identita nebo příběh. 

4. Komunikace MÚVS se odehrává v několika rovinách, což zkresluje celkový ob-

raz instituce.  
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5. Nedostatečná komunikace s širší veřejností. 

6. Primárně bez možnosti vytvořit si osobní rozvrh. 

7. Zcela chybí učební místnost nebo studovna. 

 

• O (Příležitosti) 

1. Navázání vztahů s potencionálními zaměstnavateli podle uplatnění studentů, 

čímž by se zvýšila přidaná hodnota studia a také by se zlepšilo uplatnění ab-

solventů fakulty 

2. Více využít možnosti propojení s ostatními fakultami ČVUT. Užší spolupráce 

s více fakultami by nabídla studentům možnost studovat ekonomická a ma-

nažerská studia s aktuálně žádaným zaměřením. Tím by se zvýšila konkurenč-

ní výhoda MÚVS, jelikož by jako jediný poskytoval ekonomické vzdělání se za-

měřením například na IT, elektrotechniku nebo strojní výrobu. 

3. Zviditelnit tento ústav, více využívat možností marketingové komunikace, sta-

novit si jasné cíle a předávat je veřejnosti. Je důležité posunout význam Masa-

rykova ústavu vyšších studií na roveň ostatním fakultám ČVUT. Komunikovat 

jeho jedinečnost jakožto ústavu spojující ekonomická a technická studia. Pod-

porovat publikační činnost. 

4. Udržovat kontakt s absolventy MÚVS, zviditelňovat jejich úspěchy a úspěchy 

současných studentů. Tím by mohla vzrůst vážnost Masarykova ústavu nejen 

mezi potencionálními studenty, ale především mezi potencionálními zaměst-

navateli. 

5. Zvážit význam jednotlivých studijních oborů a inovovat jejich studijní progra-

my podle současných potřeb trhu. Nabídnout větší možnost volby 

v navazujících magisterských studijních programech. 

6. Zaměřit se na cizince trvale žijící v České republice, jejich počet stoupá. 

 

• T (Hrozby) 

1. Vysoká konkurence v oblasti vysokoškolského ekonomického vzdělání, exis-

tence fakult s delší tradicí vzdělávání. 

2. Díky vysokému zájmu o ekonomické obory může dojít k poklesu kvality výuky 

díky nedostatku kvalifikovaných akademických pracovníků. 

3. Pokles pozitivního vnímání školy ze stran studentů díky nejasnému positio-

ningu v myslích veřejnosti a rozdílné komunikaci. 

4. Díky nízkému zájmu o některé obory může nastat jejich úplné zrušení, to ještě 

více sníží diverzitu poskytovaných vzdělávacích služeb MÚVS a tím i propad 

veřejného mínění o MÚVS. 

5. Snížení počtu studentů z důvodu demografického poklesu. 

6. Snížení financování vysokých škol v závislosti na poklesu HDP státu. 
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ČZU – Provozně ekonomická fakulta 

 

• S (Silné stránky) 

1. Velice moderní zázemí školy s reprezentativním přesahem a moderními vyu-

čovacími prostory. 

2. Široká nabídka vzdělávacích programů na všech stupních studia, podpora ce-

loživotního vzdělávání. 

3. Některé studijní obory jsou realizovány také v anglickém jazyce. 

4. Vysoká míra úspěšnosti při přijímacím řízení na bakalářských i magisterských 

studijních oborech. 

5. V kampusu se nacházejí všechny fakulty a potřebné služby studentům, jako 

například menza, sportovní areál nebo moderní koleje. Studentům a zaměst-

nanců je k dispozici také parkoviště. 

6. Jednotná identita a přesné vymezení fakulty v působnosti České zemědělské 

univerzity. 

7. Velká kapacita pro přijímání studentů. 

8. Nabídka několika oborů se zaměřením na populární ekonomiku a ma-

nagement. 

9. Podpora pro absolventy hledající zaměstnání pomocí portálu Jobs PEF nebo 

Kariérního a profesního poradenství. 

10. Spolupráce s absolventy školy a poukazování na jejich kariérní úspěchy. 

 

• W (Slabé sránky) 

1. Špatná image Provozně ekonomické fakulty v porovnání s jinými ekonomicky 

zaměřenými fakultami. 

2. Umístění na okraji Prahy, spojení s centrem města je zajišťováno pouze auto-

busovou hromadnou dopravou. 

3. Malý podíl povinně volitelných předmětů. Většinou pouze jeden povinně vo-

litelný předmět v semestru. 

4. Nízký podíl skutečně zapsaných studentů v porovnání s počtem přijatých 

studentů. 

5. Slabá aktivní komunikace s potencionálními studenty, chybí spolupráce 

se středními školami. 

6. Díky vysokým počtům studentů je prostředí anonymní. 

7. Pouze několik málo oborů lze studovat v kombinované formě studia. 

 

• O (Příležitosti) 

1. Díky specifické profilaci studentů by bylo možné spolupracovat s úspěšný-

mi podniky v různých oborech. Tím by se zvýšila prestiž fakulty a následně 

i uplatnění absolventů. 

2. Díky podpoře mezinárodně uznávané vysoké školy je zde možnost nabídky 

studia speciálně navrhnutého pro cizince. 
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3. Možnost specifikace některého studijního oboru jako čistě ekonomického se 

zaměřením na agrární odvětví. Nyní jsou ekonomické obory koncipovány jako 

ryze ekonomické s několika předměty zaměřenými na zemědělství. 

4. Jako jedna z kapacitně největších ekonomických fakult v České republice má 

Provozně ekonomická fakulta výraznou možnost financování technického vy-

bavení fakulty, což podporuje konkurenční výhodu na trhu. 

5. Možnost spolupráce studentů a pedagogů nejen různých fakult, ale díky široké 

nabídce také spolupráce studentů a pedagogů jednotlivých studijních oborů. 

6. Velká kapacita pro přijetí studentů a nové prostory umožňuje fakultě zaměřit 

se na vzdělávání fyzicky postižených osob. 

 

• T (Hrozby) 

1. Ekonomické fakulty vysokých škol se společensky více pozitivně hodnoceným 

renomé. 

2. Díky technologickému rozvoji a globalizaci může být stále těžší najít ekono-

mickou pozici v zemědělsky zaměřeném podniku v tuzemsku a díky tomu 

může fakulta zaznamenat pokles uchazečů o vzdělání. 

3. Hrozba ztenčujícího se počtu kvalitních akademických pracovníků s danou 

specializací. 

4. Díky nízkému zájmu o studium oborů v anglickém jazyce jejich úplné zrušení. 

5. Snížení financování vysokoškolského vzdělávání v závislosti na HDP státu. 

6. Snížení počtu studentů z důvodu demografického poklesu vysokoškoláků. 

12.3.1 Vyhodnocení SWOT analýzy 

SWOT analýza byla vyhodnocena pomocí metody přidělení váhy a známky každému 

faktoru vnitřnímu i vnějšímu. Váha znamená důležitost daného prvku a známka pak 

dopad tohoto faktoru na situaci instituce. Analýza byla vyhodnocena jednotlivě 

pro obě fakulty, a ačkoliv na organizace působí některé stejné faktory, jejich hodno-

cení je pro každou z fakult odlišné. Výsledek vyhodnocení zobrazují následující tabul-

ky. (Celé vyhodnocení je uvedeno v příloze č. 2) 

 

Tabulka 8 – Vyhodnocení SWOT analýzy pro ČVUT – MÚVS 

ČVUT – MÚVS 

 Silné stránky – 3,65 Slabé stránky – 3,3 

Příležitosti – 3,25   

Hrozby – 3,4 x  

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 9 – Vyhodnocení SWOT analýzy pro ČZU – PEF 

ČZU – PEF 

 Silné stránky – 4,23 Slabé stránky – 3,55 

Příležitosti – 2,97   

Hrozby – 3,775 X  

 

 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že obě instituce vládnou silnými stránkami, nicméně je zde 

nebezpečí přicházející z externího prostředí v podobě hrozeb. Lze pozorovat i shodu 

té největší hrozby, jíž je velká konkurence známějších a více pozitivně vnímaných fa-

kult ekonomického zaměření. 

Nejsilnější stránkou Masarykova ústavu vyšších studií je jeho jedinečné postavení na 

poli ekonomických studií, které ale nemusí být v tak silně koncentrovaném trhu eko-

nomických vzdělání bráno u studentů v potaz, obzvlášť pokud neinklinují 

k technickým studiím. 

Provozně ekonomická fakulta má jako svou nejsilnější stránku podle této analýzy ši-

rokou nabídku vzdělávacích programů na všech stupních studia, které umožňují mi-

mo jiné hladký přechod mezi jednotlivými stupni studia. Další, velmi vysoce hodno-

cená silná stránka je pak vysoká úspěšnost při přijímacím řízení. 

Systém zvolení strategie podle SWOT vyšel v podobě ST, to znamená, že instituce by 

se měla zaměřit na využívání stávajících silných stránek na překonání možných při-

cházejících hrozeb.  

Právě efektivní využívání principů marketingové komunikace je vhodným nástrojem 

pro posílení a zviditelnění silných stránek. 

13 Analýza současné marketingové ko-

munikace 

V rámci analýzy současné marketingové komunikace bude pozornost zaměřena pře-

devším na vizualizaci, propojenost s misí a vizí a na využívání nejvýznamnějších ko-

munikačních kanálů. Jelikož má práce za cíl především zvýšit povědomí o existenci 

Masarykova ústavu vyšších studií, bude marketingová komunikace zkoumána 

z hlediska komunikace se současnými studenty a s veřejností, především 

pak s potencionálními studenty. 

13.1 Vizuální styl 

Jednotná vizualizace je základním kamenem úspěšné marketingové komunikace. Zá-

kladem vizualizace je pak logo, font a barvy fakulty. Moderním prvkem pro komunika-

ci a sjednocování je také maskot univerzity nebo fakulty, který by měl ztělesňovat 

hlavní výhody studia. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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ČVUT – Masarykův ústav vyšších studií 

Masarykův ústav vyšších studií má jednotlivé prvky stanoveny v Grafickém manuálu 

ČVUT. Tento manuál byl zmodernizován a byly do něj přidány také nové prvky, napří-

klad speciální písmo s názvem Technika. Současný vizuální styl má podporovat pro-

pojování tradice i moderní pohled, což je v případě Masarykova ústavu více než žá-

doucí. Znakem pro celé ČVUT je dvouocasý český lev s otevřeným odpichovacím kru-

židlem. Ten je zobrazován buď ve čtverci nebo samostatně a odkazuje na heraldiku 

Benedikta Rejta. Základní barva je modrá s označením Pantone 300, ve cmykové šká-

le zapsaná jako C -100, M – 43, Y – 0, K – 0. Jelikož jsou prvky vizualizace pro fakultu 

stanoveny, je dobré je tvořivě podporovat i v komunikaci, která nemá grafické ome-

zení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masarykův ústav vyšších studií respektuje tato loga a přidává je na všechny tiskoviny 

pro interní komunikaci, čímž podporuje jednotnost. Logo zároveň pomáhá veřejnosti 

v zařazení Masarykova ústavu. Ačkoliv jsou informace o existenci veřejnosti o MÚVS 

malé, sepjetí s velmi známým logem ČVUT příjemci říká, že je tento ústav součástí 

právě ČVUT a zároveň také napovídá o technickém zaměření tohoto ústavu, ačkoliv 

přední dominantou jsou ekonomická a pedagogická studia. Podle mého názoru 

je vhodné podporovat spojení názvu ústavu se známým logem lva, jelikož zde plní 

mimo jiné funkci navigátora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Loga Masarykova ústavu vyšších studií 

Obrázek 2 – Loga fakult a ústavu ČVUT 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na druhou stranu je zde velmi malý prostor pro individualizaci vzhledu loga pro jed-

notlivé fakulty, ty se liší pouze názvem. Tento krok lze odůvodnit snahou zvyšovat re-

nomé fakult a ústavů díky spojení s prestižním jménem celé vysoké školy. 

Lev je univerzálním maskotem celého ČVUT. Jednotlivé fakulty sdílejí jednoho masko-

ta, ten není zaměřením nijak modifikován. Jednotná vizualizace z barevného hlediska 

je zde dodržena. Lev má představovat spojení s minulostí, ale díky jeho vzhledu, který 

je spíše komiksový a přátelské povaze, je také znakem modernizace. Takto ovšem 

působí na všech fakultách ČVUT, takže tím jinak zásadně nevyzdvihuje cíle MÚVS. 

 

ČZU – Provozně ekonomická fakulta 

Fakulty České zemědělské univerzity jsou od sebe odlišeny barvou a logem. Stejný 

zůstává font s názvem Etelka. Fakulty spojuje kompozice symbolů, ačkoliv se od sebe 

znaky i barvou liší. Tento způsob umožňuje jak přiřazení k univerzitě, tak vybudování 

individuálního jména fakulty, což je vzhledem ke škále nabízených studijních oborů 

vhodným tahem. Základní barvy Provozně ekonomické fakulty jsou v barvách Panto-

ne i cmykové škále popsány níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká zemědělská univerzita mnohem méně lpí na zdůrazňování souvislosti 

s mateřskou univerzitou. To je dáno především tím, že cílem univerzity není spojování 

jednotlivých fakult, ale možnost jejich individualizace. Možnou příčinou tohoto jevu 

je fakt, že zemědělství není tak prestižní studijní obor jako technika, tudíž spojování 

jména univerzity s méně zemědělsky zaměřenými fakultami není tolik podstatné.  

 

 

Obrázek 4 – Loga PEF ČZU 

Obrázek 3 – Základní schéma barev PEF ČZU 

 Zdroj: www.fit.cvut.cz 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 5 – Loga fakult ČZU 

 

Maskotem Provozně ekonomické fakulty je sova, symbolizující moudrost. Ta je také 

v logu fakulty. Maskot je vyhotoven v barvách fakulty a nejedná se o celouniverzitního 

maskota, jako je tomu u ČVUT. Provozně ekonomická fakulta je totiž jedinou fakultou 

na ČZU, která má svého maskota. Svou podobou maskot dobře reprezentuje slova 

fakulty o kvalitním vzdělání.  

13.2 Komunikační mix 

V rámci komunikačního mixu se budu zabývat především nástrojem PR, event marke-

tingem a používanými online kanály, které využívají obě fakulty, a tudíž je zde mož-

nost je porovnat. 

13.2.1 Public relations 

Public relations (PR) jsou vhodným nástrojem pro komunikaci každé vysoké školy, je-

likož umožňují vytvářet kvalitní vztahy mezi školou, studenty a veřejností. Hodnota PR 

pro příjemce je značná, jelikož je možné díky PR pozorovat skutečný charakter orga-

nizace. Veřejnost zde bude pro lepší orientaci a popis rozdělen na několik skupin na-

vazující na rozdělení uváděné v teoretické části této práce. 

ČVUT – Masarykův ústav vyšších studií 

Masarykův ústav vyšších studií nyní buduje vztahy s veřejností díky několika kanálům, 

které odrážejí cílové publikum.  

Vztahy s médii jsou dobrým nástrojem pro propagaci širší veřejnosti, zároveň je zde 

prostor pro posílení vztahů se současnými studenty prostřednictvím vydávání zpráv 

o jejich úspěších, a tím pádem se zlepšuje celkový image fakulty. Články o dění 

na MÚVS se v menší míře vyskytují ve zpravodajském časopisu Pražská technika, který 

publikuje Nakladatelství ČVUT. K tomuto časopisu mají ale přístup pouze studenti 

a zaměstnanci ČVUT, popřípadě návštěvníci fakult, jelikož v tištěné verzi se vyskytuje 

pouze v prostorách ČVUT a webové stránky časopisu nejsou momentálně dostupné. 

Poslední článek, který je o MÚVS dohledatelný přes internet je z června 2018.  MÚVS 

Zdroj: vlastní zpracování 
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dále spolupracuje také s periodiky jako jsou Novinky.cz nebo Radiožurnál, spolupráce 

je ale spíše na jednorázové úrovni. 

Vydávání informací může také iniciovat sama fakulta. Na webu MÚVS je prostor pro 

zveřejňování tiskových zpráv o důležitých událostech. Zprávy zde nalezené jsou vel-

mi formální, popisují jen nejzávažnější změny ve vedení ústavu nebo se jedná 

o zprávy z vědeckých konferencí. Navíc jde o zprávy zastaralé, které nic nevypovídají 

o nynějším stavu ústavu. MÚVS v minulosti také vydával svůj vlastní zpravodaj, který 

ale ukončil svou činnost rokem 2014. 

Vztahy s potencionálními studenty jsou pro každou fakultu velmi důležitou kapitolou 

komunikace. Zde je třeba zajistit vznik sympatií ze strany potencionálního studenta, a 

to jak na základě poskytnutých informací o ústavu, tak zde hrají roli také sympatie 

ovlivněné emocemi. Studenti, kteří si vybírají vysokou školu, zejména pak bakalářské 

studijní obory, často hledají informace jak o učebních plánech a předmětech, tak také 

o atmosféře při studiu. Proto je velmi důležité poskytnout zájemcům o studium do-

statek informací z obou těchto hledisek. 

Masarykův ústav vyšších studií poskytuje informace pro studenty několika cestami. 

Základním zdrojem pro získávání informací je v dnešní době webová stránka. MÚVS 

má na svých webových stránkách kolonku věnovanou právě uchazečům o studium. 

Zde jsou vypsány důvody, proč studovat právě na MÚVS, kde převažují především ro-

zumové informace. Pod jednotlivými odkazy lze dohledat důležité články o přijíma-

cím řízení, průběhu studia a učební plán. Tyto informace vzbuzují v uchazeči důvěru, 

jelikož ještě před přijetím si může představit časovou náročnost studia. Co se týče 

rozumových informací, je potencionální student velmi dobře informován. 

Informace o životě ústavu jsou v komunikaci zastoupeny daleko méně. Na stránkách 

je zdůrazněna přátelská atmosféra, ale prostou větou, bez obrázků, příběhů a podob-

ně. Reference jsou vystaveny na webových stránkách, nicméně je jich pár, jsou starší-

ho data a téměř všichni hodnotitelé byli jen účastníci kurzů, které MÚVS pořádal. 

MÚVS poskytuje přijatým zájemcům o studium také možnost adaptačních dnů, 

nicméně informace o nich jsou těžce dohledatelné. 

Masarykův ústav buduje vztahy se současnými studenty za pomoci několika aktivit. 

Díky rozsáhlým změnám, které jsou možné na této fakultě v posledních letech sledo-

vat, narostl počet studentů, kteří se podílí na propagaci a komunikaci fakulty. Tento 

fakt podporuje komunikovanou výhodu fakulty v podobě znalosti praktických aktivit 

z oborů. Studenti ekonomických oborů MÚVS, a především pak ti se zaměřením 

na marketing si mohou vyzkoušet budování a správu komunikační strategie přímo 

na fakultě. Návrhy studentů se skutečně realizují, čímž ústav buduje své dobré jméno 

na základě dodržení slibu a skutečného zájmu o práci studentů. 

Další výhodou zapojení studentů je fakt, že současní studenti více než specialisté vě-

dí, co může potencionální zájemce o studium zaujmout a jakou cestou toto sdělení 

komunikovat. Tudíž je komunikace mnohem účinnější a tím pádem se výhoda 

pro budování vztahů se současnými studenty stává také výhodou lepšího přiblížení 

potřeb a přání potencionálních studentů. 
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A ačkoliv student sám se nemusí na vedení školy podlet přímo, tato možnost v něm 

vzbuzuje pocit, že tento ústav není jen zastaralý vzdělávací institut, ale moderní or-

ganizace propojující vztahy napříč kategoriemi. 

MÚVS nabízí svým studentům účast v několika spolcích, které ale nejsou zajišťovány 

přímo ústavem a jsou pouze vědeckého charakteru. Příkladem toho může být spolek 

Toastmaster club, což je spolek určený pro celé ČVUT, garantovaný Masarykovým ús-

tavem vyšších studií. Spolek Toastmaster má za cíl vzdělávat své členy v oblasti ko-

munikace, vystupování a leadershipu. 

ČZU – Provozně ekonomická fakulta 

Vztahy s médii jsou na České zemědělské univerzitě prováděny především na ce-

louniverzitní úrovni a nejvíce prostoru zde dostávají fakulty jako například Fakulta ži-

votního prostředí nebo Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Člán-

ky o Provozně ekonomické fakultě se vyskytují výjimečně. 

Z webových stránek Provozně ekonomické fakulty lze velmi jednoduše přejít 

na stránky univerzitního časopisu Živá univerzita. Tento časopis je výsledkem spolu-

práce univerzitních odborníků na komunikaci, většinou z oddělení propagace. 

Nicméně se na jeho obsahu podílejí také zástupci studentských spolků jednotlivých 

fakult. Obsah přináší poznatky o nových studentských projektech, úspěších fakult 

a rozhovory s pedagogickými pracovníky. Ve stejné míře jsou zde zastoupeny aktuali-

ty ze všech fakult. Tento časopis velmi dobře reprezentuje a vyjadřuje směr celé uni-

verzity. Díky zastoupení Provozně ekonomické fakulty je veřejnost obeznámena 

s pevným postavením fakulty v rámci celé univerzity a rozhovory se zaměstnanci 

představují lidský rozměr výuky na fakultě. Časopisu ale chybí slovo studentů, napří-

klad rubrika věnovaná hodnocení života fakulty ze stran zástupců studentů. Vzhle-

dem k tomu, že tento časopis vychází čtvrtletně, by se zde prostor pro hodnocení na-

skytl alespoň v posledním čísle daného roku. 

Potencionální studenti čerpají důležité informace z webových stránek pod odkazem 

Studium. Zde mohou vybrat mezi třemi stupni studia a posléze daný studijní obor. 

U každého oboru jsou vypsány všechny potřebné informace o průběhu studia, přijí-

macím řízení, vzorové testy a také studijní plán. U nejžádanějších oborů nechybí 

ani údaj o nezaměstnanosti absolventů oboru, ty jsou ale neaktuální. Vhodně jsou 

zařazeny například informace o nejúspěšnějších absolventech a jejich nynější kariéře, 

což je údaj, který je pro potencionálního studenta velmi důležitý, jelikož ze strany fa-

kulty tak získává jistý druh záruky o účelnosti studia. Dále jsou zde zobrazovány důle-

žité akce, což na potencionálního studenta může působit pozitivně ve smyslu boha-

tého kulturního i studijního života fakulty. Nechybí obrázky, které podporují růst dů-

věry studenta ve fakultu. Fotodokumentace je totiž na rozdíl od napsaného slova da-

ná, skutečná.  

Potencionální studenti také často nahlížejí na sociální sítě fakulty. PEF disponuje účty 

na všech nejpoužívanějších sociálních sítích, což u studenta vyvolává pocit velikosti.  

Současní studenti jsou informováni o dění na fakultě také několika kanály. Na webo-

vých stránkách je pod odkazem Informace pro studenty hned několik kolonek 

s důležitými informacemi. Vyskytují se zde i takové, které přímo nesouvisí se studiem, 
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ale pomáhají studentům i v jejich mimoškolním životě, což jen dokazuje zájem 

ze strany fakulty. Jsou to například informace o ztrátách a nálezech, o rodičovství bě-

hem studia nebo studentských spolcích. Je zde i informace o carsharingu, tedy 

o možnosti sdílet automobil pro všechny studenty a zaměstnance ČZU, ČVUT a VŠE. 

O tomto projektu jsem se ale z informačních kanálů MÚVS vůbec nedozvěděla. 

Studenti PEF se mohou zapojit do různých spolků při fakultě, ať už v oblasti jejich 

studia, nebo čistě zájmových. Jsou zde spolky jak určené přímo studentům FEP, tak 

i celouniverzitní spolky, které mají za cíl spojovat studenty napříč fakultami. Jmenovi-

tě se jedná například o spolek Akční tým PEF nebo ČZU:GO, což je seznamovací kurz 

pro celou univerzitu. Sama fakulta pak pořádá svůj vlastní seznamovací kurz pod ná-

zvem Rozlet PEF. Všechny informace jsou velmi dobře dohledatelné. 

Akční tým PEF je tým založený za účelem jednotné správy všech sociální sítí. Je tvo-

řen především současnými studenty i absolventy některého studijního oboru PEF. Cí-

lem tohoto seskupení je systematická péče o všechny sociální sítě, přidávání aktualit, 

zajišťování vhodného obsahu. V současné době je tvořen 12 členy. Jde o ukázku spo-

lupráce studentů na komunikaci fakulty, která zajišťuje jak hodnotné vztahy 

s veřejností či potencionálními studenty, tak podporu současných studentů, kteří 

si fakulty, která dává prostor pro spolupráci, cení. 

13.2.2 Event marketing 

V oblasti event marketingu se bude největší pozornost věnována akcím, které pořá-

dají obě fakulty. Tam spadá především akce Den otevřených dveří a účast na veletrhu 

vzdělávání Gaudeamus. Zkoumáno bude hlavně propojení komunikace na eventech 

s cíli a misí organizace, vizualizace a sjednocení se zbytkem používaného komuni-

kačního mixu. 

Gaudeamus je evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání, který 

má za cíl vytvoření prostoru pro setkávání zástupců univerzit různých oborů a poten-

cionálních studentů. Představování vysokých škol se odehrává vždy na úrovni celé 

univerzity, jednotlivé fakulty jsou zde zastoupeny stánky v rámci jednoho univerzitní-

ho stanu. 

ČVUT – Masarykův ústav vyšších studií 

Základem všech stanů ČVUT je jednotná modrá barva a písmo. Každá fakulta či ústav 

má své stanoviště, kde se o zájemce starají současní studenti. Jdou zde připraveny 

informační letáky, ale také možnosti nahlédnout a vyzkoušet si výstupy projektů stu-

dentů jednotlivých fakult. Nechybí maskot ČVUT, modrý lev. 

Oblečení je pro všechny reprezentující dané, černé tričko nebo modrá mikina s logem 

ČVUT, tedy sladění do barev ČVUT. Jednotlivé fakulty zde od sebe nejsou jinak výraz-

ně odděleny. Největším lákadlem stanovišť ČVUT jsou možnosti interaktivního zapo-

jení návštěvníků. To se týká především fakult strojní, elektrotechnické nebo biomedi-

cínského inženýrství. Masarykův ústav jakožto instituce nabízející ekonomické a pe-

dagogické vzdělání nemůže takové vybavení stánku nabídnout. V zásadě se tedy ne-

liší od jiných stánků nabízející ekonomické vzdělávání. Velkou výhodou je ale právě 

spojení se zvučným jménem fakulty, které přiměje návštěvníky zavítat ke stanovišti 
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MÚVS. Jednotnost se stylem ČVUT je, podle mého mínění, pro úspěch MÚVS na veletr-

zích zásadní. Podle mého názoru je celý koncept je postaven na myšlence vytvořit 

vztah nikoliv k jednotlivým fakultám, ale k technickému studiu obecně. To dokazují 

například samolepky Engineers are pretty sexy nebo drink s nápisem Osvěží technic-

kou mysl. Toto zaměření podporuje image školy jako prestižní univerzity, jelikož 

technicky zaměřená studia jsou vysoce ceněna9, problém s poklesem zájmu 

o studium vidím spíše v obtížnosti.  

Nicméně zpětná vazba ke stávajícím studentům, nebo potencionálním studentům, 

kteří veletrh nenavštívili je velmi malá. Na webových stránkách se neobjevila žádná 

aktualita o konání Gaudeamu a účasti MÚVS. Ačkoliv se může zdát, že by byla tato 

zpráva zbytečná, zvýšila by komunikaci mezi studenty a ústavem. Na webových 

stránkách ani na sociálních sítích se po konání akce neobjevilo žádné vyhodnocení, 

pocity vystavovatelů ani návštěvníků. Zcela chybí zpětné hodnocení úspěšnosti akce, 

v porovnání s konkurencí, počty návštěvníků stánku. A pokud jsou ústavem vedeny, 

nejsou zveřejňovány. Na sociálních sítích se objevilo jen velmi málo obrázků či videí 

o události, ačkoliv jde o prestižní akci. 

Další eventovou akcí, která je tradičně pořádána téměř všemi vysokými školami a je-

jich fakultami, je den otevřených dveří. Ten se na MÚVS pořádá několikrát do roka, 

vždy před termínem odevzdání přihlášek na vysoké školy. Informace o konání dnu 

otevřených dveří je vyvěšena na webových stránkách, v sekci Aktuality a Zájemci 

o studium s velkým předstihem, většinou až jeden měsíc před konáním. Na stránkách 

se také objevuje program dne otevřených dveří, který probíhá od 9:00 a poslední ak-

ce je zahájena v 15:00. Hlavní náplní je představení ústavu, informace o profilaci stu-

dentů, informace o zahraniční spolupráci a také prohlídka kampusu. Tyto přednášky 

se během dne jednou zopakují, ústav chce poskytnout informace co největšímu po-

čtu zájemců. V budově je pro zájemce připraven informační koutek s letáky a reklam-

ními dárky v podobě samolepek, propisek a podobně. Vše je laděno do modré barvy 

a symbolů ČVUT. Součástí dne otevřených dveří je také hra na kole štěstí, čímž je za-

jištěna interaktivita, což podporuje zážitek. Přednášky jsou prezentovány pedagogy 

MÚVS ve speciálně vyhrazené místnosti, uchazeči se ale mohou pohybovat po celé 

budově. V informačním stánku se mohou studenti dobrovolně podepsat, což je způ-

sob kontroly úspěšnosti akce. Na této akci se podílí jak pedagogové, tak sami studen-

ti, což má pozitivní vliv na vnímání ze strany návštěvníků. Plakát ke konání akce má 

design podporující novou image MÚVS, jsou zde potřebné informace k programu, 

ale chybí adresa nebo lépe návod, jak se na ústav dostat. 

Masarykův ústav vyšších studí také pořádá pro své začínající studenty adaptační dny, 

určené jak prvním ročníkům bakalářského, tak magisterského studia. Adaptační den 

se odehrává v areálu MÚVS, ve vnitřních i vnějších prostorách. Programem jsou před-

                                                      

 

 
9 Vysokoškolský diplom jako vstupenka na trh práce. Největší šanci na uplatnění mají technici. In: Vyso-

keskoly.cz [online]. 2018 [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: https://www.vysokeskoly.cz/clanek/vysokoskolsky-

diplom-jako-vstupenka-na-trh-prace-nejvetsi-sanci-na-uplatneni-maji-technici 
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nášky na téma Jak studovat a Jak se zapojit do života na MÚVS. Dále je připraveno 

občerstvení ve formě grilování, které má navozovat atmosféru určenou 

k vzájemnému seznamování. Tím se MÚVS snaží o modernizaci vztahů v ústavu a od-

bourání bariér. Pomocí mediatéky ČVUT dokumentuje MÚVS fotografiemi již proběhlé 

adaptační dny, nicméně informace o jejich konání jsou těžko dohledatelné. 

ČZU – Provozně ekonomická fakulta 

Stánek ČZU na Gaudeamu byl více tematicky rozdělen podle fakult. Tím dodržuje 

Česká zemědělská univerzita jednotnost v komunikaci, jelikož je toto rozdělení patr-

né i jinde. Postavení Provozně ekonomické fakulty je v rámci univerzity jiné než po-

stavení MÚVS v rámci ČVUT, což signalizuje i lepší postavení pultíku této fakulty, a pří-

tomnost sovího maskota. Nicméně celková expozice nenabízí pro návštěvníky takové 

množství interaktivních zážitků. Studenti propagující vzdělávání na jednotlivých fa-

kultách jsou oblečeni do barevných triček své fakulty, na kterých je natištěn znak 

symbolizující fakultu. Tím je podpořen jednotný styl v rámci každé fakulty. Podle mé-

ho názoru jsou stánky České zemědělské univerzity, konkrétně pak Provozně ekono-

mické fakulty více než na poskytování informací o studiu a možném budoucím povo-

lání zaměřeny na kontakt s návštěvníky. Je zde vidět snaha zacílit spíše na emoce, 

na pozitivní atmosféru na fakultě, kterou mimo jiné podporují i zvolené barvy a ob-

rázky. Například srdce použité na zadní straně fakultních triček. Česká zemědělská 

univerzita, jako ta, která je více individualistická v komunikaci jednotlivých fakult, pří-

liš nezdůrazňuje spojení Provozně ekonomické fakulty s agrárními vědami. Ty se 

u veřejnosti netěší takové oblibě jako například technické zaměření. Z mého pohledu 

je hlavním cílem komunikace na veletrhu vytvořit vztah mezi návštěvníkem a fakul-

tou. Zde vidíme odlišný přístup ke komunikaci mezi Provozně ekonomickou fakultou 

a Masarykovým ústavem vyšších studií. Tento přístup je možné vysvětlit pomocí ana-

lýzy SWOT, která uvádí jako nejslabší stránku MÚVS nízké povědomí o ústavu, kdežto 

u PEF je nejslabší stránka špatná image, která může být částečně způsobena i zto-

tožňováním s agrárním zaměřením. 

Zprávy z veletrhu jsou skromné. Na sociálních sítích je možné nalézt několik obrázků, 

psané slovo nebo komentář neříká téměř nic o atmosféře. 

Den otevřených dveří se na Provozně ekonomické fakultě konají v lednu a březnu, te-

dy v podobných termínech jako na Masarykově ústavu vyšších studií. Na rozdíl 

od MÚVS nabízí i sobotní termíny, což může být pro středoškolské uchazeče lepší va-

rianta než během pracovního týdne. Program dne otevřených dveří trvá od 9:00 do 

14:00, je zde zahrnuta beseda s děkanem fakulty, kde se účastníci mohou dozvědět 

informace o přijímacím řízení i průběhu studia, a prohlídka interiérů. V atriu fakulty 

jsou rozmístěny informační stánky, které obsluhovaly starší studenti i studijní refe-

renti jednotlivých oborů. Tím bylo zajištěno zapojení současných studentů, ale díky 

přítomnosti studijních referentů se účastníci mohli ptát také na specifičtější otázky. 

To zvyšuje důvěryhodnost dostupných informací. Dále byly k zakoupení brožury 

s přípravnými materiály pro přijímací řízení. Vizuální styl byl sladěn a souhlasil 

s barvami fakulty. Interaktivita pro účastníky byla zajištěna možností vyzkoušet si la-

boratoř virtuální reality. Ze dne otevřených dveří pak existuje na webu či sociálních 
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sítích více reportů a zpětné vazby, než je tomu u MÚVS. Díky Akčnímu týmu bylo vy-

tvořeno také video o této akci, kde se zájemců o studium ptali na otázky typu Odkud 

jste k nám přijeli nebo Co se Vám zde nejvíce líbilo. Díky tomu si může fakulta vytvořit 

obraz o úspěšnosti propagace dne otevřených dveří a zjistit i silné stránky, které 

účastníky nadchnou na první pohled. Na plakátu byly velmi vhodně uvedeny spoje 

městské hromadné dopravy, které zájemce dostanou až před fakultu. 

Seznamovací kurz Rozlet PEF je na rozdíl od adaptačního dnu MÚVS jen pro začínající 

studenty prvních ročníků bakalářských programů. Jde o čtyřdenní kurz, přičemž stu-

denti spí přímo na kolejích ČZU. Instruktory jsou zde studenti vyšších ročníků, spíše, 

než o informování jde o skutečné vytvoření přátelských pout mezi současnými a bu-

doucími studenty. Program je víceméně tvořen společenskými hrami v areálu kam-

pusu. Celá akce tedy spíš připomíná akci studentskou než iniciovanou fakultou. 

Akce, pro kterou nemá Masarykův ústav žádnou alternativu je Veletrh pracovních pří-

ležitostí. V roce 2019 se na půdě fakulty sešlo 32 společností s různým zaměřením, 

aby studentům mohly představit své aktivity a nabídly pracovní příležitosti. Mezi nej-

známější firmy patřila například ČSOB, Člověk v tísni nebo Raiffeisenbank. Tato akce 

podporuje misi fakulty, a to dobré uplatnění absolventů na trhu práce. Této akce 

se zúčastnilo zhruba 1800 studentů, a to nejen z Provozně ekonomické fakulty. 

13.2.3 Online komunikace 

Online prostředí jako platforma pro využívání dalších komunikačních kanálů je dnes 

asi nejběžnějším způsobem komunikace vzdělávacích institucí. V této části práce 

se budu zabývat především komunikací a vizualizací na webových stránkách a soci-

álních sítích.  

Masarykův ústav vyšších studií 

• Webové stránky 

Samotné webové stránky jednotlivých fakult jsou velmi odlišné, některé nesplňují 

ani převahu modré barvy jakožto barvy ČVUT. Tento postoj je vzhledem ke snaze vi-

zuální soudržnosti, které je naznačena v Grafickému manuálu ČVUT matoucí. Je zde 

sice poznamenáno, že jednotlivé fakulty mají volnou ruku v grafické tvorbě webových 

stránek, ale alespoň základní znaky jednotnosti by podpořily stávající trend 

v komunikaci. Masarykův ústav stránky ladí do odstínů světle modré, v záhlaví stránky 

je velkým písmem zdůrazňujícím spojení uveden název mateřské vysoké školy a lev 

ČVUT.  Uspořádání jednotlivých odkazů je přehledné. Nejčastější skupiny návštěvníků 

webu, tedy zájemci o studium, studenti a zaměstnanci zde mají své odkazy se všemi 

potřebnými informacemi. Velmi se zlepšila frekvence přidávání článků o dění na ús-

tavu v sekci Aktuality, po pravé straně se navíc objevily důležité odkazy podporující 

silné stránky MÚVS. Zde lze vidět nový typ grafiky, kterým se Masarykův ústav repre-

zentuje. Ten je více hravý, moderní a svou jednoduchostí je pro studenty i zájemce 

přijatelnější. Kdyby byl tento motiv vizualizace použit na celé webové stránky, ústav 

by více podpořil myšlenku modernizace a význam změn, které se na MÚVS dějí.  

Webové stránky je dále možné pročítat ve třech jazycích, česky, rusky a anglicky, při-

čemž při volbě ruského nebo českého jazyka se stránka přeloží do zvoleného jazyka, 
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ale při volbě angličtiny se návštěvník dostane na zcela jiné stránky. Webové stránky 

MIAS School of Business CTU in Prague jsou velmi odlišné od stránek Masarykova ús-

tavu vyšších studií, ačkoliv jde o stejnou instituci. MIAS School of Business CTU 

je předkladem názvu Masarykova ústavu vyšších studií. Tento rozkol může předsta-

vovat důvod zmatenosti pro návštěvníky těchto stránek. Je zde tedy patrný důraz na 

zásadní oddělování komunikace pro tuzemské a zahraniční studenty. Webové strán-

ky MIAS jsou postaveny na novém designu, je zde více obrázků a méně textu, což zce-

la koresponduje s nynějším trendem v online komunikaci. Tyto stránky jsou určeny 

pro zahraniční zájemce o studium na všech stupních studia. 

Webové stránky MÚVS působí jako velmi přehledné, s vysokou mírou informativnosti, 

ale střízlivé, neodpovídající inovativním změnám a celkové změně charakteru MÚVS. 

Na rozdíl od nich jsou stránky MIAS velmi moderní, podporující nový design, zastáva-

jící trend informativnosti pomocí fotodokumentace i videí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 – Webové stránky MÚVS a webové stránky MIAS 

Zdroj: vlastní zpracování 
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• Sociální sítě 

Sociální sítě všech druhů jsou v dnešní domě doménou pro komunikaci mezi různými 

skupinami. Tento trend velkou měrou zasáhl i do komunikace ve školství. Důležité 

je přitom vybrat správnou sociální síť a formu a obsah sdělení. 

Z grafu č. 5 lze vyčíst, že přes 90 % online populace aktivně využívá Youtube a Face-

book, nárůst pak zaznamenává Instragram, především díky zvolenému typu komuni-

kace pomocí obrázků, nebo profesní sociální síť Linkedin. Poslední jmenovaná je pak 

zajímavá především tím, že se jedná o místo vhodné spíše pro formální prezentaci, 

pro komunikaci se stávajícími nebo potencionálními zaměstnanci. 

 

Masarykův ústav vyšších studií má svůj Youtube kanál s názvem ČVUT Masarykáč. 

Všechny videa zde sdílená lze najít také na Facebooku MÚVS. Krátká videa ukazují ak-

ce, kterých se Masarykův ústav zúčastnit, nebo které sám pořádal. Popularita tohoto 

kanálu je ale velmi nízká, což dokládá počet sledujících i výsledky výzkumu (viz kapi-

tola 15). V současné době je trendem krátké, úderné video s jednou hlavní myšlen-

kou, která je předána vtipnou formou. Nyní je Youtube účet pouze nevyužitým kaná-

lem, který nepřináší nic nového. 

Doménou Masarykova ústavu vyšších studií v komunikaci na sociálních sítích je face-

bookový účet s názvem ČVUT Masarykáč. Zde je velmi dobře patrná změna 

v komunikaci, která posiluje hlavní silné stránky organizace a představuje návštěvní-

kům účtu změny, které se na ústavu dějí. Stránka je vedena v duchu nového designu, 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 5 – Přehled užívání sociálních sítí 2017-2018 
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za což lze vděčit především zapojení studentů. Příspěvky na hlavní stránce jsou aktu-

ální, obsahují jak studijní informace o konaných přednáškách nebo konferencích, 

tak dokumentují i jiné aktivity, například sportovní úspěchy nebo fotografie 

z eventových akcí ústavu, ačkoliv v mnohem menší míře. Profilová fotografie zobrazu-

je lva ČVUT, který ale nekoresponduje se lvem ČVUT z grafického manuálu. Všechny 

staré, již nepoužívané profily MÚVS by měly být smazány. Facebookový účet MIAS 

je i na této platformě oddělen. Komunikace je zde vedena stejný způsobem jako 

na webových stránkách MIAS, a soustředí se především na informace o zahraniční 

spolupráci a na možnosti pro zahraniční studenty. 

Dále má Masarykův ústav vyšších studií svůj profil na sociální síti Linkedin. Komunika-

ce jej zde přizpůsobena charakteru této sociální sítě. Příspěvky jsou obsahově zamě-

řeny především na možnosti doplňkového vzdělání, přednášky či významná setkání 

odborníků na půdě MÚVS. Tento účet má jen velmi málo sledujících, konkrétně 46, 

a to i přesto, že anglická obdoba MIAS má na Linkedinu sledujících 386. Je tedy patr-

né, že v zahraničí je tato sociální síť mnohem více používaná. 

Nově začal Masarykův ústav vyšších studií používat také Instagram. Tento krok 

je z důvodu růstu popularity této sociální sítě pochopitelný a správný. Vzhledem 

k velmi malému množství příspěvků zde zatím není dostatečný prostor pro hodnoce-

ní. Dále má svůj vlastní účet také MIAS, který je straší, je zde více příspěvků. Ty jsou 

vhodně okomentované, fotky jsou méně formální, ukazují i zážitky zahraničních stu-

dentů mimo ústav. 

ČZU – Provozně ekonomická fakulta 

• Webové stránky 

Webové stránky jednotlivých fakult jsou si velmi podobné. Používají stejné rozvržení 

a design, liší se pouze v používaných barvách a symbolech. Tento přístup velmi zjed-

nodušuje orientaci studentů z různých fakult a podporuje tak mimo jiné i snahu 

o spolupráci studentů. Navíc design stránek všech fakult podporuje jednotu České 

zemědělské univerzity. Tento přístup by se dal očekávat právě u ČVUT, které spoléhá 

na svůj odkaz a pomocí něho zvyšuje prestiž všech svých fakult a ústavů.  

Webové stránky Provozně ekonomické fakulty jsou vytvořeny v barvách použitých 

v Grafickém manuálu ČZU, je zde i logo sovy a na rozdíl od webových stránek MÚVS 

je nejvýraznějším prvkem v záhlaví stránek název fakulty, nikoliv název vysoké školy. 

Důvodem toho je právě odlišné postavení obou zkoumaných objektů v rámci celé 

školy. Stránky působí moderním dojmem, obsahuje vhodné připomínky důležitých 

termínů, aktuality a podobně, ale ne formou přidaných článků plných textu, jako 

je tomu na stánkách MÚVS. PEF sází spíše na jednoduchost a sílu obrázků, což 

je ve světě, kde není čas na zdlouhavé čtení, výhoda. Stránky jsou schopny oslovit 

studenty více emotivně, než je tomu u stránek MÚVS, které jsou čistě informativní. 

Na webu PEF se mimo důležitých informací pro studium a zaměstnance nachází také 

videa s rozhovory, články o absolventech a zajímavé informace typu Víte, že…  

Tento styl webových stránek je svou podstatou odlišný od stránek MÚVS. Webové 

stránky PEF komunikují skryté sdělení o tom, že studenti jsou na této fakultě šťastni, 

protože se jedná o moderní fakultu ve všech smyslech slova. Snaží se tak překonat 
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bariéru špatné image díky vytváření vztahů se studenty pomocí komunikační strate-

gie. Tento krok je velmi chytrý vzhledem k tomu, že studentů je velké množství a není 

tedy možné s nimi udržovat bližší vztah jinak než přes otevřenou komunikaci. Na we-

bových stránkách se nacházejí důležité odkazy, například na účty fakulty na jednotli-

vých sociálních sítích, ale také na ostatní fakulty České zemědělské univerzity. Strán-

ky je možné prohlížet v češtině a angličtině, přičemž se vždy jedná o sejné stránky, 

jen přeložené. 

Celkově jsou webové stránky velmi přehledné, doplněné fotografiemi areálu i stu-

dentů či absolventů. Zde je vidět vliv síly online komunikace a vizualizace na kvalitu 

PR.  

Web pro zájemce o studium budpefak.cz je novou webovou stránkou určenou vý-

hradně pro zájemce o studium, kde lze kromě klasických informací také požádat kon-

krétního současného studenta z vybraného oboru o radu nebo jeho názor na fakultu. 

Na webových stránkách Akčního týmu PEF www.smat.se.cz jsou články směřující 

jak na nové, tak stávající studenty. Název webu může být zavádějící, jelikož neobsa-

huje klíčové slovo, ale akronym smat znamená Social Media Action Team, což vystihu-

je podstatu a hlavní náplň Akčního týmu PEF. Tento web je ale podstatně těžší nalézt, 

na kmenovém webu PEF na něj neexistuje žádný odkaz. 

Všechny weby respektují společný barevný základ a symbol sovy. Komunikace se po-

té mírně liší podle charakteru koncového příjemce, v zásadě se ale jedná o méně 

formální formu. 

Všechny weby jsou vizuálně podobné, dodržují hlavní zásady, a to barvu a logo fakul-

ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 – Webová stránka PEF ČZU 

Zdroj: vlastní zpracování 
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• Sociální sítě 

Provozně ekonomická fakulta disponuje účty na více sociálních sítích než Masarykův 

ústav vyšších studií, a to konkrétně na Facebooku, Twitteru, Google +, Youtube, In-

stagramu a Linkedinu. O obsah a správu všech sociálních sítí se stará Akční tým PEF. 

Kanál PEF na Youtube má více videí i odběratelů než MÚVS, ale ani počet 86 není vy-

soký. Frekvence přidávání videí také není vysoká. Videa obsahují především reportáže 

či ukázky z různých eventových akcí fakulty, jako je například adaptační den nebo den 

otevřených dveří. Zajímavé je poslední přidané video s názvem Den ze života studen-

ta na PEF ČZU v Praze, které dobře ukazuje prostředí fakulty, udává číselné informace 

o fakultě i celé univerzitě a snaží se zobrazit fakultu mimo jiné i jako místo pro vytvá-

ření přátelských vztahů. Pod tímto videem je podepsán Akční tým PEF. Ten má svůj 

vlastní Youtube kanál, zde pomocí krátkých videí shrnuje, většinou měsíčně, dění na 

fakultě. Jedná se buď o rozhovory s významnými hosty nebo s účastníky akcí PEF. Celá 

kampaň nese název Novinky z PEF. Ani zde ale není počet odběratelů vysoký, nicmé-

ně shlédnutí se pohybují okolo čísla 500. Videa jsou spíše informativní, obsahují stej-

né informace, které lze najít také jako text na webových stránkách. Slouží tedy spíše 

jako alternativní komunikační cesta.  

Facebookový učet zachovává jednotnou vizuální podobu. Příspěvky jsou aktuální, 

spoustu informací je sdělováno pomocí nápisů na obrázcích, informace jsou tedy 

jasné a stručné. Jsou zde i příspěvky, které mají vtipný charakter. Komunikace je 

oboustranná, na stránkách se v sekci hodnocení objevují příspěvky studentů, jejich 

doporučení a zkušenosti se studiem na PEF. 

Twiterový účet Provozně ekonomické fakulty v podstatě kopíruje obsah přidaný 

na Facebook. V porovnáním s počtem sledujících na Facebooku má PEF na twittero-

vém účtu počet sledujících patnáctinásobně nižší. A ačkoliv je zde obsahově velmi 

málo odlišností od facebookového profilu, tím, že PEF profil má a aktivně přidává pří-

spěvky budí dojem rozsáhlé sítě komunikace. Na Twitteru, a stejně tak i na Faceboo-

ku se objevuje odkaz na iZUN.eu. Jde o univerzitní noviny, které jsou výsledkem snahy 

současných studentů. Cílem je informovat o dění na celé univerzitě. 

Účet na Google + je zřejmě neaktivní, poslední příspěvek zde byl přidán v červnu 

2018. Pokud byly na profil přidávány příspěvky, obsahově se týkaly dané části aka-

demického roku.  

Linkedin má větší počet sledujících, než účet Masarykova ústavu vyšších studií i MIAS. 

To je ale dáno především výrazně vyšší kapacitou pro pracovní místa i studium na té-

to fakultě. 
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Instagramový účet Provozně ekonomické fakulty je obsahově mnohem rozsáhlejší 

než začínající účet MÚVS. Příspěvky jsou otevřenější a méně formální než na jiných 

účtech, je zde vidět snaha o reakce na důležité dění ve světě. I zde jsou nejdůležitější 

příspěvky shodné s těmi na Facebooku, ale je zde i mnoho odlišných. Na instagramo-

vém účtu je více než kdekoliv jinde vidět snaha pobavit, a především uskutečňovat 

pravou komunikaci, tedy obousměrné předávání informací. Návštěvníci profilu, typic-

ky studenti, jsou vyzíváni k tomu, aby se zapojovali do anket, hráli různé hry typu 

Co nového se staví na PEF, což zároveň komunikace změny. Jsou přidávány i vědecké 

otázky nebo fotodokumentace z eventových akcí PEF. Zde je nejvíce patrný zásah 

studentů z Akčního týmu, Instagram nemá takové zábrany a je schopný zaujmout. 

14 Srovnání marketingové komunikace 

Při srovnávání je důležité uvědomit si odlišnost obou zkoumaných institucí.  

Vyhodnocení marketingové komunikace bude probíhat v souvislosti s analýzou sou-

časného stavu marketingové komunikace.  

Srovnání bude provedeno pomocí okomentovaného sémantického diferenciálu, který 

bude porovnávat jednotlivé analyzované faktory marketingové komunikace. Výjim-

kou bude vizuální styl, jelikož jde o neporovnatelnou složku, jejímž účelem je odlišo-

vat od konkurence. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 – Ukázka příspěvků na Instagramu PEF ČZU 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 10 – Sémantický diferenciál PR 

Vztahy s médii 

Časté      Nárazové 

Vlastní ini-

ciativa 

     Cizí iniciativa 

Vztahy s potencionálními studenty 

Pasivní pří-

stup 

     Aktivní pří-

stup 

Informace 

rozumové 

     Informace 

emotivní 

Vztahy se současnými studenty 

Zapojování 

studentů 

do prezen-

tace fakul-

ty 

     Nezapojování 

studentů do 

prezentace 

fakulty 

Zájem o 

zpětnou 

vazbu 

     Nezájem o 

zpětnou vaz-

bu 

 

 

Masarykův ústav vyšších studií Provozně ekonomická fakulta 

  

 

První sémantický diferenciál představuje vyhodnocení užívání Public relations rozdě-

lených podle oblastí veřejnosti. Spolupráce Masarykova ústavu vyšších studií s médii 

je značně omezená, a to jak na úrovni masmediální, tak univerzitní. Svůj podíl na tom 

má nevalný zájem novin, časopisů či jiných médií zmiňovat se o dění na vysokých 

školách, nicméně MÚVS příliš neprojevuje ani svou iniciativu zviditelňovat se pro-

střednictvím udržování vztahů s širší veřejností. Příkladem toho mohou být neaktuál-

ní tiskové zprávy vyvěšené na webových stránkách školy. V ústavu nyní probíhá řada 

významných změn, o kterých by mohly pravidelně vycházet zajímavé články. MÚVS 

také nijak významně nepropaguje své studenty či absolventy a jejich úspěchy. Výji-

mečně se články o MÚVS objevují v časopisu Pražská Technika, ten je však určen pri-

márně pro vnitřní veřejnost ČVUT, nikoliv pro oblast širší veřejnosti. 

Provozně ekonomická fakulta je v úrovni komunikace s veřejností pomocí médií mír-

ně napřed, především díky častým příspěvkům do celouniverzitního časopisu Živá 

univerzita. Komunikace s dalšími médii, například televizí či rozhlasem je spíše na ce-

louniverzitní úrovni a PEF se významně netýká.  

V budování vztahů s potencionálními studenty se fakulty jinak významně neliší. MÚVS 

i PEF podávají všechny důležité informace velmi přehledně a srozumitelně. Rozdíl na-

stává, pokud se zaměříme na podtext informací. Důležité jsou nejen rozumové in-

formace, ale také emotivní. To jsou informace vypovídající o stylu života na fakultě, 

Zdroj: vlastní zpracování 
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o atmosféře a mimo studijních aktivitách. Zde již lze pozorovat významný rozdíl. 

MÚVS se zaměřuje větší měrou na informace rozumové. Ty jsou důležité, ale očeká-

vané. Je zde málo informací o studentských akcích, a to jak na úrovni ústavu, tak 

i na úrovni univerzity. Zde vzniká prostor pro sbližování studentů z jednotlivých fakult. 

MÚVS má jako ústav menší kapacity výhodu přátelské atmosféry, kterou ale jinak vý-

znamně nekomunikuje potencionálním zájemcům. Chybí fotografie interiérů či mož-

nost virtuální prohlídky.  

Provozně ekonomická fakulta se zaměřuje na přiblížení jak požadavků na studium, 

tak se snaží potencionálním uchazečům také nastínit atmosféru, kterou mohou při 

studiu očekávat. To vytváří přidanou hodnotu pro studenty, kteří chtějí vědět víc. Fa-

kulta studentům tak nabízí víc než kvalitní vzdělání a dobrou startovací pozici, ale ta-

ké možnost příjemně strávit čas studia, čímž může zabránit své největší hrozbě, a to 

konkurenci jiných ekonomických fakult. 

Velmi kladně na obou fakultách hodnotím spolupráci se stávajícími studenty, 

a to především v realizaci komunikace. Na Masarykově ústavu je spolupráce více pro-

pojena s prací akademických pracovníků i neakademických odborníků na marketin-

govou komunikaci a grafiku. Vzniklý synergický efekt je velmi dobře viditelný na změ-

nách v designu. 

Na Provozně ekonomické fakultě je spolupráce také na velmi vysoké úrovni, nicméně 

je pojatá jinak než na Masarykově ústavu vyšších studií. Studenti se na propagaci 

a komunikaci fakulty podílejí ve speciálně k tomu určených týmech. Ty jsou složeny 

téměř výhradně ze studentů. Tato jednotka pak jako celek komunikuje se zaměst-

nanci fakulty odpovědnými za PR a komunikaci. Spolupráce tedy tak úzce neprovazu-

je studenty s profesory. Tento stav lze vysvětlit tím, že Provozně ekonomická fakulta 

je výrazně kapacitně větší.  

Situace ohledně zpětné vazby se na Masarykově ústavu v poslední době značně 

zlepšila, na rozdíl od Provozně ekonomické fakulty jde ale o ankety týkající se pouze 

studia. Zpětná vazba ve smyslu hodnocení chybí. 

Provozně ekonomická fakulta zpětnou vazbu nehledá jen u současných studentů, 

ale také u potencionálních studentů či zaměstnanců. Tento přístup je dobrým ukaza-

telem zájmu ze strany fakulty. Ta navíc zveřejňuje výsledky některých dotazníků, na-

příklad o kvalitě technického vybavení, ve výročních zprávách. Zpětná vazba je stu-

dentům předávána také pomocí videí s rozhovory, na sociálních sítích díky možnosti 

ohodnotit a vlastními slovy popsat fakultu. Příspěvky nejsou jinak promazávány 

za účelem lepšího hodnocení, takže budí dojem objektivní kritiky ze stran současných 

studentů i absolventů. 
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Tabulka 11 – Sémantický diferenciál Event marketingu 

Gaudeamus 

Jednotnost 

fakult 

     Individualita 

fakult 

Den otevřených dveří 

Interaktivita      Bez zapoje-

ní 

Adaptační den 

Informativní 

charakter 

     Zážitkový 

charakter 

Informovanost o eventových akcích 

Vysoká 

 

     Nízká 

Nabídka eventových akcích 

Široká 

 

     Úzká 

 

 

Masarykův ústav vyšších studií Provozně ekonomická fakulta 

  

 

Do hodnocení expozice na výstavě pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaude-

amus jsem zařadila především prezentaci analyzovaných fakult v návaznosti na pre-

zentaci celé vysoké školy. Důvodem toho je odlišný způsob prezentace obou fakult, 

a to v návaznosti na stanovené cíle a současnou pozici fakulty v rámci celé školy. 

Prezentace Masarykova ústavu vyšších studií byla zcela v souladu s prezentací ostat-

ních fakult. Tento model je v souladu s výslednou strategií vyplývající ze SWOT analý-

zy, jelikož vhodnou silnou stránkou, jak se bránit hrobě známějších ekonomických fa-

kult, je právě spojení s prestižním renomé ČVUT. Dále toto rozhodnutí podporuje 

snahu o vzájemnou spolupráci s ostatními fakultami ČVUT. 

Provozně ekonomická fakulta pak zvolila styl více individualizovaný, který ale podpo-

ruje celkovou komunikaci fakulty v rámci univerzity. Toto rozdělení je totiž patrné 

i v dalších komunikačních kanálech, čímž se zachovává jednotnost. Mírná individuali-

zace pomáhá při orientaci, Provozně ekonomická fakulta má navíc v rámci univerzity 

mnohem známější postavení, než je tomu u Masarykova ústavu vzhledem k celému 

ČVUT. Tento styl je tedy správný pro PEF, nikoliv však pro MÚVS. 

Den otevřených dveří je tradičně pořádaná akce, která má za úkol především sezná-

mit potencionální studenty s podmínkami na fakultě. Informace ohledně přijímacího 

řízení nebo studia jsou samozřejmostí, kterou obě fakulty splňují. Proto bylo jako kri-

térium vybráno míra interaktivity, zapojení návštěvníků a zanechání nějakého zážitku, 

jelikož eventové akce by měly vytvářet pouta za základě pozitivních zážitků.  

Masarykův ústav vyšších studií nabízí jako interaktivní složku hru na kole štěstí a ko-

mentovanou prohlídku kampusu spolu s maskotem ČVUT, lvem. Tyto akce, zejména 

Zdroj: vlastní zpracování 
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pak prohlídka kampusu opět ukazují na snahu provázat studenty Masarykova ústavu 

vyšších studií s celým ČVUT. Zážitky nicméně nejsou jinak významně hodnototvorné, 

nekomunikují silné stránky MÚVS. 

Provozně ekonomická fakulta nabízí stejně jako Masarykův ústav vyšších studií pro-

hlídku fakulty a kampusu, navíc nabízí ale možnost vyzkoušet si pobyt ve virtuální re-

alitě. Tím PEF komunikuje jednu ze svých hlavních silných stránek, a to technickou 

vybavenost a moderní prostory fakulty. 

Adaptační den obou fakult se velmi liší. Masarykův ústav vyšších studií pojal tuto akci 

spíše jako rozšířený den otevřených dveří. Současní studenti se do kontaktu s novými 

dostávají především u informačních i občerstvovacích stánků, program je veden pe-

dagogy. Je zde poskytnuta možnost pro vytvoření vzájemných vztahů, nicméně ne-

dochází k aktivnímu začlenění do kolektivu. 

Adaptační den PEF s názvem Rozlet je na rozdíl od adaptačního dnu MÚVS čtyřdenní, 

intenzivní kurz. Kurz organizují především současní studenti, kteří provází nové spo-

lužáky po celé čtyři dny. Jde o mnohem více emotivní zážitek, vazby mezi studenty 

se vytváří snadněji. Noví studenti ale nemají možnost poznat tak důkladně své profe-

sory, jelikož je celý program zaměřen spíše na sblížení studentů. 

Z hlediska celkového posouzení event marketingu jsem vybrala ukazatele informo-

vanosti o akci a nabídku akcí, jelikož zde vidím významný rozdíl mezi oběma fakul-

tami. 

Informovanost o konání akcí je na MÚVS je výrazně slabší, než je tomu u PEF. Akce 

jsou oznámeny v sekci Aktuality na webových stránkách a jako nadcházející událost 

na facebookovém účtu, vždy s předstihem. Což je samozřejmě vhodné, nicméně jako 

aktualita se může připravovaná akce ztratit mezi dalšími články. Ale například dny 

otevřených dveří nebo přípravné kurzy mají svou vlastní složku, kam jsou přidávány 

informace o nich. To je vhodný způsob také pro adaptační dny a podobné akce, o kte-

rých je lepší se dozvědět co nejdříve. Akce všech součásti ČVUT jsou shrnuty 

na stránce Kalendář akcí ČVUT. Zde se akce ústavu ztrácejí mezi ostatními. 

Provozně ekonomická fakulta má na webových stránkách umístěn kalendář akcí, kde 

jsou vypsány všechny nabízené přednášky, důležité akce pro studenty a podobně. 

Aktuality navíc respektují datum konání akce, nikoliv datum přidání příspěvku o akci, 

tudíž je informace viditelná až do dne zahájení. Na facebookových stránkách jsou ak-

ce zveřejňovány stejně jako na facebooku MÚVS, tedy formou nadcházejících událos-

tí. 

Masarykův ústav svou nabídnou eventových akcí ani jejich obsahem nijak nevyčnívá 

z průměrných nabídek, které lze očekávat i na jiných fakultách. Typické akce jako 

účast na vzdělávacích veletrzích nebo den otevřených dveří je v podstat samozřej-

mostí. Nicméně adaptační dny už nejsou tak obvyklé. Ústav nabízí velký počet před-

nášek i besed, chybí ale například informativní přednášky o charakteru jednotlivých 

zaměření v oboru nebo přednášky o administrativní stránce odevzdávání bakalář-

ských či diplomových prací. 

Provozně ekonomická fakulta pořádá jak očekávané akce, tak i přednášky obsahově 

nijak nesouvisející se studiem, například o zdravém životním stylu. Pro své studenty 
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i veřejnost nabízí také workshopy, intenzivní kurzy výuky jazyků nebo práce s účetním 

softwarem Důležité je zde ale zohlednit velikost fakulty, její možnosti, co se týče zá-

zemí i zájem studentů o takové přednášky. Nicméně je ale taková nabídka ukazate-

lem vyspělosti a otevřenosti fakulty. 

 

Tabulka 12 – Sémantický diferenciál Online komunikace 

Online komunikace 

Přehlednost      Nepřehlednost 

Jednotná 

vizualizace 

     Nejednotná 

vizualizace 

Adaptovaný 

obsah 

     Neadaptovaný 

obsah 

Aktivní ko-

munikace 

     Příležitostná 

komunikace 

Rozumové 

informace 

     Emotivní in-

formace 

Provázanost 

online ka-

nálů 

     Neprovázanost 

online kanálů 

Interaktivita      Bez možnosti 

zapojení 

Zajímavost 

sdělení 

     Nezajímavost 

sdělení 

 

 

Masarykův ústav vyšších studií Provozně ekonomická fakulta 

  

 

Online marketingová komunikace byla hodnocena jako celek, jelikož je zde nejvíce 

vidět provázanost jednotlivých kanálů. 

Masarykův ústav vyšších studií nevyužívá ve všech online komunikačních kanálech 

stejný název, což mírně zhoršuje vyhledávání, především pak na sociálních sítích, kde 

lze najít pod názvem ČVUT Masarykáč. Účelem změny jména je přizpůsobení komuni-

kace na sociálních sítích, v tom případě je ale nutná provázanost odkazy. Provozně 

ekonomická fakulta naproti tomu používá všude stejný název, občas zaměněn 

za zkratku PEF. Díky funkčním odkazům pak není problém jakékoliv online stránky 

dohledat. 

Obě fakulty mají všechny online komunikační kanály přehledné, sdělení jsou pro pří-

jemce hodnotné.  

Kde lze spatřit velké rozdíly v hodnocení je jednotnost vzhledu všech online komuni-

kačních kanálů. Masarykův ústav, především díky webovým stránkám, příliš nerespek-

tuje pravidlo jednotného vzhledu. Nový design vhodně podporuje jedinečné zamě-

ření ústavu. Sociální sítě jsou již spravovány s novým designem, stejně tak stránky 

Zdroj: vlastní zpracování 
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MIAS. Provozně ekonomická fakulta ctí jednotnost úpravy, respektuje barvy 

z Grafického manuálu ČZU a svého fakultního maskota. Podporuje tak jednotnost, 

která ji zároveň odlišuje od ostatních fakult ČZU. 

Pod pojmem adaptovaný obsah je zde myšleno adaptace formy sdělení, ale i různost 

příspěvků na různých kanálech. MÚVS příliš nediferencuje příspěvky podle komuni-

kačních kanálů, v podstatě své příspěvky zveřejňuje ve stejné podobě na všech vyu-

žívaných sociálních sítích i na webových stránkách. To příliš nerespektuje důvody, 

kvůli kterým bylo změněno jméno MÚVS na sociálních sítích na ČVUT Masarykáč. Pro-

vozně ekonomická fakulta se snaží harmonizovat obsah a formu sdělení 

k příslušnému komunikačnímu kanálu. To se projevuje především na sociálních sítích, 

jejichž charakter je odlišný, co se formálnosti týče. 

Dále jsou obě fakulty aktivními v komunikaci v online prostředí. Sdělují důležité in-

formace. 

Stejně jako v off-line komunikaci se MÚVS drží zveřejňování spíše rozumových infor-

mací. Tyto informace jsou vhodné především pro webové stránky, jakožto pro for-

mální zdroj online informací. Díky tomu ale nedochází právě k diferenciaci obsahu 

a formy sdělení, jak již bylo řečeno výše, která by byla pro moderní vysokoškolský ús-

tav vhodná. Provozně ekonomická fakulta se na rozdíl od Masarykova ústavu snaží 

přibližovat život na fakultě právě pomocí emotivních informací, často vyjádřených 

fotografiemi nebo příběhy. To koresponduje se snahou univerzity vybudovat loajální 

studenty. 

Provázanost všech online komunikačních kanálů je v internetovém světě dána přede-

vším odkazy. MÚVS odkazuje na sociální sítě, Facebook a Linkedin, ze svých webo-

vých stránek. Chybí zde odkaz na nově používaný Instagram a lepší chybí propojení 

s ostatními fakultami. Samotné sociální sítě se již navzájem nepropojují. Provozně 

ekonomická fakulta má na webových stránkách odkazy na všechny používané sociál-

ní sítě, komunikace se propojuje i mezi sociálními sítěmi, avšak v menší míře.  

Interaktivita je na sociálních sítích zajištěna především zpětnou vazbou, komentáři 

a hodnocením. Sociální sítě MÚVS přidávají možnost hodnotit jen zřídka, ankety jsou 

většinou rozesílány pomocí školního emailu a týkají se školních záležitostí. Provozně 

ekonomická fakulta zajišťuje možnost zpětné vazby i pro širší okruh, právě pomocí 

hodnocení na sociálních sítích, které je mnohem dostupnější než ankety rozesílané 

pomocí školního emailu. PEF dále jako interaktivní složku využívá například krátké 

ankety na Instagramu, které se nemusí vždy týkat jen studia.  

Masarykův ústav v zásadě komunikuje dění na své fakultě, v menším rozsahu také na 

jiných fakultách ČVUT. V podstatě se příliš nezabývá děním ve světě, jinak nereflektu-

je ani změny či novinky v oboru. Ačkoliv je tedy podstata zajímavosti velmi subjektiv-

ní, komentování dění mimo ústav by jistě zvedlo úroveň zajímavosti alespoň 

z informativního hlediska. Provozně ekonomická fakulta ve většině případů také ko-

mentuje rozvoj své vlastní fakulty, díky využití adaptace jsou ale některé zprávy po-

dány moderněji, a dokážou proto více zaujmout. Navíc je zde vidět také snaha o ko-

mentování, nebo alespoň odkazování se na trendy komunikované širší veřejností. 
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15 Výzkum  

Následující výzkum týkající se stavu marketingové komunikace má pomoci 

s hodnocením současně používaných komunikačních kanálů na Masarykově ústavu 

vyšších studií. Výzkum je zaměřen na mínění současných studentů o úrovni komuni-

kace. Ačkoliv výzkum bere za respondenty současné studenty, jejich názory mohou 

značně přispět ke zlepšení celkové komunikace, a to také na úrovni komunikace 

s potencionálními studenty a širší veřejností. 

15.1 Cíl výzkumu 

Marketingový výzkum má ukázat, co si o nynějším stavu marketingové komunikace 

myslí současní studenti, jak hodnotí jednotlivé aspekty a dotazník zároveň poskytuje 

prostor pro komentáře a návrhy na zlepšení v oblastech, které hodnotí jako slabé. 

15.2 Respondenti 

Za respondenty jsou požadováni studenti všech ročníků MÚVS. Výzkum mimo jiné 

odhalí, zda studenti studují nebo studovali také na jiné vysoké škole. V tom případě 

by mohl jejich pohled na komunikaci na MÚVS obsahovat také srovnání s komunikací 

na jiné vysoké škole. 

15.3 Sběr dat 

Za metodu sběru dat jsem zvolila metodu CAWI (Computer Assisted Web Intervie-

wing), která je založena na dotazování pomocí formuláře vystaveného na webu. For-

mulář jsem sdílela na facebookových stránkách všech ročníků MÚVS. Toto řešení jsem 

vybrala kvůli jeho značným pozitivům, mezi která patří nulové finanční náklady, rych-

lost odezvy a velký dosah. 

15.4 Výsledky výzkumu 

Zapojilo se celkem 100 respondentů. Na začátku dotazníku byla uvedena žádost 

o vyplnění, objasnění smyslu dotazníku a respondentům bylo sděleno, že vyplněním 

mohou poskytnout cennou radu pro budoucí směřování komunikace mezi MÚVS 

a studenty. Celkem se dotazník skládal ze 17 otázek, ale některé byly dotazovány 

pouze jako doplnění určité odpovědi, a byly nepovinné. První tři otázky byly otázkami 

kvótními a sloužily pro identifikaci respondenta v rámci studia na MÚVS. Zbylých 15 

otázek se týkalo samotného Výzkumu. (Celý dotazník je uveden v příloze č. 3) 
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První otázka specifikovala, jaký ročník student nyní studuje. Respondentů se celkem 

zúčastnilo 100, z toho nejvíce (34 %) z třetích ročníků. K výzkumu se nicméně vyjádřily 

všechny skupiny studentů, studenti magisterského studia v menší míře, což však od-

povídá porovnání reálných počtů studentů magisterského a bakalářského programu. 

Otázka č. 2 zkoumala, zda studenti MÚVS současně navštěvují nebo navštěvovali i ji-

nou vysokou školu. 38 % dotázaných tak činí a nejčastěji navštěvují právě Českou 

zemědělskou univerzitu. Z celkového počtu 38 respondentů jde o 13 studentů. To jen 

dokazuje, že Česká zemědělská univerzita, a konkrétně její fakulta Provozně-

ekonomická je častou alternativou k možnosti studia na MÚVS. Právě studenti z jiných 

vysokých škol jsou často nespokojeni s úrovní komunikace na MÚVS, jelikož ji mohou 

porovnat jinde. Od nich se pak nejčastěji přicházejí návrhy na zlepšení, které kopírují 

pozitivně hodnocenou zkušenost z jiných vysokých škol. 

Graf 6 – Otázka č. 1 – Jaký ročník navštěvujete? 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 7 ukazuje zdroje informovanosti studentů o možnosti studia na MÚVS. Na prv-

ním místě je internet se 44 %. Konkrétní zdroj prvotních informací z internetu jsou 

pak podle průzkumu webové stránky, s 25 % i vzdělávací portály. Tato otázka dokazu-

je, jak důležité je mít dobře propracované webové stránky, jelikož jde o místo, kde 

i potencionální studenti očekávají největší příval důležitých informací o studiu.  

Jako druhý nejčastěji používaný zdroj informací pak byli samotní studenti nebo ab-

solventi MÚVS. O nich získávají informace převážně studenti magisterského oboru 

a studenti, kteří studují či studovali na jiné vysoké škole. Tento fakt potvrzuje, že je 

velmi přínosné budovat pevné vztahy se současnými studenty, kteří poté mají velký 

vliv na své okolí. Třetím nejčastějším místem pro získávání informací o studiu 

na MÚVS je staly vzdělávací veletrhy. Byť se může zdát 19 % jako malé číslo, 

v přepočtu na jednotlivce uchazečů o studium bakalářských studijních programů 

v roce 2018 se jedná o 68 studentů. 

Otázka č. 6 se zaměřila na nejčastěji využívané komunikační kanály. Prvotní rozdělení 

kanálů je na osobní komunikaci a komunikaci online. 86 % studentů rozpovědělo, 

že jako komunikační kanál užívají ostatní studenty velmi často až často, což z nich 

činí ten vůbec nejvíce využívaný komunikační kanál. Důvodem toho mohou být vý-

sledky vyplývající z odpovědí na otázku č. 7. Ta zněla „Jak jste spokojeni s komunikací 

důležitých informací ze strany školy? (včasnost sdělení termínů, změny v rozvrhu, in-

formace o zkouškách aj.)“. 73 % respondentů odpovědělo že jsou spíše až velice ne-

spokojeni. Pokud totiž nejsou studenti spokojeni s předáváním důležitých informací 

ze strany školy, vybudují si své vlastní kanály, kterými mohou být právě ostatní stu-

Graf 7 – Otázka č. 4 a 5 – Jak jste se dozvěděli o možnosti studia na MÚVS? S výsečí 

přesného internetového zdroje 

Zdroj: vlastní zpracování 
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denti. Tyto kanály pak používají pro většinu komunikace. Kromě toho, že hrozí riziko 

zkreslení zprávy, jde o negativní dopad na vnímání celého postoje školy ke studen-

tům. Dobrý vztah se musí budovat na základě sdílení informací. Mezi nejméně spoko-

jené se řadí studenti třetího ročníku bakalářského studia. Podle jejich výpovědí mů-

žeme tento stav odůvodnit například zvýšenou poptávkou studentů o informacích 

ohledně své bakalářské práce. Nejpozitivněji pak hodnotí komunikaci důležitých in-

formací studenti prvního ročníku navazujícího magisterského studia. 

Následující otázka se studentů ptala, co přesně je činí s komunikací na MÚVS nespo-

kojenými. Nejčastější odpovědi se vztahovaly k negativním reakcím zaměstnanců 

studijního oddělení, dále pak chaotické rozmisťování informací, v důsledku čehož do-

chází také ke zpoždění předání zprávy. Studenti jsou nespokojeni také s vyvěšováním 

informací. Ty důležité jsou vždy vyvěšeny na webových stránkách, pod náporem ji-

ných novinek se ale ze stěny aktualit ztrácejí. Důsledkem toho je, že online komuni-

kaci nahrazuje komunikace osobní, ale nikoliv s představiteli školy, ale s jinými stu-

denty. Vůbec nejhůře, co se týče online komunikačních kanálů, dopadli Youtube, In-

stagram a Linkedin. 82 % studentů uvedlo, že tyto stránky pro komunikaci s MÚVS ne-

používají vůbec. Mnohem lépe si vedly webové stránky a facebookový profil. Tyto ka-

nály používá často až velmi často 57,5 % respondentů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další dvě otázky byly zaměřeny na kvalitu nejběžnějších online komunikačních kaná-

lů, tedy na webové stránky a sociální sítě. Za kritérium kvality webových stránek byla 

vybrána přehlednost. Důvodem je fakt, že informace musí být snadno dohledatelné, 

orientace na webu intuitivní i pro prvně navštěvujícího. Pochopení organizace stránek 

Graf 8 – Otázka č. 6 - Jak často využíváte jednotlivé komunikační kanály pro získávání informací o 

MÚVS? 

Zdroj: vlastní zpracování 
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posiluje dobré jméno, u vzdělávací instituce obzvlášť. Za kritérium kvality profilů na 

sociálních sítích byla vybrána zajímavost příspěvků. To proto, že jen zajímavé pří-

spěvky si najdou své čtenáře a také stimulují ke zpětné odezvě. Studentům blízká 

témata mohou vyvolat virální reakci, čímž vzniká také propojení s komunikací s širší 

veřejností. Přehlednost webových stránek byla hodnocena kladně. Většina studentů, 

77 %, je hodnotí jako spíše až velmi přehledné. U webových stránek tedy není pro-

blém orientace, rozestavění stránky a ani aktuálnost přidávaných informací. Problém 

vyvstává v okamžiku, kdy se na jednu stěnu dostanou jak velmi důležité, tak méně 

důležité informace. Méně důležité pak mohou zastínit ty velmi důležité. 

Hodnocení obsahu sdíleného na sociálních profilech MÚVS již tak pozitivně hodnoce-

no nebylo. Jen 10 % studentů označilo obsah za spíše zajímavý, za velmi zajímavý ho 

pak nepovažuje nikdo. V doplňující otázce pak studenti uváděli, že jim chybí napří-

klad články o zajímavostech či o známých osobách z praxe, ale také informace o dění 

na MÚVS, například fotografie studentů nebo informace o nabídce v bufetu. Studenti 

navrhli také, že by mohly být některé příspěvky podány humornější formou, což se 

vzhledem k charakteru sociálních sítí jako uvolněnějšího místa pro sdělování infor-

mací, skvěle hodí. 

 

Otázky 13 – 15 se zaměřili na další zkoumanou dimenzi komunikace, a to na event 

marketing. Z odpovědí na tyto otázky vyplynulo, že 63 % studentů se zúčastnili něja-

ké eventové akce pořádané MÚVS. Zbylých 37 %, kteří se nezúčastnili uvedlo jako nej-

častější důvod neúčasti to, že o akci neměli zájem (56,8 %), dále pak že neměli čas 

(27 %), nebo že se o akci vůbec nedozvěděli (13,5 %). Nízká míra zájmu o nabízené 

Graf 9 – Otázka č. 14 – Účastníci eventových akcí MÚVS 

Zdroj: vlastní zpracování 
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akce svědčí o tom, že nabídka je nedostatečná a nedostatečně lákavá. Pokud se ně-

jaké eventové akce zúčastnili, jednalo se nejčastěji o den otevřených dveří nebo pří-

pravné kurzy k přijímacímu řízení. Tyto dvě akce by se ale daly klasifikovat jako ty, na 

které jde ten, kdo se potřebuje něco dozvědět. Zbylé dvě možnosti, a sice adaptační 

den a speciální přednášky nebo kurzy, jsou čistě zájmové. Pokud tedy nemá akce 

primárně přinést nějaké nové informace, není pro studenty zajímavá. 

 

Poslední dvě otázky se týkaly zapojení studentů do aktivit školy a návrhů na možná 

zlepšení současného stavu komunikace mezi studenty a MÚVS.  

Zapojení současných studentů je hodnoceno nejednoznačně. Ačkoliv 33 % dotáza-

ných hodnotilo zapojení jako spíše dostatečné, značná část jej hodnotí pouze prů-

měrně či spíše nedostatečně. Svůj podíl na tom, podle mého názoru, má fakt, že 

MÚVS nezveřejňuje úspěchy studentů, jejich kariérní posuny, a ani zmíněné zapojo-

vání do aktivit fakulty. Ačkoliv se studenti skutečně aktivně podílí právě na online 

komunikaci, ví o tom jen málokdo. Dále je možné vysvětlení tohoto hodnocení 

v podstatě, že jde pouze o úzký a neobměňující se okruh studentů, kteří s vedením 

MÚVS spolupracují. 

Na nepovinnou otázku, zda mají studenti nějaké návrhy na zlepšení současného sta-

vu komunikace, odpovědělo 36 osob. Nejčastěji se zde vyskytovaly návrhy na zlepše-

ní především interní zaměstnanecké komunikace. To má totiž dopad na kvalitu in-

formací, které jsou posléze poskytovány studentům. Dále studenti navrhují, aby se 

zlepšila komunikace na úrovni jednotlivých vyučujících. Propojení všech interních 

složek organizace pomocí kvalitní komunikace je základem pro hodnotnou komuni-

kaci s širším okolím. 

Graf 10 – Otázka č. 16 - Myslíte si, že škola dostatečně zapojuje studenty do svých aktivit? 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Návrhy v oblasti online komunikace se týkají například zavedení upozornění na změ-

ny či aktuality na webových stránkách, dále pak na lepší oddělení důležitých a méně 

důležitých informací. Sami studenti se pak chtějí více zapojovat do komunikačního 

plánování a realizace. Tyto kroky umožní zkvalitnění jak PR navenek, tak také vnitřní 

vztahy. 

16 Vyhodnocení marketingové komuni-

kace Masarykova ústavu vyšších studií 

Výsledkem vyhodnocení je soupis silných a slabých stránek marketingové komunika-

ce Masarykova ústavu vyšších studií, jež vzešly z porovnání komunikace zkoumaných 

fakult a z výsledků výzkumu. Ty jsou vypsány níže: 

Silné stránky 

1. Přehlednost komunikačních kanálů 

2. Srozumitelnost sdělení 

3. Kvalitní informace 

4. Snaha o spolupráci se současnými studenty 

5. Věcné oslovování potencionálních studentů 

 

Slabé stránky 

1. Provázanost s misí a s cíli ústavu 

2. Vnitřní komunikace mezi zaměstnanci a studenty 

3. Provázanost jednotlivých online komunikačních kanálů 

4. Nejednotnost vizuálního stylu komunikace na úrovni ústavu 

5. Diferenciace obsahu a formy sdělení v návaznosti na příjemce 

6. Oboustrannost komunikace 

 

17 Návrhy na zlepšení marketingové 

komunikace Masarykova ústavu 

vyšších studií 

Z vyhodnocení současného stavu marketingové komunikace na Masarykově ústavu 

vyšších studií jsem vyvodila několik slabých stránek. Zde budou vypsány návrhy 

na jejich odstranění. 

 

 



 75 

17.1 Komunikační strategie 

Současná komunikační strategie příliš nerespektuje silné stránky ústavu, cíle a misi. 

Návrh nové komunikační strategie má za cíl odstranit nynější slabé stránky a dále 

podporovat zviditelnění ústavu.  

Nová komunikační strategie by měla zobrazovat Masarykův ústav vyšších studií jako 

moderní instituci jedinečného ekonomického zaměření, schopnou z mladých lidí dě-

lat odborníky ve svém oboru, s nadstandardními jazykovými schopnostmi. Vyzdviho-

vat přátelskou atmosféru malého ústavu stejně jako prestižní zázemí známého ČVUT. 

Lepší provázanost s hlavními body komunikační strategie by zajistil například mohut-

nější využívání nového sloganu Studuj byznys na technice, nebo veřejnosti dostupný 

příběh s postoji ústavu a s plány do budoucna. 

Silné stránky ústavu lze komunikovat pomocí zpráv o dění na ústavu, které může vy-

dávat sama organizace a zveřejňovat je na svých webových stránkách ve speciální 

sekci s názvem například Proč právě MÚVS nebo A takhle to tu chodí…. Návrhy názvů 

přitom podporují moderní způsob komunikace, kterého by se měl MÚVS držet.  

Podle provedeného průzkumu je nedostatečné komunikovat významné změny jen 

pomocí sekce Aktuality na webových stránkách, proto navrhuji je komunikovat také 

na sociálních sítích, vybraných podle charakteru změn. Formální změny, například ve 

vedení, přijetí nového učitele a podobně, by se měli zobrazit na webových stránkách, 

stejně tak je vhodné na tuto událost upozornit také na facebookových stránkách, a to 

alespoň odkazem.  

Komunikace musí být aktuální, jednotná, s jasným obsahem, který by měl být spíše 

než dlouhý, výstižný a jednoduchý. Jednotlivé články se samozřejmě musí přizpůso-

bovat konečnému příjemci. Jinak budou tedy vypadat zprávy pro zaměstnance a dů-

ležité informace pro studenty, které budou stručné, se všemi důležitými informacemi. 

Jinak pak bude vypadat zpráva o životě ústavu, o některých menších změnách nebo 

o postojích k aktuálními dění ve světě. Tyto zprávy, které mají v první řadě zaujmout, 

by měly být krátké, vhodně doplněné fotografiemi nebo jiným způsobem oživeny. 

Dále mohou mít také vtipný přesah, nebo poskytovat důvod k zamyšlení.  

Z porovnání komunikace mezi oběma fakultami a z průzkumu také vyplynulo, 

že je vhodné vytvořit tým speciálně odpovědný za marketingovou komunikaci, slože-

ný jak ze zaměstnanců, tak ze studentů. Ačkoliv na MÚVS podobný tým existuje, nijak 

se neprezentuje, což je škoda. Je dobré přiblížit čtenářům autory článků díky několika 

informacím o nich. 

17.2 Vizualizace 

Vizualizace je prvním společným znakem komunikace, kterého si příjemce všimne. 

Je důležitá pro rozpoznávání a zapamatování si celého sdělení, jelikož obraz působí 

na lidskou mysl více než psané slovo. Proto je jednotná vizuální úprava všech komu-

nikačních kanálů velmi důležitá. 

Z analýzy vyplynulo, že především webové stránky se svým vzhledem velmi význam-

ně liší od ostatních používaných komunikačních kanálů. Nerespektují nový, moderní 
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design. Návrhem na zlepšení je tedy změna vzhledu webových stránek MÚVS. Je po-

třeba je připodobnit stránkám MIAS, jelikož tento rozdíl působí značně negativně 

na vnímání jednotnosti nejen celé komunikace, ale také podvědomě rozděluje celý 

ústav na dvě zcela odlišné instituce. 

Nový design, který podle mého názoru dobře propojuje myšlenku modernizace a zá-

roveň spojení s ČVUT, je nutné podporovat i off-line komunikaci. Proto by bylo vhodné 

vytvořit několik šablon pro různé tiskoviny běžně vydávané ústavem, s motivem no-

vého designu. Všechny plakáty, brožury a letáky vytvořené ústavem, pro vnitřní 

i vnější komunikaci, by pak dotvářely celkovou uniformitu komunikace na všech stup-

ních. 

Jednotnost je vhodné také podporovat v interiéru školy a při pořádání různých škol-

ních akcí. 

17.3 Public relations 

Spolupráce s médii je na Masarykově ústavu vyšších studií slabá. Hlavním důvodem 

je především nezájem tiskovin o dění na vysokých školách. Tudíž je nutné využít ji-

ných kanálů, jak veřejnost informovat o dění na MÚVS. Místo klasických tiskovin by se 

měla spolupráce zaměřit na nezávislé časopisy nebo vytvořit svůj vlastní plátek, který 

může mít jen elektronickou podobu. Základem je však nabídnout čtivý obsah, sku-

tečné zajímavosti. Dobrou alternativou ke klasickým článkům jsou například rozhovo-

ry nebo komiksy. Ty by mohly vtipnou formou upozorňovat na dění na ústavu, ale ta-

ké komentovat současné dění ve světě. Tím, že by článek vyšel z uzavřeného akade-

mického světa, by mohl spíše přilákat pozornost širší veřejnosti. Vždy by bylo 

ale dobré brát na zřetel, že primárním příjemcem je vysokoškolský student, článek 

by tedy měl být zároveň hodnotným, inteligentním čtením. 

Spolupráce s médii lze pak zlepšit právě na základě vyvolání společenského zájmu 

o ústav. Tím by vznikl obrácený proces, tedy že čtenáři ústavních novinek by byli hyb-

nou silou, která by mohla přitáhnout zájem médií. 

To vše jen podporuje modernizaci, jedinečné postavení ústavu na trhu. Díky již nastí-

něné výhodě v podobě kvalitní jazykové přípravy by se moly objevovat i jednoduché 

články nebo komiksy o odborných zajímavostech v cizích jazycích, speciálně 

pak v angličtině.  

Z průzkumu vyplynulo, že sami studenti by uvítali rozsáhlejší participaci na přípravě 

a realizaci komunikace, proto by bylo vhodné je do tohoto projektu zapojit. A to nejen 

jednotlivce, ale všechny studenty, a to pomocí anket či hlasování a možnosti zasílání 

návrhů na články. Tím by se mimo jiné zlepšily vztahy se současnými studenty a zá-

jem ústavu o zpětnou vazbu. 

Přidáváním příběhů ze života organizace může zlepšit její vnímání, napomáhá 

k prosazování ideje přátelského prostředí jako jedné ze silných stránek a zajistí větší 

zájem i ze strany potencionálních studentů. Dalším vhodným opatřením pro zvýšení 

důvěry v ústav ze stran potencionálních studentů by bylo vyvěšení studijních i kariér-

ních úspěchů absolventů nebo současných studentů MÚVS. Tím by byla dokázána 

slova o vhodnosti zaměření ústavu. 
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Z průzkumu mínění studentů o komunikaci na MÚVS vyplynulo, že zlepšit by se měla 

interní komunikace mezi zaměstnanci navzájem a také mezi zaměstnanci MÚVS 

a studenty. Současný stav mnohdy komplikuje získávání informací, ty jsou pak shá-

něny na jiných místech, než k tomu určených. Řešením tohoto stavu by bylo na ná-

vrhy studentů zavedení například sekce FAQ se skutečně často hledanými odpověď-

mi nebo integrovaný systém novinek a aktualit, které by se neztrácely pod jinými pří-

spěvky. 

17.4 Event marketing 

Eventové akce jsou hodnoceny jako spíše informativní, běžné, které nezanechávají 

větší zážitek. 

Návrhem na vylepšení dne otevřených dveří je větší zapojení návštěvníků přidáním 

interaktivních prvků. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je nahlédnutí návštěvní-

ků přímo do učeben v průběhu přednášek. Návštěvníkům by byl nabídnut rozvrh 

s přednáškami, návštěvník by se mohl libovolně zapsat na předmět nebo kurz, který 

jej zaujme. Poté by strávil například půl hodiny přímo v učebně, se současnými stu-

denty. Nabízené přednášky by měly být takového typu, které jsou schopny zapojit 

všechny studenty, bez rozdílu znalostí o něm. Vhodnými kandidáty jsou proto napří-

klad kurzy prezentačních dovedností nebo etického chování, ale také kurzy, které 

se zaměřují například na počítačovou grafiku. To zajistí zanechání většího zážitku 

u návštěvníků, navíc bude škola představovat svou otevřenost. 

Další akcí je adaptační den. Ten je pro studenty, kteří jsou již pro školu rozhodnuti. 

Proto by měl spíše než informovat, seznamovat. To lze zajistit například sportovními 

aktivitami, společenskými hrami nebo vědomostními soutěžemi. Podílet by se měli 

jak pedagogové, tak především současní studenti. 

Jelikož jsou tyto akce zaměřeny zejména na studenty, měla by tomu odpovídat také 

jejich komunikace. Informace o nich by měly být vyvěšeny jak na webových strán-

kách, s úplným obsahem informací, tak jako upozornění na sociálních sítích. Upozor-

nění by mělo být vyhotoveno tak, aby především zaujalo. Jednoduchý zajímavý text 

podpořen obrázkem nebo video-pozvánka, doplněná o odkaz na webové stránky 

pro více informací. 

Jelikož je Masarykův ústav vyšších studií svou kapacitou spíše menší, nelze z těchto 

důvodů pořádat větší množství zajímavých akcí. Kromě tradičních pozvánek na kon-

ference a přednášky je tedy vhodné upozorňovat na akce celého ČVUT, a to se se 

stejnými zásadami, jako na své vlastní akce. Tímto způsobem dojde díky komunikaci 

k lepšímu propojení fakult a také k větší nabídce akcí, čímž bude podpořen cíl i silná 

stránka MÚVS. 

17.5 Online komunikace 

Jako největší problémy v komunikaci přes internet byly vyhodnoceny slabá prováza-

nost jednotlivých kanálů a jen malá míra diferenciace sdělení v závislosti na charak-

teru kanálu a tím i na charakteru příjemce. 
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Návrhem na změnu prvního jmenovaného problému je dostatečná provázanost od-

kazy mezi všemi online komunikačními kanály. A to nejen pomocí stálých odkazů, 

ale je vhodné také upozorňovat na aktivitu, zejména na sociálních sítích, během ce-

lého roku. Provázanost chybí i na celouniverzitní úrovni. Zde je potřeba sledovat také 

aktivity na jiných fakultách a akce nebo příspěvky svým charakterem zajímavé 

pro MÚVS zveřejňovat nebo na ně odkazovat. Takovými aktivitami mohou být napří-

klad soutěže, sportovní klání nebo kulturní akce.  

Diferenciace obsahu je jedním z prvků efektivní komunikace. Je však možná pouze 

za předpokladu jednotné komunikační strategie. Sdělení by se měla lišit podle cílo-

vého příjemce, přizpůsobení pak pomáhá zaujmout.  

Webové stránky jsou obecně považovány za zdroj solidních informací. Zde by měl být 

kladen důraz především na přehlednost a dostatek kvalitních informací. Hlavní důvo-

dem existence webových stránek je totiž především předávat důležité a potřebné 

informace. Zde je jediným návrhem na vylepšení již výše zmíněná sjednocenost vizu-

alizace, také vhodnější zviditelnění silných stránek a lepší práce s aktualitami. Ty nej-

důležitější by se vždy měly nacházet na stránce v horní polovině, bez nutnosti je ně-

kde vyhledávat. To by zabránilo ztrátě takto důležitých novinek pod jinými, méně dů-

ležitými. 

Youtube kanál MÚVS je nyní v podstatě nevyužíván. Tato platforma se přitom skvěle 

hodí jako alternativa ke klasickým článkům. Z porovnání online komunikace vyplývá, 

že Youtube kanál je možné využít jako prostor seznámení potencionálních studentů 

se současnými studenty, s pedagogy nebo absolventy pomocí krátkých rozhovorů. 

Dále jsou velmi populární seriály složené z krátkých videí, většinou na náměty stu-

dentů. Tyto seriály si mohou dovolit mírný sarkasmus. Typickým námětem může být 

například 10 věcí, které zná jen vysokoškolák nebo 10 důvodů proč jít na Masarykáč. 

Tyto videa by mohla vzbudit zájem jak studentů, tak širší veřejnosti.  

Facebookový účet ČVUT Masarykáč je svou podstatou moderním profilem moderní 

instituce. Proto by mu prospělo více osobních příspěvků ze života studentů, zaměření 

se ve věší míře na jejich úspěchy a díky tomu se reprezentovat. Fotografie by měly 

být okomentovány. Facebook je také ideální prostředí pro vytváření postoje ústavu. 

Vhodné je proto například komentování aktuálního dění v republice i ve světě s ma-

lou nadsázkou. Vytvořit vysokoškolský a moderní pohled na svět, snažit se uživatele 

přilákat na jiný druh informací než jaký lze nalézt na webových stránkách. To podpoří 

také zajímavost přidávaných příspěvků, propojení ústavu se světem. Facebookové 

stránky by tak mohly být více než jen nutnou sociální sítí, opravdu by přiměly ná-

vštěvníky těšit se na další příspěvek. Samozřejmě není možné komentovat světové 

dění nepřetržitě, a už vůbec by nemělo převažovat nad informacemi z MÚVS. Proto by 

bylo vhodné vytvořit rubriku, vydávanou například jednou týdně, která by pomocí ob-

rázku nebo krátkého textu shrnovala postoj ústavu k dění.  

Instagram je nově využívaná platforma. Svou popularitu by si mohla zajistit vhodně 

upraveným obsahem. Příspěvky zde zveřejněné se nemusí zcela týkat jen školních 

informací. Je zde prostor pro zviditelňování věcí, které mohou studentům zpříjemnit 

pobyt ve škole, jako například fotografie nových interiérů, možnosti občerstvení nebo 



 79 

jiné vybavení školy. Instagram také nabízí možnosti interaktivity pomocí hlasovacích 

anket. Základním úspěchem jsou především profesionální fotografie se zajímavým 

námětem a aktuálnost přidávaných fotografií. Může to být například pouhá fotografie 

západu slunce nad budovou, která ale může vytvořit vazby mezi institucí a studenty. 

Díky porovnání instagramového účtu MÚVS a PEF přidávám také návrh na uskutečňo-

vání různých her pomocí obrázků. To zajistí skutečnou komunikaci, tedy oboustran-

nou výměnu informací. Konkrétním návrhem je například hra Tvář týdne. Hra by spo-

čívala v přidávání obrázků s částí obličeje z oficiální fotografie nějakého pedagoga. 

Návštěvníci profilu by poté mohly hádat, o koho jde. Jiná hra by mohla mít více edu-

kativní styl.  

Celkově jsou sociální sítě velmi vhodnou platformou pro zajišťování oboustranné 

komunikace. 
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Závěr 

V první části této práce jsem se zabývala teoretickou rovinou marketingové komuni-

kace a její specifikací v oblasti trhu vzdělávacích institucí. Vymezila jsem zde základní 

pojmy a zdůraznila význam interní i externí komunikace pro vzdělávací instituce a 

přínosy praktikování. 

V praktické části práce jsem se zaměřila na srovnání komunikace mezi Masarykovým 

ústavem vyšších studií, ČVUT a Provozně ekonomickou fakultou, ČZU, a to v oblasti 

nástrojů public relations, event marketing a online komunikace. Dále byl proveden 

výzkum ukazující, co si myslí současní studenti Masarykova ústavu vyšších studií o 

kvalitě komunikace, jaké komunikační kanály využívají, a kde vidí slabiny komunikace.  

Na základě srovnání jsem vyhodnotila marketingovou komunikaci Masarykova ústavu 

vyšších studií v oblasti zkoumaných komunikačních nástrojů. Pomocí vymezení sla-

bých stránek současného stavu komunikace a pomocí výsledků z výzkumu jsem poté 

navrhla možná opatření, které jsou z mého pohledu pro Masarykův ústav vyšších stu-

dií vhodné. 

Jedním z navržených opatření je přesnější vymezení celé komunikační strategie, kte-

rá by měla komunikovat především silné stránky instituce, jakými jsou obzvlášť jedi-

nečné postavení na trhu s ekonomickým vzděláním, a také současná snaha o moder-

nizaci. To lze provést především vhodným výběrem komunikačního kanálu, vhodným 

obsahem a formou vzhledem k charakteru konečného příjemce. Nejdůležitější bod 

výzkumu ukázal, že studenti by uvítali zlepšení komunikace především mezi jednotli-

vými zaměstnanci ústavu, jelikož současný stav znemožňuje snadnou a efektivní ko-

munikaci. Výsledkem toho jsou studenti pozdě či chybně informováni, online komu-

nikační kanály pak nedosahují potřebného zastoupení. Zlepšení interní komunikace 

pomůže s budováním důvěry studentů k ústavu. 

Dalším bodem zkoumání byla vizualizace komunikace, a to jak off-line, tak online. Zde 

byl zjištěn rozpor ve vzhledu webových stránek Masarykova ústavu vyšších studií 

a vzhledu ostatních komunikačních prostředků, což může vést ke zmatení příjemce. 

Modernizace ústavu se promítla i v podobě vytvoření nového designu pro komunika-

ci, který ve své práci hodnotím velmi pozitivně. 

V oblasti public relations a konkrétně u vztahů s médii je mým návrhem vylepšení 

obsahu, používání alternativních forem sdělení a propagace širší veřejnosti. Dále by 

bylo vhodné komunikovat úspěchy studentů a absolventů, zaměřit se na přidávání 

novinek ze života ústavu, a tak vytvořit pro stávající i potencionální studenty příjem-

né, otevřené prostředí, které je na své studenty pyšné. To by mělo zajistit také kvalitní 

vztahy se současnými i potencionálními studenty. 

Eventové akce jsou pro školu zásadní a měly by zanechat v myslích účastníků pozi-

tivní stopu. Návrhem na vylepšení je kreativní zpracování jednotlivých akcí. Konkrétní 

změnou v programu akce den otevřených dveří je pak návrh na větší interaktivitu ná-

vštěvníků, nabídka možnosti aktivně se zúčastnit k tomuto účelu vybraných předmě-

tů spolu se současnými studenty. Adaptační den by měl být zaměřen na předání sku-

tečných zážitků a propojování se studenty i profesory na neformální úrovni. 
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V rámci online komunikace bych doporučila větší propojenost jednotlivých komuni-

kačních kanálů a zároveň bližší přizpůsobení obsahu podle zvolené formy komunika-

ce. Zatímco webové stránky slouží především jako hlavní zdroj důležitých informací 

v plném znění, profily sociálních sítí jsou místem, kde by měl být příjemce stručně 

informován o aktuální události. Forma sdělení je také velmi závislá na charakteru ko-

nečného příjemce, tudíž je vhodné využít různých druhů přizpůsobení, například 

nadsázky, inteligentního humoru a nabízí se zde zcela nevyužité pole komentování 

světového dění z pohledu ústavu. Tím by Masarykův ústav vyšších studií přednesl 

svůj názor na věc a budoval tak svou image. Podporuji stávající trend začlenění stu-

dentů do obsahu i formy sdělení, který lze posunout na novou úroveň díky nepřímé-

mu zapojení většího množství studentů pomocí anket. Celkově je podle mého názoru 

velmi podstatné budovat na sítích stanoviště pro možnost zpětné vazby a obou-

strannou komunikaci. Tyto stanoviště se nemusejí vždy týkat významných záležitostí, 

ale různé krátké a vtipné ankety, které budou pravidelně zařazovány, by mohly po-

moci výšit celkové množství respondentů u všech typů příspěvků. 

Masarykův ústav vyšších studí nyní prochází značnými změnami, který z něj dělají 

velmi moderní a prestižní vysokoškolský ústav. Proto je velmi důležité spolu 

s obohacením celkové image školy obohatit také komunikaci. 
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Příloha č. 3 - Kompletní znění dotazníku 

 

1. Jaký ročník navštěvujete? 

a. 1. ročník Bc. 

b. 2. ročník Bc. 

c. 3. ročník Bc. 

d. 1. ročník Mgr. 

e. 2. ročník Mgr. 

 

2. Studujete nebo jste studoval(a) i na jiné vysoké škole? 

a. Ano 

b. Ne 

 

3. Jakou další vysokou školu navštěvujete/jste navštěvoval(a)? 

a. Otevřená odpověď 

 

4. Jak jste se dozvěděl(a) o možnosti studia na MÚVS? 

a. Od studentů nebo absolventů MÚVS 

b. Od výchovného poradce na střední škole 

c. Vzdělávací veletrhy 

d. Z médií (tisk, rozhlas,…) 

e. Internet 

f. Jiné 

 

5. Pokud jste se o studiu na MÚVS dozvěděl(a) z internetu, z jakého zdroje? 

a. Vzdělávací portály 

b. Sociální sítě 

c. Webové stránky 

d. Jiné 

 

6. Jak často používáte jednotlivé komunikační kanály pro získávání informací o 

MÚVS?  

Odpovědi byly na stupnici Velmi často, Často, Průměrně, Velmi málo, Vůbec 

a. Facebook 

b. Youtube  

c. Instagram 

d. Linkedin 

e. Webové stránky 

f. Jiné studenty 

g. Učitele 

h. Informační tabule, letáky 
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7. Jak jste spokojeni s komunikací důležitých informací ze strany školy? 

a. Velmi spokojen(á) 

b. Spíše spokojen(á) 

c. Průměrně 

d. Spíše nespokojen(á) 

e. Velmi nespokojen(á) 

 

8. Uveďte, prosím, důvod své nespokojenosti. 

Otevřená odpověď, dostupná pro odpovědi 7e. 

 

9. Jak hodnotíte přehlednost webových stránek? 

a. Velmi přehledné 

b. Spíše přehledné 

c. Průměrně 

d. Spíše nepřehledné 

e. Velmi nepřehledné 

 

10. Z jakého důvodu se Vám zdají webové stránky nepřehledné? 

Otevřená odpověď, dostupné při odpovědi 9e. 

 

11. Jak hodnotíte obsah sdílený na sociálních sítích MÚVS? (Facebook, In-

stagram,…) 

a. Velmi zajímavé  

b. Spíše zajímavé 

c. Průměrně 

d. Spíše nezajímavé 

e. Velmi nezajímavé 

 

12. Máte nějaké návrhy na příspěvky, které by mohl MÚVS sdílet? 

Otevřená odpověď 

 

13. Zúčastnil(a) jste se někdy akce pořádané MÚVS? 

a. Ano 

b. Ne 

 

14. O jakou akci se jednalo? 

Otázka dostupná při odpovědi 13 a 

a. Den otevřených dveří 

b. Adaptační den 

c. Přípravné kurzy k přijímacímu řízení 

d. Speciální přednášky nebo kurzy 

e. Jiné 
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15. Z jakého důvodu jste se nezúčastnil(a)? 

Otázka dostupná při odpovědi 13 b 

a. O akci jsem se nedozvěděla 

b. Neměl(a) jsem zájem 

c. Neměl(a) jsem čas 

d. Jiné 

 

16. Myslíte si, že škola dostatečně zapojuje studenty do svých aktivit? (realizace 

studentských návrhů, spolupráce s pedagogy, participace na školních akcích 

,...) 

a. Určitě ano 

b. Spíše ano 

c. Průměrně 

d. Spíše ne 

e. Určitě ne 

 

17. Máte nějaké návrhy na zlepšení současné komunikace mezi MÚVS a studenty? 

Otevřená odpověď 
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