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Abstrakt 

 Bakalářská práce se věnuje reklamní komunikaci soukromých vysokých škol 

v Praze v roce 2013. Teoretická část práce nejprve mapuje trţní prostředí oblasti 

vysokoškolského vzdělávání v České republice, v němţ soukromé vysoké školy pŧsobí 

společně s vysokými školami veřejnými a státními, a všímá si rysŧ, jeţ formují jeho 

charakter. Po nastínění výchozí situace následuje teoretická část, která se odvíjí od 

marketingu ve vzdělávání, jímţ dále proniká skrze marketingový mix vysokých škol, 

propagaci a komunikační mix vysokých škol aţ k reklamě. Teoretický výklad těchto 

částí je doplněn podkapitolami, které přibliţují oborovou praxi s odkazem na některé 

soukromé vysoké školy v Praze. Zvláštní prostor je v závěru teoretické části práce 

vyhrazen kapitole o image a její souvislosti s reklamou. 

 Praktická část práce skrze deskriptivní jazykovou analýzu osmi reklamních 

vizuálŧ, jeţ zastupují reklamní komunikaci osmi rŧzných praţských soukromých 

vysokých škol v roce 2013, přináší poznatky o této specifické oblasti reklamní 

komunikace, společné rysy zkoumaných inzerátŧ shrnuje v závěrečném vyhodnocení a 

nabízí moţné nové přístupy k uvaţování o roli reklamy a jejích úkolech v rámci 

propagace. 

 

 

 

 



   

Abstract 

 The thesis deals with the advertising communication of private higher 

educational institutions in Prague in 2013. The theoretical part describes the character of 

the marketplace of higher education in the Czech Republic at first, where the private 

higher educational institutions have to compete with the state universities.  

 The next theoretical part focuses on the theory of marketing for educational 

institutions, the marketing mix, promotion, communication mix, and on advertising in 

particular. The theory is confronted with the practical use of marketing at several private 

higher educational institutions in Prague. Lastly, in the theoretical part there is a place 

decided to lighting up the relation between advertising and image of an institution. 

 The final part of the thesis is focused on the linguistic analysis of chosen print 

and outdoor ads. The analysis aims primarily at description of the character this type of 

advertising communication. 
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Úvod 

 Situace na rozvinutém trhu soukromých vysokých škol (dále také SVŠ) v České 

republice a jeho podoba není podle některých lidí z branţe a informací z médií 

příznivá.
1
 Hlavní příčinou současného stavu je přitom zmenšující se počet studentŧ 

v závislosti na klesající křivce populace (dalším příčinám bude v práci věnována část 

nazvaná Vnější faktory ohrožující trh soukromých vysokých škol). V nynějším 

konkurenčním prostředí a dané situaci se proto pro školy, které nemají na trhu výrazně 

specifickou pozici, stává získávání dostatečného počtu studentŧ cílem, při jehoţ 

dosahovaní hrají významnou roli aktivity marketingové komunikace a public relations, 

včetně komunikace prostřednictvím reklamy, jíţ se budu v této práci věnovat.  

 Současná vývojově zajímavá situace na trhu SVŠ a s ní související akcent na 

komunikaci s veřejností však nebyl impulsem pro to, proč jsem se rozhodla reklamní 

komunikaci SVŠ zkoumat. Tím impulsem byl mŧj osobní proţitek, kdyţ jsem v 

minulém roce na konci školního roku zaznamenala v metru nepřehlédnutelnou vlnu 

reklam na SVŠ, a to zvláště kdyţ byly umístěné v podobě tzv. rámečkŧ B1
2
 podél 

eskalátorŧ. Začala jsem si jich všímat a zjistila, ţe občas zpětně nedokáţu tu kterou 

reklamu přiřadit k odpovídající škole. Tento subjektivní dojem toho, ţe SVŠ 

komunikují velmi podobně, ve své práci podrobím kritickému pohledu. Většina reklam 

mi nadto připadala vzhledem k předmětu propagace (studium na vysoké škole) 

neadekvátní. Právě tento rozpor podnítil mŧj hlubší zájem o dané téma. 

 Cílem práce je, skrze deskriptivní jazykovou analýzu vizuálŧ reklam vybraných 

SVŠ, popsat povahu reklamní komunikace SVŠ v Praze v roce 2013. K výběru 

zkoumaných materiálŧ jsem proto přistupovala tak, aby se mi podařilo zachytit reklamní 

komunikaci co největšího počtu těchto škol, a nabídnout tak pohled na tento druh 

reklamní komunikace v ploše. V přístupu k reklamě a prostředkŧm, které zahrnuje, 

vycházím z charakteristiky reklamy, jak ji chápe zejména Vysekalová (2012). Tato 

skutečnost ovlivnila volbu názvu práce, v němţ je zmíněn pouze rok 2013, ačkoli 

pracuji s reklamními materiály pro akademický rok 2012/2013. Reklama (advertising) 

                                                 
1
 Viz Přílohy 1, 3, 4, 6. A dále např. JŦZLOVÁ, P. Privátní školy ztrácí studenty. Lidové noviny. 16. 

srpna 2013, s. 11. 

 
2
 MEDIALEVNĚ.CZ. Rámečky B1 na eskalátorech v metru. Medialevně.cz [online]. [cit. 2014-05-03]. 

Dostupné z: http://www.medialevne.cz/produkt/817/ramecky- b1-na-eskalatorech-v-metru 
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pro daný akademický rok se totiţ vyskytuje zejména v období od ledna do října, 

zatímco podzimní část roku je vyhrazena jiným nástrojŧm komunikačního mixu.
3
   

 První část práce je vyhrazena teoretickému zázemí. V této části popisuji trh SVŠ 

v České republice a v Praze zvlášť a přibliţuji jeho charakter jak v rámci současnosti 

s přihlédnutím k minulosti, tak i v rámci vyhlídek dalšího vývoje. Následující teoretický 

úsek práce je nazván Marketing ve vzdělávání a jeho výklad postupně směruje 

k reklamě coby součásti marketingové komunikace SVŠ, k níţ přihlíţí jako ke 

specifické, dosud u nás nepříliš prozkoumané oblasti marketingu. Vyloţená teorie úseku 

o marketingové komunikaci vysokých škol je konfrontována s jejím současným stavem 

na některých praţských SVŠ. Druhá část práce je praktická. Obsahuje analýzu 

vybraných reklamních materiálŧ, jejíţ výsledky jsou prostředkem k dosaţení cíle této 

práce. 

 Během shromaţďování a zpracovávání materiálŧ jsem přehodnotila obsah práce, 

který je avizován v tezích. Změna se týká především dvou aspektŧ. Za prvé, hlavním 

pilířem práce není popis komunikačního mixu škol, neboť ten by byl příčinou nutnosti 

pracovat s uţším vzorkem zkoumaných škol, coţ by neodpovídalo záměru práce 

nabídnout plošný pohled na zkoumanou oblast. Za stejným účelem byl také úpraven a 

rozšířen vzorek zkoumaných škol. Za druhé, z dŧvodu, který souvisí s omezeným 

rozsahem práce, jsem upustila od záměru věnovat se souvislosti mezi zkoumanou 

reklamou a formováním mediálního obrazu vysokoškolského vzdělávání. Domnívám se, 

ţe nynější podoba práce je tematicky i obsahově srozumitelnější, celistvější a podporuje 

koherenci práce.  

 Zdroje, ze kterých budu při zpracovávání práce čerpat, jsou převáţně zdroje 

veřejně dostupné. Jedná se o odbornou literaturu, jejímţ předmětem je marketing ve 

vzdělávání a s ním související obory, a dále o literaturu týkající se lingvistiky. Dalším 

významným zdrojem informací jsou rozhovory s osobnostmi, které jsou na vybraných 

SVŠ odpovědné za marketing či komunikaci. Díky jejich ochotě sdílet své znalosti, 

zkušenosti a názory se rozměr práce rozšířil a obohatil o poznatky o stavu oborové 

praxe. Při kontaktu s těmito informacemi je třeba mít na paměti, ţe s nimi nelze 

operovat jako s výsledky kvalitativního šetření, ale pouze jakési sondy, vyslané do 

prostředí soukromých vysokých škol v Praze. 

 

                                                 
3
 Viz Přílohy č. 1, 3, 4, 5 a 7.  



   

 

4 

  

1. Vhled do situace na trhu soukromých vysokých škol 

v České republice  

 Vznik soukromých vysokých škol akreditovaných v ČR umoţnil aţ zákon č. 

111/1998 Sb., který vstoupil v platnost 1. 1. 1999. Vzhledem k administrativním 

lhŧtám, které jsou se vznikem nové vysoké školy a s přijímacím řízením do studia 

spojené, bylo na soukromých vysokých školách moţné studovat aţ od roku 2000.
4
  

 Do roku 2007 rostl počet soukromých vysokých škol v České republice rychle. 

Poté, co se na několik let ustálil a dále mírně vzrostl
5
, však v roce 2012 i 2013 

zaznamenal mírný pokles. V roce 2013 ukončily činnost dvě soukromé vysoké školy.
6
 

V Praze naproti tomu jedna SVŠ od roku 2014 zahájila svou činnost (ART and 

DESIGN INSTITUT). Jedná se však o školu, jeţ se díky svému zaměření vymyká 

současnému konkurenčnímu prostředí a jíţ se z téhoţ dŧvodu nedotýkají některé vnější 

faktory ohroţující trh SVŠ, o nichţ bude pojednáno níţe.  

 

 

 

 

1.1. Vnější faktory ohrožující trh soukromých vysokých 

 škol 

 Faktorem, jenţ ohroţuje SVŠ nejvíce, je úbytek studentŧ
7
, který bude nadále 

pokračovat i v následujících letech, neboť populační křivku, na které je závislý 

(vycházíme-li z toho, ţe hlavní cílovou skupinou jsou čerství absolventi 

                                                 
4
 HRABA, J., metodik výkaznictví VŠ MŠMT. Přehled a vývoj soukromých vysokých škol [online]. 17. 

2. 2014 [cit. 2014-05-03]. Osobní komunikace. 

 
5
 Od roku 2009 do roku 2011 fungovalo v České republice 44 soukromých vysokých škol, v roce 2012 

pak 46. Viz Příloha č. 13: Vývoj počtu soukromých VŠ v České republice (graf). 
 
6
 Jedná se o školy Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. v Kladně a Vysoká škola aplikovaných 

ekonomických studií v Českých Budějovicích, s.r.o. (Zdroj: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE 

A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy [online]. 11. 6. 2012 [cit. 

2014-05-03] Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/soukrome-vysoke-skoly) 
 
7
 Pro srovnání: v roce 2010 studovalo na SVŠ téměř šedesát tisíc studentŧ, zatímco v roce 2013 jiţ jen 

něco málo přes čtyřicet osm tisíc. (Zdroj: JŦZLOVÁ, P. Privátní školy ztrácí studenty. Lidové noviny. 16. 

srpna 2013, s. 11.) 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/soukrome-vysoke-skoly
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středoškolského studia), čeká další mírný pokles. Nastupujícími absolventy středních 

škol jsou totiţ slabé ročníky devadesátých let.
8
  

 Tento trend, který bude trvat aţ do roku 2020
9
, doprovází a umocňuje další, pro 

soukromé vysoké školy nepříznivý jev, a sice ţe jim studenty přebírají univerzity 

veřejné, které od roku 2002 postupně navýšily své kapacity přijímaných studentŧ
10

 

(některé z nich kvŧli nedostatku studentŧ například upouští od přijímacích zkoušek
11

 či 

pořádají další kola výběrového řízení
12

). Míra ohroţení pro SVŠ plynoucí z tohoto jevu 

by ovšem v následujících letech mohla klesat, a to díky tomu, ţe byla v roce 2011 nově 

nastavena pravidla financování vysokých škol, která výrazně posílila kvalitativní 

kritéria na úkor kvantitativních, a utlumila tak motivace vysokých škol nabírat co 

nejvíce studentŧ.
13

 Přestoţe se s problémem úbytku studentŧ potýkají i školy veřejné, 

nepředstavuje pro ně takové ohroţení jako pro školy soukromé, pro které je školné 

odváděné studenty hlavním zdrojem financí pro jejich fungování. 

 Nápadně klesl počet studentŧ na SVŠ v roce 2012. Tehdy poklesl meziročně o 

11 %, coţ odpovídalo 6 147 studentŧm. Tento vývoj byl dáván do souvislosti nejen 

                                                 
8
 Viz ČSU. Tab. 01.01 Vybrané demografické údaje v České republice. Český statistický úřad [online]. 

[cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0101.pdf  

 
9
 KOUCKÝ, J., BARTUŠEK, A. Funkce a profily veřejných 

vysokých škol v ČR 2012. Expertizní studie [online]. Praha: únor, 2012 [cit. 2014-05-03]. S. 12. Dostupné 

z: 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Srovn%C3%A1n%C3%AD%20VV%C5%A0%2

0%C4%8CR%202012%20-%20SVP%20PedF%20UK%202012-02-15.pdf 

 
10

 DAŇKOVÁ, J. Soukromé vysoké školy jsou byznys, který stále vydělává miliony. Klientŧ ale ubývá. 

iHNed.cz [online]. 3. 10. 2012 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/c1-57728600-

soukrome-vysoke-skoly-jsou-byznys-ktery-stale-vydelava-miliony-klientu-ale-ubyva 
11

 Např. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. (Zdroj: JANOVEC, L., zástupce Katedry českého 

jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Přijímací zkoušky [online]. 7. 5. 2014 [cit. 2014-05-

03]. Osobní komunikace.) 

 
12

 Např. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. (Zdroj: KUČEROVÁ, M., pracovnice 

studijního oddělení Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vývoj přijímacího řízení [online]. 7. 

5. 2014 [cit. 2014-05-03]. Osobní komunikace.) 
 
13

 KOUCKÝ, J., BARTUŠEK, A. Funkce a profily veřejných 

vysokých škol v ČR 2012. Expertizní studie [online]. Praha: únor, 2012 [cit. 2014-05-03]. S. 12. Dostupné 

z: 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Srovn%C3%A1n%C3%AD%20VV%C5%A0%2

0%C4%8CR%202012%20-%20SVP%20PedF%20UK%202012-02-15.pdf 

 

http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0101.pdf
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Srovn%C3%A1n%C3%AD%20VV%C5%A0%20%C4%8CR%202012%20-%20SVP%20PedF%20UK%202012-02-15.pdf
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Srovn%C3%A1n%C3%AD%20VV%C5%A0%20%C4%8CR%202012%20-%20SVP%20PedF%20UK%202012-02-15.pdf
http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-57728600-soukrome-vysoke-skoly-jsou-byznys-ktery-stale-vydelava-miliony-klientu-ale-ubyva
http://zpravy.ihned.cz/c1-57728600-soukrome-vysoke-skoly-jsou-byznys-ktery-stale-vydelava-miliony-klientu-ale-ubyva
http://zpravy.ihned.cz/c1-57728600-soukrome-vysoke-skoly-jsou-byznys-ktery-stale-vydelava-miliony-klientu-ale-ubyva
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Srovn%C3%A1n%C3%AD%20VV%C5%A0%20%C4%8CR%202012%20-%20SVP%20PedF%20UK%202012-02-15.pdf
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Srovn%C3%A1n%C3%AD%20VV%C5%A0%20%C4%8CR%202012%20-%20SVP%20PedF%20UK%202012-02-15.pdf
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s klesající demografickou křivkou, ale také s tlakem ministerstva na sniţování počtu 

vysokoškolských studentŧ (tento tlak vysoké školy zaznamenávaly jiţ od roku 2011).
14

  

 V této době se rovněţ projevilo vyčerpání poptávky na trhu s terciárním 

vzděláváním proto, ţe došlo k uspokojení tzv. odloţené poptávky, jíţ se rozumí 

středoškoláci ve věku třicet let a více, kteří po roce 1999 chtěli nebo potřebovali 

vysokoškolského vzdělání dosáhnout.
15

  

 Příčinou nesnadné situace na trhu, tak jak ji vnímají některé SVŠ, je také jeho 

přesycenost
16

. Ta je však do jisté míry relativní. Spočívá v tom, ţe většina soukromých 

vysokých škol se zaměřuje na obory ekonomické povahy a managementu, kde jiţ 

poptávka studentŧ byla uspokojena.
17

 Z Výroční zprávy o činnosti vysokých škol v roce 

2009 vydanou MŠMT vyplývá, ţe oborová nabídka soukromých vysokých škol je 

poměrně úzkoprofilová. Na SVŠ převládaly v roce 2009 studijní programy zaměřené 

ekonomicky (46 %) a programy společenskovědní (24 %).
18

 Spektrum programŧ 

nabízených soukromými VŠ, ani jejich podíly se během let příliš nemění, coţ úzce 

souvisí s finanční náročností jednotlivých oborŧ.
19

 Na druhé straně právě školy 

nabízející obory ekonomické, společenskovědní a právní jsou školami s největším 

počtem studentŧ a zájem budoucích studentŧ o tyto obory studia stále trvá.
20

 

                                                 
14

 LIDOVKY.CZ, ČTK. Vysokým školám klesl počet studentŧ, soukromým o 11 procent. Lidovky.cz 

[online]. [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/vysokym-skolam-klesl-pocet-studentu-

soukromym-o-11-procent-po3-/veda.aspx?c=A121221_164816_ln_veda_hm 

 
15

 DAŇKOVÁ, J. Soukromé vysoké školy jsou byznys, který stále vydělává miliony. Klientŧ ale ubývá. 

iHNed.cz [online]. 3. 10. 2012 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/c1-57728600-

soukrome-vysoke-skoly-jsou-byznys-ktery-stale-vydelava-miliony-klientu-ale-ubyva 
 
16

 Viz Přílohy č. 1, 3, 4, 6, 7.  

 
17

 JŦZLOVÁ, P. Privátní školy ztrácí studenty. Lidové noviny. 16. srpna 2013, s. 11. 

 
18

 JOHÁNEK, J, NĚMEC, P. Výroční zpráva o činnosti vysokých škol v roce 2009. MŠMT: Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: 2010 [cit. 2014-05-03]. S. 15. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyrocni-zprava-o-cinnosti-vysokych-skol-za-rok-2009 

 
19

 Toto tvrzení lze podloţit vyjádřením Akreditační komise, která ve většině případŧ posuzuje ţádosti 

projektŧ SVŠ, které „zamýšlí uskutečňovat studijní programy z oblastí ekonomiky, cestovního ruchu, 

práva, správních činností, mediálních a komunikačních studií a pedagogicko-psychologických disciplín“, 

tedy programy, „které nevyţadují vysoké finanční poţadavky na technické, laboratorní či informační 

zajištění a u kterých se předpokládá masový zájem uchazečŧ, a to i uchazečŧ vyššího věku, studujících při 

zaměstnání. Z tohoto dŧvodu bývá často současně s prezenční formou ţádáno o akreditaci kombinované 

formy studia.“ (AKREDITAČNÍ KOMISE ČR. Výroční zpráva za rok 2012. Akreditační komise ČR 

[online]. [cit. 2014-05-03]. S. 10. Dostupné z: 

http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/465/vyrocni_zprava_ak_2012.pdf) 

 
20

 Například zapsaní studenti na SVŠ do oborŧ ekonomických věd a nauk tvořily ke dni 22. 1. 2013 

zhruba 48 % z celkového počtu zapsaných, zapsaní do oborŧ humanitních a společenskovědních tvořili 

http://www.lidovky.cz/vysokym-skolam-klesl-pocet-studentu-soukromym-o-11-procent-po3-/veda.aspx?c=A121221_164816_ln_veda_hm
http://www.lidovky.cz/vysokym-skolam-klesl-pocet-studentu-soukromym-o-11-procent-po3-/veda.aspx?c=A121221_164816_ln_veda_hm
http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-57728600-soukrome-vysoke-skoly-jsou-byznys-ktery-stale-vydelava-miliony-klientu-ale-ubyva
http://zpravy.ihned.cz/c1-57728600-soukrome-vysoke-skoly-jsou-byznys-ktery-stale-vydelava-miliony-klientu-ale-ubyva
http://zpravy.ihned.cz/c1-57728600-soukrome-vysoke-skoly-jsou-byznys-ktery-stale-vydelava-miliony-klientu-ale-ubyva
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyrocni-zprava-o-cinnosti-vysokych-skol-za-rok-2009
http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/465/vyrocni_zprava_ak_2012.pdf
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Podpŧrným tvrzením toho, ţe na trhu existuje velká konkurence pouze, co se týče určité 

nabídky oborŧ, je akreditace (v červenci 2013) a následné zahájení provozu (v lednu 

2014) soukromé vysoké školy ART and DESIGN INSTITUT,
21

 jeţ je oproti ostatním 

SVŠ zaměřená umělecky. Pohled na vývoj podaných ţádostí o udělení státního souhlasu 

právnické osobě k oprávnění pŧsobit jako soukromá vysoká škola, které projednávala 

Akreditační komise, však přesto ukazuje na celkovou přesycenost trhu.
22

  

 Společnou příčinou prvního zániku soukromých vysokých škol byl problém 

s adekvátním personálním zajištěním dostatečně kvalifikovaných vyučujících
23

 a 

aktuální je i v současnosti. Mŧţeme to odvodit ze závěrŧ  AK při hodnocení SVŠ, která 

opakovaně upozorňuje na nutnost zajistit, zkvalitnit, případně posílit jádro 

kvalifikovaných vyučujících na plný úvazek na dané škole.
24

 Nadto lze očekávat, ţe 

v tomto směru čeká SVŠ další etapa personální krize, neboť politici přijali zákonná 

pravidla
25

, která omezují tzv. akademickou turistiku (jeden profesor se ke svému 

pŧsobení upsal na několika vysokých školách), teprve v roce 2010 (Doubrava, 2010). 

V souvislosti s  fenoménem akademické turistiky se setkáváme také s pojmem „létající 

profesor“ (např. Vojtíková, 2010). 

 

                                                                                                                                               
zhruba 29 % a téměř 15 % tvořili studenti zapsaní ke studiu právních věd a nauk. Z těchto dat také 

vyplývá, ţe se do roku 2013 podíl nabízených studijních programŧ soukromými VŠ příliš nezměnil. 

(Zdroj: ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. Statistická ročenka 

školství pro rok 2012/2013. Tab.  VŠ - poprvé zapsaní studenti podle formy studia a typu studijního 

programu - podle zřizovatele a skupiny studijních programŧ. Ústav pro informace ve vzdělávání [online]. 

© 2014 MŠMT, odbor analyticko-statistický [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: 

http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp) 
 
21

 ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. Soukromé vysoké školy. 

MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy [online]. © 2013 – 2014  MŠMT [cit. 2014-05-03] 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/soukrome-vysoke-skoly 

 
22

 V roce 2000 projednala AK těchto ţádostí 18 (VZ AK, 2000, s. 5), v roce 2008 jich projednala 9 

(přičemţ, ve 3 případech doporučila státní souhlas udělit) (VZ AK, 2008, s. 8) a v  roce 2012 jen 5 

(přičemţ u ţádné z nich nedoporučila státní souhlas udělit (VZ AK, 2012, s. 10). (Zdroj: AKREDITAČNÍ 

KOMISE ČR. Výroční zprávy. Akreditační komise ČR [online]. © 2014 Akreditační komise Česká 

republika [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://www.akreditacnikomise.cz/cs/vyrocni-zpravy.html) 

 
24

 AKREDITAČNÍ KOMISE ČR. Zprávy z hodnocení neuniverzitních VŠ. Akreditační komise ČR 

[online]. © 2014 Akreditační komise Česká republika, poslední aktualizace 5. 5. 2014 [cit. 2014-05-14]. 

Dostupné z: http://www.akreditacnikomise.cz/cs/hodnoceni-vysokych-skol/neuniverzitni-vysoke-

skoly.html 

 
25

 ČESKO. Zákon č. 159/2010 Sb. ze dne 22. dubna 2010 o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonŧ (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisŧ. Comenius Agency [online]. 

[cit. 2014-05-03]. S. 5. Dostupné z: 

http://www.comeniusagency.cz/fotky18648/zakony/zopp_novela_159_2010.pdf (Viz zavedení registru 

docentŧ a profesorŧ.) 

http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/soukrome-vysoke-skoly
http://www.akreditacnikomise.cz/cs/vyrocni-zpravy.html
http://www.akreditacnikomise.cz/cs/hodnoceni-vysokych-skol/neuniverzitni-vysoke-skoly.html
http://www.akreditacnikomise.cz/cs/hodnoceni-vysokych-skol/neuniverzitni-vysoke-skoly.html
http://www.comeniusagency.cz/fotky18648/zakony/zopp_novela_159_2010.pdf
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Tab. č. 1: Vnější faktory ohroţující trh soukromých VŠ 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

1.2. Rozložení soukromých vysokých škol v rámci České 

 republiky 

 Z hlediska demografie se vysoké školy (obecně) soustředí ve velkých městech, 

přičemţ některé mají více studijních středisek rozmístěných do rŧzných měst.
26

 Tyto 

pobočky (tj. detašovaná pracoviště mimo sídlo vysoké školy, na kterých je 

uskutečňována vzdělávací činnost) u SVŠ dlouhodobě představují slabý článek v kvalitě 

vysokoškolského vzdělávání v ČR a jsou váţným rizikem sníţení úrovně vzdělanosti 

absolventŧ vysokých škol. AK jim proto při hodnocení VŠ věnovala zvláštní pozornost 

i v roce 2012, neboť jiţ v minulosti zjistila, ţe na některých pobočkách jsou studijní 

programy realizovány v zásadním rozporu s podmínkami, za kterých byla akreditace 

udělena (VZ AK, 2012, s. 6).
27

 Do roku 2013 bylo několik z těchto středisek uzavřeno, 

případně byla omezena doba jejich fungování (aby na nich mohli studium dokončit 

                                                                                                                                               
 
26

 Například Metropolitní univerzita Praha pŧsobí jak v Praze, tak ve třech dalších krajských městech: 

v Plzni, Liberci a Hradci Králové. (Zdroj: MUP. O univerzitě. MUP [online]. [cit. 2014-05-03] Dostupné 

z: http://www.mup.cz/cz/o-univerzite/metropolitni-univerzita-praha.html) 
 
27

 Do doby, neţ ministerstvo začalo v roce 2009 o střediscích jednotlivých škol sbírat informace a 

kontrolovat, zda je i na nich zajištěno studium totoţné kvality, jakou nabízí centrála školy, fungovalo 

v ČR takových středisek sto sedm. (BÁRTOVÁ, Eliška. První soukromá vysoká škola ruší svých deset 

poboček. Aktuálně.cz [online]. 21. 12.2009. [cit. 2014-05-03] Dostupné z: 

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/prvni-soukroma-vysoka-skola-rusi-svych-deset-

pobocek/r~i:article:656171/) 

http://www.mup.cz/cz/o-univerzite/metropolitni-univerzita-praha.html
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/prvni-soukroma-vysoka-skola-rusi-svych-deset-pobocek/r~i:article:656171/
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/prvni-soukroma-vysoka-skola-rusi-svych-deset-pobocek/r~i:article:656171/
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dosavadní studenti).
28

 Údaje o současném počtu poboček SVŠ na území České 

republiky ministerstvo statisticky nezpracovává, a tudíţ nemá k dispozici.
29

 

 Většina SVŠ je na stejných místech jako veřejné VŠ, ovšem existují i SVŠ, které 

fungují v místech, kde nikdy předtím ţádná VŠ nebyla (V těchto městech studovalo 

ještě v roce 2009 zhruba 13 procent všech studentŧ SVŠ.).
30

  Dominantní postavení 

v rámci měst, kde se SVŠ nacházejí, má Praha, v níţ v roce 2013 fungovala více neţ 

polovina všech soukromých vysokých škol v České republice, konkrétně 23. V Praze (i 

přes zmíněnou přesycenost trhu)  v roce 2013 nezanikla soukromá vysoká škola ţádná a 

naopak jedné, jak bylo uvedeno výše, byla udělena státní licence.  

 

 

1.3. Soukromé vysoké školy v rámci trhu vysokých škol 

 obecně 

 Zatímco k počátku roku 2014 fungovalo soukromých vysokých škol 44, 

veřejných a státních dohromady 28 (26; 2). Soukromých institucí je tedy sice o 16 více 

neţ institucí veřejných a státních, avšak jsou mnohem menší a mají také mnohem méně 

studentŧ
31

. Počet studujících na vysokých školách dosáhl v roce 2013 čísla 381 272, 

přičemţ téměř 13 % z tohoto počtu odpovídá počtu studentŧ na vysokých školách 

soukromých.
32

 Tento poměr se vyvíjel 13 let a signalizuje rychlý nárŧst počtu studentŧ 

SVŠ, neboť v roce 2000 (tedy v první generaci studentŧ SVŠ) studovalo na těchto 

                                                 
28

 Tamtéţ. 
 
29

 PASTOROVÁ, Z., referentka odboru vysokých škol MŠMT. Vývoj počtu soukromých vysokých škol 

[online]. 24. 4. 2014 [cit. 2014-05-03]. Osobní komunikace. (Viz téţ Příloha č. 9: PASTOROVÁ, Z., 

referentka odboru vysokých škol MŠMT. Vývoj počtu soukromých vysokých škol [online]. 23. 4. 2014 

[cit. 2014-05-03]. Osobní komunikace (e-mailová korespondence) 
 
30

 DOUBRAVA, Lukáš. Největším problémem soukromých vysokých škol je nedostatek kvalitních 

učitelŧ. Učitelské noviny [online]. 2009, č. 35 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: 

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=2109&PHPSESSID=8f819ad3035fe727e0c74ff3cb8bc6f

7 

 
31

 Pro srovnání: v roce 2013 studovalo na Univerzitě Jana Amose Komenského, největší soukromé 

univerzitě, zhruba šest a pŧl tisíce studentŧ, naproti tomu největší veřejná univerzita, Univerzita Karlova, 

měla studentŧ téměř padesát tisíc. (ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A 

TĚLOVÝCHOVY, OBOR ANALYTICKO STATISTICKÝ. Výkonové ukazatele, vysoké školy, 

souhrny. Tab. F11-Souhrn VŠ – studenti, absolventi (fyzické osoby) podle formy a typu studijního 

programu. Ústav pro informace ve vzdělávání [online]. [cit. 2014-05-03] Dostupné z: 

http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs.html) 

  
32

 JŦZLOVÁ, P. Privátní školy ztrácí studenty. Lidové noviny. 16. srpna 2013, s. 11.  

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&rok=2009
http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&cislo=35&rocnik=2009
http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=2109&PHPSESSID=8f819ad3035fe727e0c74ff3cb8bc6f7
http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=2109&PHPSESSID=8f819ad3035fe727e0c74ff3cb8bc6f7
http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs.html
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školách zhruba 2 000 lidí, coţ představovalo 1 % z celkového počtu studentŧ VŠ.
33

 

V současné době, míněno v roce 2013, však podíl studentŧ SVŠ na trhu vysokých škol 

zaznamenal lehký pokles. Dokazuje to například jeho srovnání s rokem 2010, který byl 

v tomto směru oproti roku 2013 pro SVŠ příznivější, neboť podíl jejich studentŧ tehdy 

představoval zhruba 14 % všech vysokoškolských studentŧ.
34

 

 

 

1.3.1. Srovnání povahy nabízeného studia SVŠ a veřejných VŠ  

 Z hlediska typu poskytovaných studijních programŧ je většina SVŠ 

neuniverzitního typu (s výjimkou Univerzity Jana Amose Komenského a Metropolitní 

univerzity Praha, jeţ se staly univerzitami v roce 2007, a dále Vysoké školy finanční a 

správní, která se univerzitou stala v roce 2009
35

), coţ znamená, ţe uskutečňují převáţně 

bakalářské studijní programy a v souvislosti s tím výzkumnou, vývojovou, uměleckou 

nebo další tvŧrčí činnost. Mohou uskutečňovat programy magisterské, nikoli však 

doktorské.
36

 Naproti tomu jsou obě státní VŠ a naprostá většina veřejných VŠ typu 

univerzitního.
37

  

 Další odlišnost nabídky SVŠ souvisí s tím, ţe je oproti veřejným a státním VŠ 

z velké části orientována na kombinované a distanční studium.
38

 Pro srovnání, například 

                                                                                                                                               
 
33

  ČSÚ. Soukromé školství na jednotlivých úrovních vzdělávání. Graf 7 Podíly počtů studentů v letech 

2000 a 2010 – dle zřizovatele v % [online]. [15. března 2011] [cit. 2014-05-03]. S. 18. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/6A0040887A/$File/w-3316-11a1.pdf 

 
34

 ČTK. ČSU: Počet studentŧ soukromých VŠ za deset let raketově vzrostl. e.15 [online]. [cit. 2014-05-

03] Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/kancelar/kariera-a-vzdelani/csu-pocet-studentu-soukromych-vs-za-

deset-let-raketove-vzrostl-550254 
 
35

 MOSUR. Vysoká škola finanční a správní. Mezioborová síť udržitelného rozvoje [online]. Poslední 

aktualizace 22. 3. 2012 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://mosur.czp.cuni.cz/index.php/cz/partneri/vsfs 

 
36

 NÚOV. Terciární vzdělávání. Národní ústav odborného vzdělávání [online]. © 2008 NÚOV [cit. 2014-

05-03] Dostupné z: http://www.nuov.cz/terciarni-vzdelavani 

 
37

 Jedinými dvěma veřejnými VŠ neuniverzitního typu jsou Vysoká škola polytechnická Jihlava a Vysoká  

škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. 

 
38

 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY.  

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2012. Vzdělávání v roce 2012 

v datech [online]. Praha: 2013 [cit. 2014-05-03]. S. 13. Dostupné z: 

file:///C:/Users/xxx/Downloads/VZ_2012_public.pdf 

 

http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/6A0040887A/$File/w-3316-11a1.pdf
http://zpravy.e15.cz/kancelar/kariera-a-vzdelani/csu-pocet-studentu-soukromych-vs-za-deset-let-raketove-vzrostl-550254
http://zpravy.e15.cz/kancelar/kariera-a-vzdelani/csu-pocet-studentu-soukromych-vs-za-deset-let-raketove-vzrostl-550254
http://mosur.czp.cuni.cz/index.php/cz/partneri/vsfs
http://www.nuov.cz/terciarni-vzdelavani
file:///C:\Users\xxx\Downloads\VZ_2012_public.pdf
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v roce 2009 činil podíl studentŧ bakalářského kombinovaného studia v rámci všech 

studentŧ na veřejných školách zhruba 14 %, zatímco na SVŠ 48 %.
39

 

 Třetí rozměr odlišnosti celkové povahy nabídky veřejných VŠ a SVŠ 

představuje nabízené spektrum studijních oborŧ, které je na VŠ veřejných pestřejší. O 

povaze studijních oborŧ nabízených SVŠ a o tom, co ji podmiňuje, bylo pojednáno 

v části věnované trhu SVŠ. Na tomto místě ovšem tvrzení o úzkoprofilové nabídce SVŠ 

doplňujeme poznámkou, ţe SVŠ tento charakter nabídky vyvaţují tvořením tzv. 

programŧ šitých na míru, čímţ se přizpŧsobují potřebám zákazníka (Sládková, 2002, s. 

73) a zároveň odlišují od konkurence. 

 Shrnutím poznatkŧ předchozích odstavcŧ mŧţeme stručně charakterizovat 

obecnou povahu nabídky SVŠ následovně: 

 obsahuje převáţně bakalářské programy
40

, 

 zaměřuje se převáţně na kombinovanou a distanční formu studia, 

 obsahuje uţší spektrum studijních oborŧ neţ nabídka VŠ veřejných, 

 obsahuje tzv. studijní programy šité na míru. 

 

 

2. Marketing ve vzdělávání  

 Marketing ve vzdělávání vychází z marketingu v komerční sféře, ovšem 

s ohledem na netypické trţní prostředí s sebou nese rŧzná specifika. V literatuře jej 

nalezneme zařazený do několika oblastí marketingu, a sice do:  

 marketingu v neziskovém sektoru (např. Hannagan, 1996; Slavík, 2014, s. 50); 

 sociálního marketingu, neboť ten předpokládá, ţe školy ve svých aktivitách 

zohlední nejen své cíle a přání zákazníkŧ, ale také veřejný zájem (Světlík, 1996, 

s. 24); 

 marketingu sluţeb, neboť studijní programy jsou produktem, který má povahu 

sluţby (Freiberg, 2000, s. 35); 

                                                 
39

 ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. Výkonové ukazatele, 

vysoké školy, souhrny. Tab. F12- Souhrn VŠ – školy, fakulty, studenti a absolventi (fyzické osoby) – 

podle zřizovatele, vysoké školy a fakulty. Ústav pro informace ve vzdělávání [online]. © 2014 MŠMT, 

odbor analyticko-statistický [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs.html 

 
40

 Ve školním roce 2004/05 bylo dokonce vzácností, pokud student SVŠ absolvoval magisterské studium. 

Tento stav však uţ dnes neplatí. Například ve školním roce 2010/11 absolvoval magisterské studium 

téměř kaţdý třetí absolvent soukromé vysoké školy (Koucký, Zelenka, 2011, s. 24). 

 

http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs.html
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 interaktivního marketingu, jehoţ význam spočívá v tom, ţe jak zákazníci, tak 

všichni, kdo přicházejí se školou do kontaktu, posuzují její kvalitu 

poskytovaných sluţeb jak z hlediska výsledku, tak z hlediska dŧvěry v toho, 

kdo ji poskytuje (Havlík, 2004); 

 marketingu vzdělávacích institucí (Kotler, Fox, 1995). 

 S odbornou definicí marketingu vzdělávacích institucí se setkáváme jiţ 

v polovině 80. let dvacátého století, kdy ji v publikaci Strategic Marketing for 

Educational Institutions představili Kotler a Fox. Marketing pro tuto specifickou oblast 

definují jako „Provádění analýzy, plánování, implementaci a kontrolu řádně 

propracovaných programŧ, které jsou vytvořeny takovým zpŧsobem, aby zabezpečily 

dobrovolné změny hodnot v rámci cílového trhu a tak (sic!) zajistily dosaţení cílŧ 

organizace.“ (Kotler, Fox, 1995, s. 7) 

 K chápání této definice připojují autoři sedmero poznámek, jeţ vesměs 

upozorňují na komplexní povahu marketingu jakoţto zpŧsobu řízení i uvaţování. 

Vyzdvihují nutnost dlouhodobého plánování, soustavného sběru dat o trhu (na němţ 

škola pŧsobí), jejich analýzy a také nutnost uváţlivého reagování na změny prostředí (v 

němţ škola pŧsobí). To vše s ohledem na zákazníka. 

 V České republice první publikace o marketingu jakoţto zpŧsobu řízení školy 

vznikají přibliţně o deset let později oproti západnímu světu, coţ je podmíněno 

socialistickým reţimem, jenţ zde trval do roku 1989 a který v podstatě blokoval vznik 

konkurenčního prostředí (Holec, 2000, s. 56). Ačkoli zcela bez zájmu akademikŧ toto 

téma není, nenalezneme v tuzemsku ani dnes mnoho monografií, jeţ by se aplikaci 

marketingu ve vzdělávání věnovaly.
41

 Projevený zájem o téma se omezuje výhradně na 

publikace skript, statí v odborných časopisech, případně příspěvky na odborných 

konferencích. Moţným dŧvodem skeptického pohledu akademikŧ na uplatňování 

marketingu v oblasti vysokého školství je samotná podstata nabízené sluţby vzdělávání, 

kterou nemŧţeme chápat vţdy ortodoxně a ryze „trţně“ (Havlík, 2004, s. 75). 

 

 

                                                 
 
41

  Jedním z mála autorŧ, kteří se v českém prostředí marketingu škol věnují soustavně, je např. Jaroslav 

Světlík. Světlík (1996, s. 16) definuje marketing školy jako: „proces řízení, jehoţ výsledkem je poznání, 

ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka školy efektivním zpŧsobem 

zajišťujícím zároveň splnění cílŧ školy.“  
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2.1. Marketing a soukromé vysoké školy v Praze   

 Soukromé vysoké školy oproti mnoha VŠ veřejným marketing ve větší či menší 

míře aplikují.
42

 Nacházejí se totiţ v odlišné trţní situaci (Evans, 2000, s. 12) – za jejich 

sluţby (vzdělávání) zákazník platí (přímo), coţ předurčuje, nehledě na specifičnost 

nabízené sluţby, jejich trţní orientaci. Marketing soukromých vysokých škol v českém 

prostředí je ale oblastí téměř neprozkoumanou. V rámci publikací o marketingu škol i 

marketingu vysokých škol je zájem o tuto oblast okrajový, coţ SVŠ pociťují. 

Z rozhovorŧ s pracovníky některých praţských SVŠ, kteří jsou na dané škole 

odpovědní za marketing či komunikaci, vyplývá, ţe je pro ně současná marketingová 

literatura nedostatečným zdrojem informací pro jejich potřeby. Spoléhají se tudíţ na 

vlastní úsudek a dosavadní zkušenosti, které více či méně kombinují s poznatky 

dostupné marketingové literatury.
43

   

 

 

2.2. Marketingový mix vysokých škol 

 Podle Soukalové (2011, s. 34) je dnes jiţ nedílnou součástí managementu a 

řízení vysokých škol marketingové strategické plánování, jehoţ nezbytným prvkem je 

tzv. marketingový mix (MM), coţ je speciální systém marketingových nástrojŧ, který 

souţí k dosahování předem stanovených marketingových cílŧ. Příprava a realizace 

nejvhodnějšího MM je zaloţena na následujících aktivitách: marketingová (situační) 

analýza, plánování, implementace a kontrola. Prostřednictvím těchto aktivit organizace 

zkoumá prostředí, ve kterém pŧsobí a přizpŧsobuje se mu (Cibáková a kol., 2000, s. 

13). S tím souvisí nutnost vytvořit vlastní marketingový mix pro kaţdý zvolený cílový 

trh (Kotler, Fox, 1995, s. 403). 

 Klasický marketingový mix, navrţený Neilem H. Bordenem (1964), obsahuje 

tzv. 4P, coţ jsou hesla začínající (v angličtině) na písmeno P (product, price, promotion, 

place), která označují proměnné, jejichţ správnou regulací firma dosahuje 

                                                 
42

 SVŠ, které byly za účelem psaní této práce osloveny, shodně uvedly, ţe jsou marketingově 

orientovanými školami. Setkáváme se však i s názorem, ţe „školy nejsou řízeny podle principŧ 

marketingu“, ale řídí se do určité míry podle principŧ marketingu v oblasti propagace. (HUDEČKOVÁ, 

V., vedoucí oddělení vnějších vztahŧ SVŠES. Rozhovor. Marketing vysokých škol [online]. 9. 4. 2014. 

Osobní komunikace.) 

 
43

 Viz Přílohy 4-7. 
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poţadovaných reakcí na cílovém trhu (tedy jiţ zmíněných marketingových cílŧ). Kaţdá 

z těchto proměnných obsahuje vlastní definici a náplň.  

 Ve vzdělávací oblasti, stejně jako v oblasti sluţeb, hraje velkou roli silný lidský 

element (Hannagan, 1996, s. 105), a proto se zde obvykle uplatňuje rozšířený model 4P. 

Někteří autoři pracují se systémem 5P (např. Kopáčková, 2000; Sládková, 2002), který 

do klasického MM včleňuje pátou proměnnou lidé (people), jiní autoři pak se systémem 

6P či 7P. Např. Kotler a Fox (1995, s. 186), upravují klasický model 4P na: programms, 

price, place (delivery systems), promotion a přidávají k němu  navíc proměnné: people, 

processes a physical facilities. Štefko (2000) zase navrhuje model 7P, jejţ tvoří klasická 

(nezměněná) 4P a tři nástavbové nástroje: pedagogický proces (process pedagogical 

approach), pracovníci/osobnosti (personalities) a participační aktivizace (participation 

activating).
44

 S odkazem na marketingovou orientaci na zákazníka upřednostňují někteří 

autoři (např. Newman, Jahdi, 2009) hovořit o modelu 7C, který převádí označení P-

proměnných následovně: 

 product  customer solution, 

 place  convenience, 

 price  customer cost, 

 promotion  communication, 

 people  calibre, 

 process  capabilities, 

 physical facilities/evidence  charisma/collateral. 

 Tato práce se dále nevěnuje tomu, který model je nejvhodnější, ani jejich popisu, 

chtěla pouze představit některé moţnosti, jak uchopit marketingový mix v oblasti 

vzdělávání. Výběr nejvhodnějšího modelu není pro naše účely dŧleţitý, neboť kaţdý 

z nich počítá s nástrojem propagace (promotion), jejíţ náplň je tvořena mimo jiné 

reklamou.  

 

 

2.2.1. Propagace a vysoké školy 

 Propagace (promotion) je dnes uţívána jako nadřazený pojem pro jednotlivé 

části marketingového komunikačního programu (Vysekalová, 2012, s. 20) či 
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komunikační politiky (Havlík, 2004, s. 99; Macík, 2000, s. 125). Těmito částmi 

rozumíme vybrané komunikační aktivity, jejichţ kombinací v určitém poměru je tvořen 

tzv. komunikační mix. Povaha těchto marketingových komunikačních aktivit je přitom 

vesměs komerční a jejich cílem je vysílanými informacemi ovlivňovat adresáty ve 

shodě se záměry komunikátora (Vysekalová, 2012, s. 20). 

 Podle Soukalové (2011, s. 37) mŧţeme v rámci propagace vysokých škol 

roztřídit jednotlivé formy marketingové komunikace, které vedou k dosaţení 

vytyčených cílŧ, do kategorií:  

 reklama (advertising), 

 práce s veřejností (public relations /PR/), 

 osobní nabídka (prodej) sluţby - vzdělání, 

 podpora nabídky (prodeje) - vzdělání, 

 veletrhy a výstavy (Vysekalová /2013, s. 20/ tuto komunikační aktivitu řadí do 

širšího pojetí propagace), 

 ústní podání - reference, buzz komunikace (tj. vyvolání šeptandy o nabídce), 

 komunikace v souvislosti s novými trendy marketingu: virální marketing, 

guerillový marketing, event marketing a mobilní marketing s vyuţitím nových 

médií. 

V návaznosti na tento výčet uvádíme, ţe Vysekalová (2012) v rámci marketingové 

komunikace vymezuje kategorii nových médií zvlášť, coţ povaţujeme z hlediska 

systematičnosti zkoumání za velmi uţitečné. V širším pojetí lze k dosud představeným 

kategoriím přiřadit také kategorie: 

 obaly (packaging)
45

 (Vysekalová, 2013, s. 20), 

 corporate identity policy, tj. image firmy, logo, uniformy pracovníkŧ, úroveň 

interní komunikace apod. (Havlík, 2004, s. 99). (Tyto proměnné jsou v rámci 

modelu 7P, který představili Booms a Bittner /1981/, součástí nástroje Physical 

evidence /Newman a Jahdi, 2009, s. 3/.) 

  

 Marketingovou komunikaci mŧţeme podle Soukalové (2011, s. 35 - 36) také 

rozdělit podle zpŧsobu, a to na komunikaci osobní a neosobní. Významem osobní 

                                                                                                                                               
44

 Štefko (2000) se přitom nevymezuje vŧči návrhu Kotlera (1995), v seznamu pouţité literatury ke 

svému příspěvku jeho knihu ani neuvádí jako jeden ze zdrojŧ. 
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komunikace autorka rozumí přímou komunikaci se zástupci VŠ/fakult či komunikaci 

wort-of-mouth v závislosti na komunikaci s přáteli nebo v rodině a dále poukazuje na 

moţnost vyuţít k propagaci tzv. názorových vŧdcŧ anebo prezentování výrazných 

osobností. Neosobní komunikaci pak inverzně popisuje jako komunikační kanály, které 

nejsou závislé na osobní komunikaci (informace v tisku, televizi, rozhlase a dále 

komunikace skrze eventy a komunikaci na internetu, u níţ si je však vědoma problému 

otázky, do jaké míry se zároveň jedná o komunikaci osobní). 

 V rámci úvah o komunikační politice škol okrajově doplňujeme, ţe někteří 

autoři se komunikační politice a komunikaci jako takové věnují samostatně. Výše 

zmíněné nástroje jsou pro ně součástí pouze jednoho rozměru komunikace. Macík 

(2000, s. 125) upozorňuje, ţe reklamu, jeţ je součástí komunikace zaměřené na vnější 

oblast fakulty, by měli vedoucí pracovníci doplňovat vnitroorganizační komunikační 

politikou tak, aby byl i uvnitř univerzity kaţdý její příslušník informován o dění, které 

se jí týká. Členění komunikace na vnější a vnitřní najdeme také u Soukalové (2011, s. 

36). A například Strišš (2000, s. 215) v souvislosti s univerzitami hovoří o trojím druhu 

komunikace: interní (mezi zaměstnanci školy), interaktivní (mezi pedagogem a 

studenty) a externí (mezi školou a veřejností).  

 

 

2.2.1.1. Komunikační mixy vybraných SVŠ 

 Komunikační politika vybraných SVŠ (tj. BIVŠ, CEVRO, MUP, SVŠES, 

UJAK, VŠFS, VŠMIEP) je integrovaná
46

, coţ znamená, ţe uplatňované komunikační 

mixy spojují kanály osobní komunikace s komunikací neosobní (Soukalová, 2011, s. 

36), a vzájemně podobná, co se týče zapojených komunikačních nástrojŧ. Školy 

navazují vztahy/spolupráci se středními školami a gymnázii i firmami, pořádají akce pro 

veřejnost, věnují se publikační a výzkumné činnosti, účastní se veletrhŧ
47

. Shodně také 

všechny zmíněné SVŠ směřují svou marketingovou komunikaci na internet a skrze PR 

                                                                                                                                               
45

  Obal nehmatatelné sluţby (např. vzdělání) mŧţe být tvořen hmatatelnými prvky, jeţ ji obklopují. 

V případě vzdělání je to areál školy, budova školy a další zařízení, ve kterých škola pŧsobí (Havlík, 2004, 

s. 128). 
46

 Viz Přílohy 1-7. 

 
47

 Naprostá většina těchto škol (s výjimkou VŠMIEP) se účastnila veletrhu pomaturitního vzdělávání 

Gaudeamus, přičemţ některé jen v roli vystavovatele, jiné i v roli přednášejícího v rámci veletrţního 

programu přednášek. (Zdroj: GAUDEAMUS. Gaudeamus Brno 2012 [online].[cit. 2014-05-03]. 

Dostupné z: http://www.gaudeamus.cz/) 

 

http://www.gaudeamus.cz/
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aktivity do médií, coţ je pro ně nejlevnější forma marketingu při budování reputace 

(Hodgson, 2000, s. 53). Podobné je i sloţení tzv. reklamního mixu, který obsahuje 

zejména inzerování v tisku a venkovní reklamu. 

 Na druhé straně se školy snaţí zkoušet a hledat takové zpŧsoby propagace, které 

by je odlišily od konkurence (např. snaha opouštět tisk /VŠFS/, zakládat komunikaci 

hlavně na PR aktivitách /CEVRO/, budovat status bezbariérové školy /MUP/, odlišit se 

vyuţívanými reklamními nástroji, např. rozhlasovou reklamou /UJAK, BIVŠ/, polepy 

na schodech v metru /BIVŠ/ apod.). Odlišnost komunikace se týká také komunikačních 

nástrojŧ, kterých školy vyuţívají shodně. V rámci komunikačního mixu se totiţ rŧzní 

nejen to, jakou váhu nástrojŧm školy přikládají a do jaké míry je pouţívají, ale také 

uvaţování o jejich budoucím vyuţití. To se týká i přístupu k reklamě, která 

v komunikačních mixech nemá jednotné postavení. Některé školy na význam reklamy 

v rámci ostatních komunikačních aktivit sice odpovídaly spíše neurčitě (UJAK, 

VŠMIEP), avšak zatímco některé další shodně hodnotily její význam jako velký (aţ 

„opravdu velký“
48

), pro některé je spíše doplňkovou komunikační aktivitou 

(CEVRO).
49

 

 

 

2.2.1.2. Reklama na vysoké školy 

  

 Reklama je v současné době definována jako kaţdé oznámení či přesvědčovací 

sdělení, které do masových médií v placeném nebo darovaném čase/prostoru umístili 

jednotlivec, firma anebo organizace, které mŧţeme identifikovat. (Definice podle 

Americké marketingové asociace AMA.) 

 Mnoţství autorŧ (Freiberg, 2000, s. 39; Sedláčková, 2002; Kotler, Fox, 1995, s. 

8) opakovaně upozorňuje na to, ţe reklamu a propagaci obecně nelze zaměňovat 

s marketingem – je to pouze jeden z nástrojŧ marketingového mixu. V  marketingu 

sluţeb je navíc vhodné před reklamou výrazně upřednostnit kontrolu kvality nabízeného 

produktu (vzdělávání). Reklama je totiţ typ jednosměrné komunikace neosobní, 

zatímco sluţbu (jakoţto produkt nehmotný) je nutné při propagaci podporovat spíše 

                                                 
48

 HUDEČKOVÁ, V., vedoucí oddělení vnějších vztahŧ SVŠES. Rozhovor. Marketing vysokých škol 

[online]. 9. 4. 2014. Osobní komunikace. (Viz Příloha č. 5.) 

 
49

 Viz Přílohy č. 1-7. 
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osobními formami komunikace. Zákazník musí především věřit tomu, kdo sluţbu 

poskytuje (Hannagan, 1996, s. 112-113). Na druhé straně mŧţe neosobní forma 

propagace osobní komunikaci podpořit a posílit (Kotler, Fox, 1995, s. 354). 

 Cílem reklamy je v konečné fázi přesvědčení k určitému jednání, v optimálním 

případě ke koupi produktu/značky. (Vysekalová, 2013, s. 35) Existuje však celá řada 

mezistupňových cílŧ: zvýšit známost značky/firmy, poukázat na specifickou profilaci 

firmy (školy) v rámci ostatních konkurentŧ, budovat/korigovat dlouhodobou image a 

reputaci instituce (institucionální reklama), její části (např. katedry) nebo konkrétního 

studijního programu, poskytovat informace o speciálním programu či události, 

dosahovat konkurenceschopnosti, motivovat pracovníky školy ad. (Kotler, Fox, 1995, s. 

368; Hannagan, 1996, s. 167; Světlík, 1996, s. 317).  Základní úkoly propagace, či 

přesněji reklamy, mohou být klasifikovány podle toho, zda má informovat (např. o 

vzniku nového vzdělávacího programu), přesvědčit (např. zdŧrazňováním předností, 

posilováním či snahou o změnu image) nebo připomínat (Sedláčková, 2002, s. 73; Eger, 

2014, s. 159).  

 Při vytváření reklamy na sluţbu je dŧleţité mít na paměti zvláště dvojí. Za prvé, 

„zákazník nehledá sluţbu, ale jaký to pro něj bude mít přínos“ (Hannagan, s. 23) a za 

druhé, je potřeba překonat zvláště jeden charakterový rys sluţby, a tím je: 

 nehmatatelnost: na sluţbu si nemŧţeme sáhnout, ani ji cítit; zvýšit hmatatelnost 

lze popisem studijních programŧ v broţurách (ačkoli v některých případech tím 

tento rys nepřekonáme /Newman, Jahdi, 2009, s. 6/) nebo lépe: zdŧrazňováním 

jejích přínosŧ a budováním image. Nikoli však popisováním vlastností sluţby 

(Hannagan, s. 113, Evans, 2000, s. 124). 

 Na soukromých VŠ se propagací obvykle zabývají samostatná pracoviště 

(oddělení), tým lidí anebo externě najatá agentura. Co se týče reklamy, spolupracuje 

s externí agenturou většina vybraných škol, nicméně některé jsou ke sluţbám  

reklamních agentur skeptické.
50

 Podobně vypadá i spolupráce s PR agenturami, jejichţ 

sluţeb některé školy vyuţívají, jiné ne.
51

 

                                                 
50

 Např. BIVŠ spolupráci s reklamní agenturou na základě nespokojenosti v roce 2013 ukončila a 

rozhodla se ujmout se následující kampaně sama a VŠMIEP si ve výběrových řízeních, která v minulosti 

pořádala, reklamní agenturu ani nevybrala. (Zdroj: KUŢELOVÁ, L., CEO BIVŠ. Marketing vysokých 

škol [ústní sdělení]. Praha, 3. 4. 2014.; ŘECHKA, R., kvestor VŠMIEP. Marketing vysokých škol [ústní 

sdělení]. Praha: 12. 11. 2013.) 

51
 Viz Přílohy 1-7. 
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2.2.1.2.1. Reklama a pražské soukromé vysoké školy  

 Budeme-li vycházet z reklamy, jak ji chápe Vysekalová (2012), vyuţívají SVŠ 

zvláště těchto formátŧ: 

 inzerce v tisku: celostátní deníky a jejich přílohy (např. MF Dnes, Lidové 

noviny, Hospodářské noviny, Právo, E15), časopisy (např. Respekt, Ekonom), 

odborná periodika (např. Bilance); 

 venkovní reklama: plakáty v/na dopravních prostředcích, inzerce v areálu metra 

(rámeček B1, CLV vitrína, polepy schodŧ), elektronické obrazovky; 

 rozhlasová reklama: celostátní stanice (např. Blaník, Evropa 1, Fajn,  

Frekvence 1, Impuls), případně jejich regionální odbočky. 

 Obsazené nejsou tři hlavní kategorie reklamy. Za prvé je to kategorie 

audiovizuálních snímkŧ, neboť do této kategorie lze z komunikačních aktivit škol 

zařadit pouze video spoty
52

 na serveru pro sdílení videí Youtube, coţ je dŧvod pro to, 

upřednostnit zařazení této aktivity do kategorie nová média. Dalšími neobsazenými 

kategoriemi jsou pak televizní spoty a reklama v kinech, coţ souvisí jednak s jejich 

finanční náročností (Sládková, 2002, s. 79), ale také s otázkou adekvátnosti samotného 

vyuţití tohoto typu reklamy vysokoškolskou institucí. Televizní reklama má sice 

potenciál zasáhnout svým sdělením vysoký počet adresátŧ, avšak Pyne (2000, s. 170) na 

příkladu z osobní zkušenosti upozorňuje, ţe vyuţití televize mŧţe také výrazně poškodit 

image školy.
53

  

 Reklamní komunikace SVŠ cílí ve většině případŧ na primární cílovou skupinu, 

tedy zájemce o studium, jimiţ jsou často absolventi středoškolského či vyššího 

odborného studia, ale setkáváme se také s deklarovaným přístupem, ţe škola cílí na 

rodiče potenciálních studentŧ.
54

  

 

 

 

 

                                                 
52

 Pomocí video spotŧ komunikovala v akademickém roce 2012/2013 například VŠ Unicorn College či 

Vysoká škola Karla Engliše (viz Příloha č. 15: Videospoty Unicorn College a Vysoké školy Karla Engliše 

na Youtube /obrázek/). 

 
54

 HUDEČKOVÁ, V., vedoucí oddělení vnějších vztahŧ SVŠES. Rozhovor. Marketing vysokých škol 

[online]. 9. 4. 2014. Osobní komunikace. 
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2.2.1.2.2. Fázování kampaní vybraných SVŠ 

 Reklamní kampaně vybraných SVŠ jsou spjaty s prŧběhem akademického roku. 

První reklamní materiály se objevují na jeho začátku, tedy na podzim (např. na veletrhu 

Gaudeamus či dnech otevřených dveří). V rámci dalších měsícŧ akademického roku pak 

školy rozlišují jednotlivá období kampaně podle její intenzity, přičemţ nejintenzivnější 

jsou obvykle dvě: první má vrchol v květnu nebo červnu, druhé vrcholí koncem srpna a 

na začátku září. Setkáváme se ale také s jiným rozdělením: například s dělením na 

intenzivnější období ledna a druhé intenzivnější období pokrývající měsíce od dubna do 

září (SVŠES) nebo s dělením na tři období: leden aţ březen, květen aţ červen a září 

(VŠMIEP). Vedle hlavní kampaně pro daný akademický rok probíhají současně také 

celoroční udrţovací kampaně, a to prostřednictvím internetu, PR článkŧ, akcí pro 

veřejnost ad. Tzv. hluchá období začátku velkých školních prázdnin některé školy (např. 

CEVRO) vyplňují letními akcemi (pořádání letních kurzŧ pro veřejnost).
55

 

 

 

2.3. Image školy a reklama 

 S pojmem image se od 50. let dvacátého století postupně setkáváme v mnoha 

kontextech: institucionální image, brand image, veřejná image apod. a obecně ji 

mŧţeme definovat jako souhrn představ, názorŧ a dojmŧ, které si člověk spojuje 

s nějakým objektem (Kotler, Fox, 1995, s. 231). 

 Pověst a image školy je dŧleţitější neţ jakákoli jiná propagace (Hannagan, 1996, 

s. 181). Toto tvrzení lze podpořit výsledky jednoho amerického výzkumu, z nějţ 

vyplývá, ţe rozhodujícím kritériem většiny studentŧ při výběru univerzity bylo právě 

„jméno“ školy a její image (Albert, 2000, s. 12). Podle Vágnera (2000, s. 230) je 

dokonce cílem univerzitního marketingu budování image. Lidé totiţ často reagují právě 

na image instituce, nikoli na instituci samotnou (reálnou), a mají tendenci své představy 

(obrazy o škole) vytvářet na základě velmi omezujících, či dokonce nesprávných 

informací. Aktuální image je přitom zaloţena na minulých výstupech školy, takţe ji 

nelze změnit rychlou změnou PR strategie (Kotler, Fox, 1995, s. 231). 

 Na roli reklamy v souvislosti s image lze pohlíţet ze dvou stran. Vzhledem 

k dlouhodobému formování image uvádí Hannagan (1996, s. 181), ţe by reklama měla 

                                                 
55

 Viz Přílohy č. 1-7. 
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slouţit především k těmto účelŧm: k udrţení školy v povědomí veřejnosti (ačkoli je to 

výsada zejména PR aktivit), k informování o speciálních akcích (dny otevřených dveří, 

otevírání nových kursŧ) a zaměřování se na nové trhy (např. nové moţnosti výcviku). 

Budování image v tomto výčtu nenajdeme. Wright (1996) však připomíná, ţe reklama 

image značky a firmy (v našem případě soukromé vysoké školy) posiluje. Ze 

zmíněného lze vyvodit, ţe reklamní sdělení, nehledě na informační funkci, by mělo být 

vytvářeno s vědomím, ţe je zároveň nástrojem, který se podílí na utváření image. 

Ţebříček dŧleţitosti informačních zdrojŧ pro zájemce o studium, který představila 

Kneblová (2009), cit. z Schüller (2012, s. 70), navíc ukazuje, ţe je reklama jako zdroj 

informací oproti jiným zdrojŧm vnímána podřadně.
56

 Vysoké školy by proto, vzhledem 

k nákladŧm a přesnosti cílení, měly dvakrát zváţit, neţ se rozhodnou pro výběr 

konkrétní reklamy (Schüller, Rašticová, 2011, s. 60) a za jakým účelem ji vyuţijí. 
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 Viz Příloha č. 24: Ţebříček dŧleţitosti informačních zdrojŧ pro zájemce o studium (graf). 
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3. Jazyková analýza vybraných reklamních sdělení 

soukromých vysokých škol 

 V této části pomocí deskriptivní jazykové analýzy popíši vybraná reklamní 

sdělení osmi praţských SVŠ a na základě jejich závěrečné komparace se pokusím 

charakterizovat obecnou povahu reklamní komunikace SVŠ v Praze v roce 2013. Při 

popisu jednotlivých vizuálŧ uplatňuji pragmalingvistický přístup a zohledňuji také 

psychologické aspekty, které s sebou sdělení reklamních inzerátŧ přinášejí. Na 

hodnotící škále tak proti sobě nestojí konečné atributy správné – špatné, nýbrţ atributy 

přiměřené/vhodné versus nepřiměřené, nefunkční apod. (Švehlová, 2001, s. 137). Popis 

není a nemŧţe být vzhledem k omezenému prostoru práce vyčerpávající, proto si všímá 

nejvýraznějších sémantických prvkŧ jednotlivých vizuálŧ, na jejichţ základě v závěru 

analýzy nastiňuje odpověď na otázku, v roli jakého nástroje (s jakým záměrem) 

konkrétní reklama vystupuje. 

 Soubor zkoumaných materiálŧ se skládá z vizuálŧ určených pro tisk a venkovní 

reklamu. Kaţdou z vybraných škol zastupuje v tomto souboru jeden vizuál, ačkoli je ve 

většině případŧ pouze jedním z několika variant v rámci celkové reklamní komunikace 

školy. Jedná se reklamní materiály pěti největších soukromých vysokých škol
57

: 

Univerzity Jana Amose Komenského (UJAK), Metropolitní univerzity Praha (MUP), 

Vysoké školy finanční a správní (VŠFS), Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ), 

Vysoké školy obchodní (VŠO) a dále vysokých škol: (abecedně) Soukromá vysoká 

škola ekonomických studií (SVŠES), Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) 

a Vysoká škola manaţerské informatiky, ekonomie a práva (VŠMIEP). Dohromady je 

tedy zohledněna reklamní komunikace 8 z 22 soukromých vysokých škol v Praze, coţ 

sice představuje pouze zhruba 36% zastoupení z celkového počtu, avšak jedná se o 

školy, z nichţ většina patří na tomto trhu k největším a jejichţ komunikaci 

prostřednictvím reklamy bylo v Praze v roce 2013 moţné zaznamenat v tisku nebo 

venkovní reklamě. 

 

 

 

 

                                                 
57

  Viz Příloha č. 11: Přehled SVŠ, které mají nejvíce studentŧ: stav v roce 2012 (tabulka) 
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3.1. UJAK – Studujte pro svoji budoucnost 

 

Obrázek č. 1: UJAK. Vizuál pro E15, 2013 

 Inzerát UJAK v sobě propojuje serióznost s mladistvou, ţivou energií. Svěţí 

energii zde zastupují jednak usmívající se mladí lidé v rolích studentŧ v čele 

s pohlednou hnědovlasou mladou ţenou, jednak pás pestrých pruhŧ teplých barev ţluté, 

oranţové a červenorŧţové. „Thymolinový“ úsměv hlavní tváře reklamy má z hlediska 

pŧsobení dŧleţitou funkci, neboť je výrazem velké radosti aţ nadšení (Vysekalová, 

2012, s. 107), a právě tyto pocity se reklama zřejmě snaţí začlenit do příjemcova 

vnímání univerzity a provázat je tam s hodnotami jistoty a serióznosti. Ty jsou 

navozeny kontextem reklamy, jejţ utváří historicky významná osobnost Jana Amose 

Komenského (jehoţ rytinový portrét je součástí loga školy a jeho jméno součástí jejího 

názvu), a dále tmavočervená barva, jeţ byla zvolena za barvu pozadí inzerátu a která 

navozuje pocit sebevědomí syceného vnitřní silou, nikoli střety s vnějškem (tamtéţ, s. 

95). 

 Kromě obrazové sloţky z inzerátu výrazně vystupuje i bíle napsaný název školy 

(v horní části) a odkaz na webovou stránku (ve spodní části), vedle něhoţ je zleva 

drobnějším písmem napsán slogan imperativní konstrukce (bez vykřičníku) Studujte 

pro svoji budoucnost, který uţitím zvratného zájmena vztahuje výpověď přímo 

k příjemci reklamy, a aktivuje tím jeho motivační mechanismy. Akcent (vyplývající z 

větné syntaxe) na závěrečném lexému pro budoucnost odpovídá hodnotám, které se 

asociačně váţou k akademickému prostředí. Součástí reklamy je dále výčet nabízených 

oborŧ včetně studijních programŧ, které společně tvoří hlavní informační rovinu sdělení 

reklamy. 
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 Přestoţe reklama neuvádí konkrétní argumenty, proč by si měl zájemce o 

studium vybrat právě UJAK, vytváří dojem přátelské a zároveň dŧstojné univerzitní 

instituce, a tím mŧţe pozitivně ovlivnit to, jak příjemce školu vnímá. Kromě informační 

a připomínající funkce je tedy moţné se domnívat, ţe reklama byla tvořena se záměrem 

budovat institucionální image. 

 

 

3.2. MUP – KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?  

  

Obrázek č. 2: MUP. Metro, 10. 6. 2013, s. 25 

 Sérii reklam Metropolitní univerzity Praha tvoří inzeráty, jeţ vyuţívají obrazu 

(pro příjemce více či méně) známé tváře či osoby s úspěšnou profesí, který je doplněn 

malým popiskem o třech informacích: (od nejvýraznějšího) jak se osoba na obrázku 

jmenuje, ţe je studentkou či absolventem/kou MUP a jaké má zaměstnání. Výrazná 

obrazová sloţka, která zaujímá více neţ polovinu plochy inzerátu, je propojena 

s interogativním sloganem KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?, čímţ přímo oslovuje 

příjemce reklamy, a příměrem k úspěšné pracovní pozici vyuţívá lidsky přirozeného 

učení nápodobou, a tak aktivuje motivaci.  Reklama však nenechá příjemce o 

budoucnosti rozmýšlet dlouho, neboť přiznává, ţe otázka je pouze řečnická, přičemţ 

imperativní větnou konstrukcí pod otázkou v zápětí vyzývá k výběru příslušného 

studijního oboru. Zaoblený rámeček s výraznou konturou pak, s odkazem na online 

přihlášku, nabízí moţnost zapsat se rychle ke studiu. 



   

 

25 

  

 Celý přední plán obsahující hlavní informace je podloţen více či méně (dle 

jednotlivých variant inzerátu) rozostřeným druhým plánem, který celkovému sdělení 

propŧjčuje kontext z  prostředí, kde tvář reklamy pracuje. S předním plánem jej 

propojují buď symbolické rekvizity, které má osoba u sebe (v případě vizuálu 

s televizní moderátorkou Štěpánkou Martanovou je to mikrofon), a/nebo relevantně 

stylizovaný zevnějšek osoby. 

 Z hlediska zapamatovatelnosti reklama pozitivně ovlivňuje aktivaci zájmu 

nejširší cílové skupiny, a to jednak proto, ţe jsou jejími tvářemi lidé rŧzného věku, a 

jednak proto, ţe vyuţívá obrazu, který se vztahuje k adresátovým potřebám (najít 

pracovní uplatnění), přáním (být pracovně úspěšný), případně i zájmŧm (v případě 

tohoto vizuálu k zájmu o média a „dění kolem“). 

 Obraz, jehoţ reklama vyuţívá, nenese v případě tohoto vizuálu zcela relevantní 

informaci o nabízené sluţbě (studium politologie primárně nepředpokládá zájem stát se 

televizní moderátorkou), ale slouţí k vytvoření určité nálady. Vyvolané emoce pojící se 

k úspěchu mají potenciál citově ovlivnit vnímání značky (MUP), která je na tmavě 

modrém, seriózně pŧsobícím podkladě umístěna v levém horním rohu.  

 Záměrem spojení profesně úspěšných lidí s MUP je pravděpodobně vyvolání 

představy, ţe za úspěchem stojí vzdělání právě na této škole, ačkoli reklama tento vztah 

nedeklaruje. Jedná se o iluzi nepřímého svědectví jednotlivcŧ (Čmejrková, 2000, s. 16). 

Porovnáním informativnosti a emočního pŧsobení reklamy se kloníme k názoru, ţe se 

jedná o reklamu především v roli nástroje, který buduje image. 

 

 

3.3. VŠFS – 100 % studentů u nás hraje hlavní roli 

 Vybraná varianta inzerátu VŠFS v rámci ostatních mnoha variant nejvíce 

koresponduje s tím, ţe škola sama sebe definuje jako klientskou instituci.
58

 Inzerát na 

sebe strhuje pozornost vyuţitím podkladové tmavočervené barvy, která je zároveň 

firemní barvou školy. Vyuţití tmavé červené je vhodné, neboť si ponechává vznešenost 

a sebevědomí klasické červené barvy, zatímco významy vzrušení a aktivity mění za 

významy klidu a příměří (Vysekalová, 2012, s. 95).   
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 STRAKOVÁ, Magdalena, tisková mluvčí VŠFS [ústní sdělení]. Praha, 2. 12. 2013. (Stručný přepis 

rozhovoru viz Příloha č. 3.) 
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Obrázek č. 3: VŠFS. Hospodářské noviny, 7. 10. 2013 

 Obrazová sloţka se skládá ze dvou vrstev: jednak z obrázku mladého muţe 

drţícího filmařskou klapku, který pozorovatele reklamy kontaktuje přímým pohledem, 

a dále z bílé plochy ve tvaru číselného výrazu 100 %, jenţ je napsán velkým tučným 

písmem. Tyto dvě vrstvy se navzájem lehce prolínají. Číselný výraz doplňuje kromě 

obrazové sloţky inzerátu také syntaxi titulku. Spojením číselného výrazu s verbálním 

sdělením pod obrázkem tak vzniká slogan 100 % studentů u nás hraje hlavní roli.  

 Vyuţitý princip podobnosti (mezi verbální a obrazovou sloţkou) s nadsázkou 

zde pŧsobí rozporuplně, neboť není zřejmé, ţe mladý muţ na obrázku je zaměstnancem 

školy (v případě, ţe by muţ představoval studenta, by sdělení nedávalo smysl). 

Hlavním hercem, o němţ neexplicitně reklama hovoří, má být pravděpodobně adresát 

reklamy, na něhoţ se mladý muţ drţící klapku dívá. Domníváme se, ţe zvolené 

dvouvrstvé zpracování obrazové sloţky je pro záměr předat komplexní sdělení 

nevhodné, neboť sniţuje pŧsobení obrazu, a v dŧsledku toho srozumitelnost celkového 

sdělení. Nadto je na zváţení, zda adresáta, kterým je zájemce o vysokoškolské studium, 

 osloví nepříliš originální analogie studenta (klienta) jako herce. 

 Z tmavočerveného pozadí inzerátu výrazně vystupuje název školy, jenţ je 

napsán písmem tučnějším i větším neţ slogan, a zvyšuje tak svou zapamatovatelnost. 

Mimo červenou plochu jsou potom rozmístěny další obvyklé informace: logo školy, 

odkaz na webové stránky a získatelné tituly, vsazené do pestrých barevných kruhových 

ikonek. 

 Inzerát VŠFS je díky tmavočervené ploše výrazný, avšak slogan nesoucí hlavní 

argument, proč by měl zájemce chtít studovat právě na VŠFS (tedy proto, ţe na VŠFS 

je studentovi věnována maximální pozornost), nevystupuje z inzerátu jako jeho hlavní 
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sdělení. Zejména z tohoto dŧvodu vstupuje reklama spíše do role nástroje, který 

připomíná existenci školy, neţ nástroje, který přesvědčuje. 

 

3.4. BIVŠ – Víte, kde se vydělávají velké peníze? 

 

Obrázek č. 4: BIVŠ. Vizuál rámečku B1, 2013 

 Inzerát BIVŠ je jediným vizuálem bez obrazové sloţky, a tak se pozornost 

příjemce mŧţe vztáhnout pouze k verbálnímu sdělení. To se skládá ze čtyř částí: názvu 

školy včetně loga, hlavního sloganu, apelativního titulku a odkazu na webovou stránku 

školy. 

 Ústřední roli zde hraje do třech řádkŧ rozdělený interogativní slogan Víte, kde se 

vydělávají velké peníze?, přičemţ je v něm akcentováno slovo peníze, jeţ je napsáno 

větším a tučnějším písmem. Stejně jako v případě MUP zde otázku doplňuje 

imperativní výpověď. Apel Studujte finanční a IT obory! staví zadavatele sdělení 

(BIVŠ) do role rádce, který ví, kde lze odpověď nalézt.  

 Tmavě zelené pozadí inzerátu je ozvláštněno středově zarovnaným kruhovým 

přechodem, z jehoţ centra vychází barva světle zelená. Nejsvětlejší místa inzerátu 

podkládají část sloganu vydělávají velké peníze, a tím ještě více podporují akcent na 

daná slova. Výběr tmavě zelené barvy je vzhledem k vysokoškolské instituci relevantní, 

neboť přináší význam klidu, uvnitř nějţ je však obsaţena energie rŧstu (tamtéţ, s. 97).  

 Vzhledem k výrazné barvě a malému mnoţství textu má reklama šanci příjemce 

vyrušit a vynutit si pozornost, na druhou stranu ovšem neposkytuje argumenty, proč 

studovat právě na inzerované škole. Sdělení inzerátu se navíc jeví vzhledem 
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k vysokoškolské reklamě problematicky, neboť nepropaguje vzdělání jako takové, 

nýbrţ jako prostředek k získání velkých peněz. Akcent na peníze je zároveň 

problematický také, co se týče samotného zpracování reklamy, které opomíjí, ţe motiv 

hromadění majetku či nadřazenosti je obecně vnímán jako motiv společensky méně 

hodnotný a lidská psychika proti němu aktivuje obranné mechanismy. Pokud chce 

reklama oslovit motivem peněz, je vhodné jej komunikovat skrytě, spíše obrazem neţ 

slovem, a pouţít přitom prvky, kterými lze tyto obranné mechanismy obejít (tamtéţ, s. 

133). 

 

 

3.5. Vysoká škola obchodní v Praze 

 

4. Obrázek č. 5: VŠO. Rámeček B1. Vlastní fotografie, září 2013 

 Vysoká škola obchodní v Praze touto reklamou informuje o nabízených 

studijních programech a titulech, jichţ lze dosáhnout, a kromě loga zadavatele a odkazu 

na webové stránky, které ve světle modrých pruzích horizontálně lemují inzerát, je to 

z verbálního hlediska jediné sdělení této reklamy. Její funkce je tedy čistě referenční, 

neoslovuje příjemce, nevzbuzuje ţádné výraznější emoce.  

 Pro inzeráty tohoto typu zde nezvykle absentuje slogan, jenţ je ve formátu 

titulku většinou tím prvním, co si na inzerátu přečteme (tamtéţ, s. 162). Vzhledem ke 

kýţeným rysŧm titulku (výraznost, jasnost, kontrastnost) jej v tomto případě zastupují 

dva světle modré, hŧlkovým tučným písmem psané nápisy označující typ nabízeného 

studia, které jsou z kraje doplněny červeně a kurzívou psaným označením získatelného 
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titulu. Nápisy mají zároveň funkci titulku i v rámci seznamovému výčtu nabízených 

oborŧ, jenţ vyplňuje hlavní bílou plochu inzerátu. 

 Do pravého dolního rohu je těsně k okraji zasazena černobílá fotografie 

zobrazující polocelek mladé tmavovlasé ţeny zasazené do role studentky s brýlemi ve 

vlasech a školními deskami, které drţí v sepnutých rukách. Přímý úhel pohledu značí 

neutrální vztah k příjemci sdělení (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 159). Obrazy jsou 

oproti textu vnímány přednostně, jsou rychleji zpracovány a jsou také lépe 

zapamatovatelné neţ slova (Vysekalová, 2013, s. 165), proto je otázkou, proč je 

postava studentky stísněná v malém prostoru mezi konci řádkŧ textu a boční hranou 

inzerátu a proč je na bílé ploše ještě více upozaděna pouţitím černobílého provedení. 

 Reklama, hlavně kvŧli uţitým studeným barvám s výraznou převahou bílé, 

pŧsobí nevýrazně a pravděpodobně se velmi těţko dostane přes práh vnímání 

kolemjedoucích. Výběr světle modré barvy je rozporuplný: vyvolává sice představu 

dálky, vzduchu a touhy, coţ koresponduje s (pro vysokou školu relevantním) motivem 

budoucnosti, avšak znamená také bezstarostné veselí a neklade nároky, coţ se ve 

spojitosti s vysokou školou jeví jako neadekvátní.   

 Vzhledem k tomu, ţe pozornost, kterou lidé věnují inzerátu, trvá prŧměrně dvě 

vteřiny (tamtéţ, s. 167), obsahuje navíc tato reklama příliš mnoho textu, neţ aby jej byl 

příjemce schopen přečíst. Reklama ţádným zpŧsobem neříká, proč by si měl 

potenciální student vybrat právě VŠO, a je zřejmě uţita v roli nástroje, který pouze 

připomíná existenci školy. 

 

 

3.6. SVŠES – Rozdíl je v lidech 

 Inzerát SVŠES je výrazný, ale obsahuje téměř dvojnásobek prvkŧ, neţ je 

prŧměrný příjemce schopen naráz zpracovat.
59

 Jednotlivé prvky nadto pŧsobí 

nesourodě. Jako první je příjemcem vnímán obraz (Vysekalová, 2012, s. 165), kterým je 

v tomto případě mladá hnědovlasá studentka v dioptrických brýlích, která má vlasy 

staţené do copu a jejíţ roli podtrhují dvě rekvizity: srolovaný arch papírŧ a popruh, 

který je indexem brašny přes rameno (kterou na obraze nevidíme), typickým 

zavazadlem studentŧ. Oblečena je ve světle ţlutém saku a celkově pŧsobí dojem vzorné 
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 „Lidé jsou schopni zpracovat najednou asi sedm významových jednotek.“ (Vysekalová, 2012, s. 167) 
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studentky. Neznámou tvář reklamy představuje obrázek světle hnědého štítku, na němţ 

stojí, ţe: se jmenuje Martina, je jí 24 let a studuje obor Strategický management. 

 Na fialovém pozadí se vzorem starobylé tapety vystupuje kromě studentky také 

hŧlkovým písmem v bílé barvě psaný název školy. Pod ním se nachází méně výrazný, 

světle ţlutý informativní titulek Nabízíme bakalářské i inženýrské obory a dále (opět 

v bílé barvě) výčet předností školy, které jsou doplněny zelenými ikonkami se 

symbolem fajfky „splněno“. Jednotlivé části textu jsou nejednotné z několika hledisek: 

barva, velikost, druh písma. 

 

 

Obrázek č. 6: SVŠES. Vizuál polepu na tramvaj, 2013 

 

 Inzerát podlouhlého formátu zdola lemuje lehce prŧsvitný fialový pruh, který je 

nosičem dalších několika sdělení, obsahuje: logo školy, webové stránky, slogan a QR 

kód. Slogan Rozdíl je v lidech nemá v rámci inzerátu dominantní pozici. Jeho význam 

je sám o sobě vágní a s jeho interpretací nijak nepomáhá ani jeho kontextuální zasazení 

v rámci celého inzerátu. Protoţe lidé nejsou blíţe identifikováni, je moţné celý výrok 

chápat jako obecně pravdivý a nekonkrétní. Slogan také nenaznačuje, o jaký rozdíl se 

jedná, v čem rozdíl spočívá. Vágnost a sémantická statičnost sloganu příjemce ani 

neoslovuje, ani nemotivuje. 

 Pozornost příjemce aktivuje zřídka uţívaná kombinace pestrých barev výrazné 

fialové se ţlutou. Nehledě na diskutabilní uţití fialové barvy pro vysokoškolskou 

instituci (je to barva s řadou významových rovin: od vyjádření vzrušení přes skryté 

tajemství či vyvolání znepokojení aţ po náboţenský symbol pokory) narušují 

přístupnost čtení reklamního sdělení pestré barevné plochy, kterých je více, neţ je 

doporučováno (tedy více neţ dvě), a které tak tříští celistvost inzerátu (tamtéţ, s. 99).  

 Reklama je výrazná a informačně bohatá, avšak svým zpracováním nesplňuje 

přednosti: úroveň, odbornost a kvalita, jeţ se snaţí propojit s vnímáním školy. Tento 

rozpor mŧţe vyvolat nedŧvěru v inzerovanou instituci, coţ je zásadní problém 
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vzhledem k tomu, ţe příjemci od reklamy poţadují především její dŧvěryhodnost 

(tamtéţ, s. 179). 

 

 

3.7. VŠEM – Pracujte na své budoucnosti! 

  

Obrázek č. 7: VŠEM. Rámeček B1. Vlastní fotografie, září 2013 

 Vizuál VŠEM se rozloţením barevných ploch podobá inzerátu VŠO. 

Dominantní bílá plocha je vyplněna jak sloţkou obrazovou, tak verbální, přičemţ 

v tomto případě jsou obě sloţky vzájemně významově propojené. Obrazovou sloţku 

tvoří ruka, která drţí barevný fix směrem proti pozorovateli reklamy. Z vizuálu 

vyplývá, ţe ruka tahem zelené fixy zarámovala jednotlivé verbálně vyjádřené výhody 

studia, které škola nabízí, a jejich spojením vytvořila strukturu, která ústí v soubor 

titulŧ, jeţ lze studiem získat. Do spodní části bílé plochy je zasazen imperativní slogan 

Pracujte na své budoucnosti!, mezi nímţ a obrazovou sloţkou funguje tzv. princip 

doplnění, neboť ruka jako synekdochické označení celého člověka, ukazuje, jak 

konkrétně lze na budoucnosti pracovat, a to jejím plánováním na základě nabídky 

VŠEM. Slogan má však platnost také jako izolovaná výpověď.  

 Z hlediska zapamatovatelnosti by mohl vizuál pozitivně pŧsobit na lidi, kteří 

jsou zvyklí fixovat své plány, ať uţ do papírové či elektronické podoby. Vizuál by 

v takovém případě totiţ navazoval na znalosti, které jiţ pozorovatel má, a zvyklosti, 

které mu jsou blízké, coţ na zapamatování obrazu pŧsobí (Vysekalová, 2012, s. 167).  
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 Reklama sice poskytuje argumenty, proč si inzerovanou školu vybrat, ale podává 

je jen jako výčet vlastností a neříká, jaké výhody z nich plynou. Nadto pravděpodobně 

nebude prŧměrný pozorovatel schopen tyto výhody zaznamenat. Lidé jsou totiţ schopni 

zpracovat najednou asi sedm významových jednotek (tamtéţ) a tento vizuál nejenţe 

obsahuje více neţ sedm prvkŧ, ale výhody studia prezentuje rozprostřeně po ploše, 

takţe příjemce ztrácí čas jejich sbíráním. 

 Světle modré lišty horizontálně lemující hlavní bílou plochu inzerátu obsahují 

logo a název školy (horní lišta) a odkaz na webovou stránku školy (spodní lišta). 

Barevná kombinace světle modrých pásem, dominantní bílé plochy a světle zelených 

doplňkových prvkŧ pŧsobí studeně a nevýrazně.  

 Reklama měla zřejmě v tomto případě ambici poskytovat informace o výhodách 

studia, avšak končí v podobné roli, jako reklama VŠO, tedy v roli nástroje, který pouze 

připomíná existenci školy. Srovnání této varianty inzerátu s ostatními, jeţ škola 

pouţívala, zároveň nenaznačuje snahu o budování předem definované image. 

 

 

3.8. VŠMIEP  – Základem je správná vejška! 

    

4. Obrázek č. 8: VŠMIEP. Rámeček B1. Vlastní fotografie, září 2013  

 Reklama VŠMIEP je v podstatě tvořená barevnou fotografií, která je v pravém 

horním rohu doplněná sloganem a ve spodní části tmavě modrou lištou, v níţ jsou bíle, 

drobným písmem natištěny logo a název školy, nabízené obory a informace, ţe zájemci 
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o studium, kteří se zapíšou ke studiu do určitého data, získají dárek (tablet). Podbízivé 

sdělení je dále doplněno odkazem na online přihlášku. Spodní informační lišta tvoří 

zhruba šestinu plochy inzerátu a její tmavě modrý podklad jí propŧjčuje významy jako 

jistota, serióznost či tradice (Vysekalová, 2012, s. 96), coţ je vzhledem k vysoké škole 

nabízející obory práva, ekonomie a IT adekvátní. 

 Reklama si podle jejích tvŧrcŧ klade za cíl nalákat adresáty na studium na 

VŠMIEP a zároveň pobavit.
60

 Na fotografii jsou (zády k pozorovateli) zachyceni dva 

mladí muţi, kteří stojí u dřevěného plotu a snaţí se dívat přes něj. Vyšší z obou 

mladíkŧ hlavou plot převyšuje, a tak má výhled dobrý, zatímco vzrŧstově niţší mladík, 

ač stojí na špičkách, přes plot nevidí. Zájem mladíkŧ o dění za plotem vysvětluje horní 

část dvoudílných plavek, která je přehozená přes okraj plotu. Plavky, byť vzorované, 

jsou spíše tmavé, takţe splývají s hnědým plotem a příjemce je nemusí okamţitě 

zaznamenat. Těţko postřehnutelným detailem je také tablet, který má vyšší z mladíkŧ 

zastrčený v zadní kapse kalhot a jehoţ smysl je rozporuplný. V úvahu připadá jeho 

spojitost s nabízeným tabletem ve formě dárku, a tedy označení vyššího mladíka, jako 

toho, kdo se zapsal ke studiu, coţ však vylučuje, ţe by mu rozhled přineslo studium na 

VŠMIEP (ledaţe by se jednalo o kaţdoroční akci). 

 Vyobrazená situace je doplněna sloganem navozujícím neformální komunikaci 

Základem je správná vejška! Kýţená jazyková komika zde staví na dvojsmyslném a 

stylově nepatřičném uţití slov. Otázkou je, zda je vtip natolik invenční, ţe má 

schopnost příjemce pobavit a zda příliš nenarušuje příjemcovo očekávání a představy o 

komunikaci vysokoškolské instituce. Součástí vtipu reklamy je zároveň vyuţití lehkého 

erotického motivu, který sice mŧţe zvýšit pozornost, avšak mŧţe vést také k odmítnutí 

celé reklamy (Vysekalová, 2012, s. 177). Reklama má vzhledem k výše zmíněným 

prvkŧm (humor, lehký erotický motiv) vysoký potenciál vzbudit pozornost a podpořit 

zapamatovatelnost, od čehoţ si tvŧrci slibují vznik přemostění k jejich internetovým 

stránkám
61

, na druhé straně však reklama nepodporuje proces přesvědčování a mŧţe 

poškodit značku obecně (tamtéţ, s. 178). Podle našeho názoru reklama na úkor 

vynucení si pozornosti ohroţuje dŧvěryhodnost a dobrou image školy.  
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4.1. Shrnutí poznatků analýzy a doporučení 

 Analýza reklamních materiálŧ osmi praţských SVŠ nepotvrdila, ţe by školy 

komunikovaly prostřednictvím reklamy stejně či velmi podobně. Přesto lze jak v rovině 

zpracování inzerátŧ, tak v rovině obsahové, najít několik společných rysŧ, na jejichţ 

základě je nejen moţné postihnout některé typické povahové rysy reklamní komunikace 

SVŠ v Praze v roce 2013, ale zároveň také nabídnout řešení některých jejích problémŧ. 

 Problémem a zároveň společným rysem zpracování některých reklam je to, ţe 

obsahují více významových prvkŧ, neţ je pozorovatel schopen zpracovat najednou. 

Dŧleţitost tohoto nedostatku vzrŧstá u reklamních formátŧ, u nichţ recipienti tráví 

málo času (týká se to zvláště rámečkŧ B1, ale také polepŧ na dopravních prostředcích). 

Některé školy si navíc zbytečně konkurují, co se týče pouţité dominantní barvy 

inzerátu, coţ mŧţe vést i přes odlišné informační sdělení inzerátu k jeho záměně s 

jiným. Zvlášť zřetelná je podobnost inzerátŧ VŠEM a VŠO.  

 Součástí většiny reklam je  imperativní větná konstrukce, která má funkci 

apelovou. U některých reklam se imperativní konstrukce objevuje v kombinaci 

s hlavním interogativním sloganem (BIVŠ, MUP), ale setkáváme se také s reklamou, 

jejíţ funkce je naopak čistě referenční (VŠO). Lze uvaţovat o tom, ţe některé reklamy 

se, byť banálním zpŧsobem, dotýkají funkční roviny poetické, přičemţ pracují s 

nadsázkou či slovní hříčkou (VŠFS, VŠMIEP). Tento přístup sice pravděpodobně zvýší 

potenciál zapamatovatelnosti reklamy, avšak je třeba zváţit, do jaké míry mŧţe hravost 

reklamy zároveň ohrozit příjemcovo vnímání školy jako dŧstojné a dŧvěryhodné 

instituce (uvaţujeme-li situaci, kdy příjemce či adresát tyto hodnoty od vysokoškolské 

instituce očekává). Z motivŧ, které jsou přímou či nepřímou součástí sloganŧ, lze 

zmínit motiv budoucnosti, coţ je vzhledem k nabízené sluţbě vysokoškolského 

vzdělávání očekávatelné a relevantní. 

 Co se týče obsahové stránky reklam, lze říci, ţe u většiny z nich převaţuje 

funkce referenční: reklamy často uvádějí výčet nabízených oborŧ včetně titulŧ, jichţ lze 

studiem dosáhnout. Vyjdeme-li z doporučení při tvorbě reklamy na sluţby, která jsme 

nabídli v teoretické části o reklamě a vysokých školách, není většina reklam zpracovaná 

v jejich souladu, neboť za prvé nesdělují, případně nedostatečně jasně sdělují, jaký 

přínos bude pro zákazníka vyuţití sluţby mít, a za druhé nepřekonávají rys 

nehmatatelnosti, anebo jej překonávají nevhodným zpŧsobem (např. reklama VŠEM 

popisuje vlastnosti sluţby, reklama BIVŠ neobratně pracuje s motivem peněz).  
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 Cestou ke zlepšení by mohlo být zaměření se při tvorbě reklamy právě na 

zdŧrazňování přínosŧ, nikoli vlastností sluţby a dále na překonání nehmatatelnosti 

vyuţíváním reklamy v roli nástroje, který buduje image, neboť věcné informace o škole 

zájemci obvykle získávají z jiných zdrojŧ. Vzhledem k tomu, ţe nabídka SVŠ je 

v mnohém homogenní, mohlo by být řešením, jak se v rámci budování image odlišit od 

konkurence, akcentovat zvláště studijní programy, které škola nabízí jako jediná nebo 

ve kterých se škola rozhodne profilovat jako specialista. Také je moţné pracovat 

s prezentací úspěšných absolventŧ (podobně jako v případě MUP) či jiných dŧkazŧ 

kvality školy. Cestou k odlišení by také mohlo být přesnější cílení na konkrétní, byť 

menší, cílové skupiny.  
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 Závěr 

 Tato práce se soustředila na reklamní komunikaci soukromých vysokých škol 

v Praze v roce 2013. Teoretický výklad práce se nejprve věnoval vysokoškolskému trhu 

v České republice, a nastínil tak podobu prostředí, v němţ soukromé vysoké školy 

pŧsobí společně s vysokými školami veřejnými a státními. Poté se teoretický výklad 

obrátil směrem k marketingu ve vzdělávání. Vzhledem k šíři a mnohovrstevnatosti této 

oblasti, které chybí ustálená teorie, sledoval výklad pouze ty její části, které v jejím 

rámci pomohly vymezit pozici reklamy. Na základě informací poskytnutých několika 

soukromými vysokými školami v Praze byl marketingově orientovaný výklad doplněn 

o poznatky o stavu oborové praxe, a to zvláště co se týče oblasti propagace. V závěru 

teoretické části práce bylo vyhrazeno místo kapitole o image, která nabídla často 

opomíjený pohled na chápání role reklamy v rámci propagace vysokých škol, a sice 

její roli coby nástroje, který se na budování image podílí. Kapitola současně upozornila 

na jistou funkční omezenost reklamy v roli nástroje pro sdělování informací o škole. 

 Praktická část práce se zaměřila na zkoumání konkrétních reklamních inzerátŧ, 

kterých vybrané SVŠ v roce 2013 ke své propagaci vyuţívaly. Za pomoci deskriptivní 

jazykové analýzy přinesla práce poznatky o povaze těchto materiálŧ, a na základě nich 

pak o povaze reklamní komunikace SVŠ obecně, neboť jednotlivé inzeráty zastupovaly 

celou reklamní komunikaci vybraných škol. Analýza si všímala nejen jejich zpracování, 

ale také obsahové stránky. Její výsledky nepotvrdily autorčin subjektivní dojem, ţe 

školy skrze reklamu komunikovaly stejně, naopak je moţné pozorovat snahy škol o 

vzájemné odlišení. Na druhé straně však analýza odhalila několik rysŧ reklamy SVŠ, 

které jsou většině zkoumaných inzerátŧ vlastní. Nehledě na grafické zpracování, kde 

nalezneme podobnosti spíše dílčí, je u inzerátŧ nejvíce patrná shoda v souvislosti 

s vysílanými sděleními. Reklama SVŠ se jeví spíše v roli nástroje, který předává věcné 

informace, neţ nástroje, který buduje image. Vznesená závěrečná doporučení se týkají 

zvláště obráceného pojetí těchto rolí reklamy v rámci propagace SVŠ.  

 Přestoţe školy reklamě přikládají dŧleţitost minimálně coby nedílné součásti 

propagace, tvoří aktivity spojené s reklamou jen jistou výseč v rámci jejich celkové 

komunikační politiky. Pozornost dalšího zkoumání by si proto jistě zaslouţila právě 

rozmanitost komunikační politiky SVŠ, případně detailní rozbor některé její části, 

například aktivit PR. Tato práce sice nevyčerpala ani veškeré moţnosti zkoumání 

komunikace prostřednictvím reklamy, ovšem nabídla v tomto směru alespoň letmý 
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vhled do oblasti, jeţ stojí na okraji zájmu zkoumání. V souvislosti s reklamní 

komunikací SVŠ se k dalšímu studiu zcela nabízí pohled na tuto oblast zvnějšku, tedy 

z perspektivy příjemcŧ či přímo adresátŧ reklamy, a v další fázi pak výzkum toho, jak 

se prezentace SVŠ podílí na utváření veřejného mínění o těchto školách. 
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Summary 

 The marketplace of private universities in the Czech Republic has to contend 

with several external factors which could lead to shrinking the number of the schools. 

The main problem is the falling demographic curve and thus the decreasing number of 

the potential students. The state sector faces this problem too but is not really 

endangered by it, as school fees are paid by the state and, more specifically, by the 

taxpayer. Other external factors which are influencing the private sector of universities 

in a negative way consist of pressure from the ministry to decrease the number of 

university students overall, the depleted, so called postponed, demand, relatively 

oversaturated market or a lack of an adequately qualified core of teachers. In such a 

competitive market and an adverse situation the role of marketing communication and 

public relations activities increase. A part of the marketing activities is also advertising 

which is the most visible side of these activities. The aim of this thesis is to describe the 

character of the advertising in this specific marketplace and its role in the promotion 

mix of the universities. 

 The theoretical part describes the marketplace of private universities in the 

Czech Republic with regard to its development in the past and in view of the fact that 

they have to compete with the state universities, even though it’s not a truly competitive 

market. Second topic of the theoretical part is the marketing for educational institutions, 

which is described so that the advertising could be set into the theoretical context of 

marketing communication. The theory is confronted with the knowledge and experience 

of several managers of private universities in Prague who were willing to share it.  

 The analytical part, which describes and compares eight advertisements used by 

eight different private universities of Prague in 2013, explores whether the 

advertisements are similar in some aspects to each other. The analysis does not prove 

that the advertisements resemble one another, in the appearance at least. On the other 

hand, it reveals that most of the schools see the advertisement rather as a tool of 

informing the public about their demand than of building the institutional image. The 

change of this approach could help the universities to improve their promotion strategy 

since some researches indicate that the advertisement is not a relevant source of 

information for the potential students.  

 Although the universities assess the value of advertising as being great, the 

communication mix of the private universities lies rather in other activities such as for 
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example PR activities. Hence, this thesis presents only a small part of the possible 

research in the field of promotion of private universities. However this field and the 

whole field of private universities marketing have been overlooked so far. 
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