
Posudek disertační práce 

Provázanost vzdělávání a trhu práce 
(s uplatněním marketingového přístupu v podmínkách vysoké školy) 

Autorka: Lucie Poulovčáková 
Vedoucí práce: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. 

Předložená práce je rozdělená na tři základní kapitoly a závěr s rozsahem 136 stran + přílohy. 

V úvodu práce autorka upozorňuje na strategické dokumenty v oblasti vzdělávání a rozvoje 
lidských zdrojů. Poukazuje na provázanost vzdělávání s trhem práce a se změnami ve 
společnosti a upozorňuje i na základní dokumenty a trendy, které se týkají vysokoškolského 
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vzdělávání a CR jako součásti EU. Na s. 8 se zmiňuje i o působení trhu v oblasti vysokých 
škol. Hlavní cíl práce je potom vymezen na s. 9 a dílčí cíle jsou formulovány na s. 10. 

Kapitola 1: Marketing vysoké školy ... 
Kapitola se zabývá problematikou, která je někdy řazena jako subdisciplína pedagogiky a 
rozhodně představuje interdisciplinární přístup pro andragogiku. Téma marketingu v oblasti 

v 

školství patří v CR mezi poměrně nové a aktuální záležitosti. Ostatně sama autorka již 
v úvodu upozorňuje na trh v oblasti vzdělávání a na potřebu využití marketingu pro řízení 

vztahů se studenty a absolventy a využití výsledků výzkumu pro rozhodování o rozvoji 
studijního oboru atd. 

v 

Autorka v základním vymezení vychází z práce Kotlera z roku 2001 (CR), která je pokládána 
za základní marketingovou učebnici v řadě zemí. Hned na s. 12 upozorňuje na jím 
definovanou marketingovou koncepci. Určitě je vhodné, že věnuje pozornost i sociálnímu, 
neziskovému a vztahovému marketingu. 
Můžeme uvést, že při vymezování východisek pro marketing vysoké školy (s. 16 a dál) 
vychází z dostupné odborné literatury a všímá si nečetných českých zdrojů. 
Vhodná je i stručná připomínka specifických vlastností služeb s aplikací na vzdělávání. 
V souvislosti s neziskovým marketingem na s. 20 uvádí schéma Hannagana, které ne zcela 
odpovídá situaci u neziskové směny, jak sama autorka vlastně nepřímo dokladuje při 

pojednání o ceně a hodnotě dále v textu. 
U pojednání o směně a o platbách studentů postrádám alespoň poznámku o problematice tzv. 
ušlých příležitostí, protože ta je zde relevantní a důležitá při rozhodování o studiu pro 
studenta, ale logicky z druhé strany i pro management školy při prezentaci nabídky 
vzdělávacích služeb. S tím souvisí i úvaha o celkové spotřebitelské ceně, platíme nejenom 
penězi, ale i obětovaným časem atd. 
Pro další směr práce je důležité zachycení problematiky poslání vysokých škol (s. 20 a dále). 
Strategické plánování je vymezeno dle Cooper, Lane (1999), Kotler (2001) a s odkazem na 
příklad v příloze Cibáková a kol. (2000), který může být spíše námětem do diskuse a je škoda, 
že zde není např. porovnání s jinými příklady či přístupy. 
S vymezením marketingového informačního přístupu dle Kotlera (2004) lze souhlasit, ale u 
výzkumu by bylo opět vhodnější uvést i další specificky orientované publikace, a to i 
vzhledem k hlavnímu úkolu práce, tj. marketingovému výzkumu. 
Kladně hodnotím zdůraznění integrované marketingové komunikace (s. 41) i úlohy každého 
jednotlivce na s. 48 v marketingu školy při její prezentaci, komunikaci se studenty, partnery 
atd. Pro praxi našich škol je tato oblast stále spíše příležitostí. 
Kapitola 2: Výzkumné ověření vypraných prvků marketingu vysoké školy a dalších 
charakteristik prostřednictvím dotazníkového šetření. 



Skupina respondentů je sestavena dle studijního oboru katedry Andragogiky a personálního 
řízení s hlediskem realizace studia a fOffily studia od roku 1998 (viz. s. 49 a 52). 
S tím koresponduje i cíl dotazníkového šetření (s. 50). Z hlediska metodiky je uvedeno, že 
nebyla provedena pilotáž dotazníku a ani se neuvádí, zda byl hodnocen experty (ved. práce, 
vede katedry aj.) před vlastním použitím či bylo při jeho přípravě použito již jiných 
podobných výzkumných nástrojů? To by potom doplňovalo jen obecné informace k validitě a 
reliabilitě na s. 53. 
Soubor respondentů je popsán dostačujícím způsobem, ale druhá skupina má (z logického 
důvodu) malé n, jen 23. 
Výsledky dotazníkového šetření - absolventi. 
U charakteristiky současného zaměstnání je zarážející údaj, že až 12 respondentů je 
v organizaci nad 1 000 zaměstnanců, ale zřejmě se jedná o vliv položky veřejná a státní 
správa, viz tab. Č. 3. Tabulka Č. 4 vypovídá o tom, že značná část absolventů pracuje v oblasti 
personalistiky či oblasti, ze které studovali některé předměty (ekonomie, vzdělávání, právo) a 
to je jistě příznivý výsledek i v kontextu pracovní pozice, tab. Č. 5. + tab. Č. 10. 
Zajímavé jsou výsledky v tab. Č. 6 s dotazem na obsah práce. Rutinní část jistě koresponduje 
s uvedením, že 21 respondentů je bez řídící funkce. Naopak položky týmovost práce a 
odpovědnost mohou vnášet dotazy na kulturu našich organizací. 
Tabulky 7 - 9 dále rozebírají náplň práce, ale při počtu respondentů z nich nelze dělat závazné 
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zavery. 
Důležité jsou výsledky spokojenosti absolventů. Převládající spokojenost koresponduje 
s výsledky z tab. Č. 4 a č. 10. 
U hodnocení výsledků tabulky Č. 18, získání zaměstnání po absolvování, je nutné brát v potaz 
změny na trhu a i vliv aglomerace Praha. Na druhou stranu i tabulky Č. 19 a 20 vypovídají o 
hledání práce a změnách zaměstnání. 
Pozitivně pro obor andragogika vyznívá výsledek z tabulky Č. 25, kde 85% respondentů 
vyjádřilo ochotu studovat obor znovu. Nespokojení budou zřejmě korelovat s výstupem 
z tabulky následující, což i dokumentuje tabulka Č. 27. 
Tabulka Č. 28 je velmi důležitá pro inovaci studijního oboru a jednoznačně vypovídá, kde je 
nutné se zaměřit na zvýšení kvality, ostatně kompetence v oblasti leT a jazyků patří mezi 
velmi důležité, viz i tabulka Č. 31. S tím souvisí i výstup v tabulce Č. 33, který ukazuje na 
zájem spojení výuky s praxí a na zájem o projektovou činnost. 
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Doplňování kvalifikace po absolvování VS zejména podnikovými kurzy je logická záležitost, 
viz. tab. Č. 35. 
Některé tabulky, např. míra spokojenosti na S. 74 a 75 mají vzhledem k počtu respondentů 
nízkou vypovídací hodnotu. 
Kap. 2. 2 ukazuje výsledky dotazníkového šetření u souboru studentů, bohužel je zde jen 23 
respondentů a tak následující část můžeme brát spíše jako případovou studii. 
Ovšem hned první údaj nás nutí k zamyšlení. Jedná se o 23 studentů prezenčního studia, ale 
z nich 17 pracuje? Tedy jen 6 studentů se plně věnuje studiu? 
Následující tabulky necháváme bez komentáře vzhledem k malému počtu respondentů. 

Tabulka č. 54 ovšem jednoznačně vypovídá o zájmu všech respondentů absolvovat 
magisterský stupeň studia. Tabulka 55 je zajímavá v porovnání s tabulkou Č. 28. 
Kap. č. 3, hodnocení získaných dat a dílčí doporučení. 
V první části je na základě realizovaného šetření hodnocen produkt, studijní obor. Lze 
souhlasit se souhrnem, který je uveden v prostředním odstavci na S. 99. Vzhledem 
k předpokládané orientaci absolventů na personální management a umístění ve středních 

manažerských pozicích, je určitě nutné posílit výuku v oblasti leT. 
Autorka mohla diskutovat i problematiku tzv. základního a rozšířeného produktu. 



Dále je hodnocena spokojenost absolventů a studentů. Se závěrem je také možné souhlasit, 
ovšem s upozorněním na nižší vypovídací hodnotu vzhledem k rozsahu souboru. 
Věrnost absolventů je oprávněně možné hodnotit jako vysokou. 
Z komparace názorů absolventů a studentů je zajímavý i očekávaný rozpor v náplni práce, 
který je popsán na s. 106. Hodnocení forem výuky považujeme u studentů za problematické, 
protože teprve začali se studiem. 
Pro přehlednost možné komparace názorů absolventů a studentů na důležitost sledovaných 
položek je zajímavé zpracování polaritního profilu na s. 113 - důležitost vybraných oblastí. 
V návaznosti na něj je podnětem pro další diskusi zobrazení rozdílů mezi spokojeností a 
důležitostí na s. 116. Proč tomu tak je? 
V závěrečné části (kap. 3.3) provádí autorka srovnání výstupů z realizovaného výzkumu 
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s šetřením CSVS a se studií Střediska vzdělávací politiky. Zde je nutné fakta hodnotit opatrně 
vzhledem k rozsahu vlastního výzkumu i umístění fakulty v aglomeraci s nejmenší 
nezaměstnaností. 

Vlastní závěr od s. 123 shrnuje již dříve podrobně komentovaná data. Od s. 128 po stranu 131 
jsou uvedené dílčí závěry pro katedru andragogiky a pro inovaci studijního oboru, které 
vycházejí z výstupů výzkumu a lze s nimi souhlasit. 
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Práce obsahuje dvě strany použitých zdrojů především z CR a čtyři internetové zdroje, které 
nejsou vhodně citované. Přílohy jsou relevantní a přehledné. 

Celkově můžeme konstatovat, že práce naplnila stanovené cíle. Výzkum absolventů má 
dobrou návratnost, ale soubor absolventů je z logického důvodu malý a k tomu musíme 
přihlížet při interpretaci výsledků. 
výstupy práce jsou především důležité pro autoevaluaci studijního oboru a jeho inovace a 
rozvoj. Zde pro obhajobu doporučuji připojit informaci - srovnání se stavem oboru např. ve 
dvou vybraných zemích EU. 
Autorka pracovala s rozsáhlou dostupnou literaturou a dalšími zdroji (s. 134 - 136). 
Za významné považuji i to, že autorka úspěšně publikovala výstupy práce v časopise Personál 
(listopad 2006). 
Práci doporučuji k obajobě a po úspěšné obhajobě doporučuji vědecké radě udělit jmenované 
vědeckou hodnost Ph.D. 

V Chebu 14.2.2008 


