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ENGLISH SUMMARY

ABSTRAKT
Bakalářská práce je zaměřená na marketingový výzkum. Hlavní účel této
bakalářské práce je zmapovat spokojenost, preference a kvality studentů
Masarykova ústavu vyšších studií. Ke sběru potřebných dat je využita jedna z
konkrétních metod marketingového výzkumu, a to metoda dotazování. Cílem této
práce je provést sběr dat a následnou analýzu těchto získaných dat z hlediska
interní (MÚVS) a externí (business) interpretace dat. Teoretická část obsahuje
ukotvení pojmu marketingový výzkum, metody sběru dat, analýzu a interpretaci
dat, procesy marketingového výzkumu či oblast Talent Managementu. V praktické
části se nachází samotný marketingový výzkum, jeho přípravna ́ a realizační část.

Bachelor thesis is mainly about marketing research. The main purpose of this
thesis is to describe satisfaction, preferences the quality of students studying at
MIAS School of Business. For data collection is used one of the methods of
marketing research called questioning. The goal of this thesis is collecting these
data to analyze them and interpret them with the internal scope of interpretation
(MIAS) and external scope of interpretation (business). The theoretical part of this
thesis is about describing marketing research, methods of data collection, data
analysis and interpretation, the process of marketing research and field of Talent
Management. In the practical part of this thesis is the preparation part and
implementation part of marketing research itself.

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

METODIKA

CÍL PRÁCE
Zjištění informací o studentech MÚVS a jejich přínos pro firmy v komerční
sféře, prostřednictvím marketingového výzkumu a následné interní analýzy
(MÚVS) a externí analýzy (business).

V teoretické části práce je ukotvena definice marketingu a jsou zde
vysvětleny postupy, metody a trendy v marketingovém výzkumu. Je zde také
popsána oblast Talent Managementu, která je součástí pochopení klientů,
zaměstnanců neboli mladých talentů MÚVS. V praktické části je samotná
problematika nejdříve popsána a vysvětlena. Poté je tato problematika
analyzována dle metod a postupů vycházejících z teoretické části práce.
Cílem praktické části neboli marketingového výzkumu je samotná
identifikace kvalit, cílů a preferencí mladých talentů, studentů MÚVS a jejich
přínos pro firmy v komerční sféře.

318 Respondentů dotazníku

47 % Mladých talentů MÚVS

88 % Studentů pracuje

48 % Pracujících studentů pracuje 11-20 hodin týdně

69 % Bakalářských studentů chce pokračovat na Mgr.
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DEFINICE MLADÉHO TALENTU
Mladý talent je ten student, který při studiu pracuje, zvládá časově danou
práci i školu a má dobrý studijní prospěch do 2.00. Tento pojem (mladý talent
MÚVS) slouží především k účelům této práce a vychází z teorie v kapitole
Talent Management.
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Preferované zaměření

Pracuji v zaměření Preferované zaměření

PRODEJ A OBCHOD Sektor, kde studenti nejvíce pracují

EKONOMIKA A FINANCE Nejpreferovanější sektor studentů

DOČASNÁ BRIGÁDA Zaměření, kde pracující nejvíce bakalářští studenti

HR Zaměření, kde pracující nejvíce magisterští studenti

MARKETING Nejoblíbenější a nejvyužívanější předmět v praxi
Nejpreferovanější zaměření studentů


