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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu spokojenosti studentŧ Fakulty managementu  

a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s elektronickým vzděláváním. Cílem teore-

tické části bakalářské práce je zpracovat teoretické poznatky v oblasti elektronického vzdě-

lávání a poté na základě těchto teoretických poznatkŧ stanovit východiska pro praktickou 

část. Cílem praktické části bakalářské práce je provést prŧzkum potřeb studentŧ FaME 

v oblasti elektronického vzdělávání. Pro tento prŧzkum je vyuţito dotazníkového šetření  

se studenty druhého a třetího ročníku FaME. Na základě prŧzkumu je analyzována spoko-

jenost studentŧ s elektronickým vzděláváním jako celkem ale i jednotlivých elektronických 

kurzŧ. Součástí bakalářské práce je také shrnutí výsledkŧ analýzy a návrhy doporučení 

vedoucí k moţnému zlepšení spokojenosti studentŧ FaME s elektronickým vzděláváním. 

 

Klíčová slova: elektronické vzdělávání, spokojenost studentŧ, analýza spokojenosti, e-kurz   

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the analysis of the satisfaction of students of the Faculty  

of Management and Economics in Zlin with electronic education. The aim of the theoreti-

cal part of the thesis is to compile the theoretical knowledge in the field of electronic edu-

cation, and thus determining the groundwork for the practical part based on these theoreti-

cal findings. The aim of the practical part of the thesis is to survey the needs of FaME stu-

dents concerning electronic education. For the sake of this survey, a questionnaire is used 

to find out the observations of the second and third year FaME students. Having analysed 

the outcomes of the questionnaire, students‘satisfaction with electronic education both  

as a whole and with particular electronic courses is analysed. The thesis also includes a 

summary of the outcomes of the analysis and recommendations leading to a possible im-

provement concerning satisfaction of FaME students with electronic education. 

 

Keywords: electronic education, students ‘satisfaction, analysis of satisfaction, e-course  
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ÚVOD 

Kaţdá organizace, tak i vysoká škola má jasně stanovené cíle, kterých chce dosáhnout. 

Jedním z cílŧ vysoké školy je bezesporu i spokojenost studentŧ s poskytovanými sluţbami, 

mezi které patří i elektronické vzdělávání. Povědomí o úrovni spokojenosti či nespokoje-

nosti studentŧ umoţňuje organizaci vytvářet si obraz o tom, s čím jsou studenti spokojeni  

a s čím nikoli. Na základě tohoto obrazu je moţné spokojenost analyzovat a přijímat opat-

ření vedoucí ke spokojenosti většího počtu studentŧ. Z tohoto dŧvodu jsem se rozhodl 

zpracovat bakalářskou práci právě na téma spokojenost studentŧ Univerzity Tomáše Bati  

s elektronickým vzděláváním. 

Ve své bakalářské práci se zaměřím obecně na spokojenost studentŧ s úrovní elektronické-

ho vzdělávání a samozřejmě také na to, jaké faktory tuto spokojenost ovlivňují. Proto cí-

lem mé teoretické části bakalářské práce bude zpracovat poznatky z oblasti elektronického 

vzdělávání a stanovit teoretická východiska pro zpracování praktické části. Po stanovení 

teoretických východisek budu schopen směřovat i k cílŧm mé praktické části bakalářské 

práce. Mezi tyto cíle patří zjistit, jak jsou studenti spokojeni s nabízeným elektronickým 

prostředím, ale i s jednotlivými výukovými e-kurzy. 

Ke zjištění spokojenosti studentŧ pouţiji kvantitativní výzkum, který zrealizuji formou 

elektronického dotazování. Dotazníky budou určeny studentŧm druhého a třetího ročníku 

Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Cílem tohoto šetření 

bude zjištění potřeb studentŧ v oblasti elektronického vzdělávání a zároveň se výsledky 

šetření stanou podkladem pro analýzu spokojenosti studentŧ FaME s obsahem elektronic-

kých studijních materiálŧ. 

Zpracování odevzdaných dotazníkŧ bude probíhat v prostředí MS Excel s podporou  

XLStatistic. Jednotlivé odpovědi respondentŧ budou vyhodnocovány na základně stanove-

ných hypotéz a pro lepší přehlednost znázorněny graficky. V této části analýzy pouţiji  

i statistický test o nezávislosti, tzv. chí-kvadrát test, kterým budu zkoumat závislost mezi 

spokojeností s prŧběhem komunikace s tutorem a spokojeností se zpětnou vazbou od něj.  

V závěrečné části práce se budu snaţit shrnout výsledky analýzy spokojenosti studentŧ  

a uvedu případné návrhy na zlepšení, které by mohli spokojenost studentŧ s elektronickým 

vzděláváním zvýšit.   



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 11 

 

I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ELEKTRONICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Elektronické vzdělávání, často označované jako e-learning, je v nejširším pojetí  vzděláva-

cí proces, vyuţívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzŧ, k distribuci 

studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. 

1.1 Definice e-learningu 

Trvalé vzdělávání se v dnešní době, kdy je na informace pohlíţeno podobně jako na kapi-

tál, stalo nezbytností. Soustavné sebevzdělávání jakoukoli formou se stalo nezbytnou 

a běţnou součástí ţivota. S rostoucími náklady a časovou vytíţeností společnosti se začaly 

projevovat problémy, které vzdělávací moţnosti omezují a neumoţňují naplnit potřeby 

dané rychlým vývojem prostředí, ve kterém ţijeme. Jedním z řešení této nové situace mo-

hou být i interaktivní multimediální kurzy vyuţívající moderní informační a komunikační 

technologie, pro něţ se vţilo globální označení e-learning, elektronické vzdělávání. (Šiko, 

2003) 

Definice slova e-learning jsou nejednotné, protoţe vznikali v rŧzných dobách a na odliš-

ných místech, uvedu tedy následující definice: 

1. E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu. (Korviny, 2005)  

2. E-learning chápeme jako multimediální podporu vzdělávacího procesu s použitím 

moderních informačních a komunikačních technologií, které je zpravidla realizo-

váno prostřednictvím počítačových sítí. Jeho základním úkolem je v čase i prostoru 

svobodný a neomezený přístup ke vzdělání. (Kopecký, 2006)  

3. E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie 

k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedago-

gy a k řízení studia. (Wagner, 2005)  

4. E-learning je forma vzdělávání využívající multimediální prvky - prezentace a texty 

s odkazy, animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci 

s lektorem a spolužáky, testy, elektronické modely procesů, atd. v systému pro říze-

ní studia (LMS). (Virtuální Ostravská Univerzita, 2005)  

5. Jde o takový typ učení, při němž získávání a používání znalostí je distribuováno a 

usnadňováno elektronickými zařízeními. (Prŧcha, Walterová a Mareš, 2009)  
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6. E-learning zahrnuje jak teorii a výzkum, tak i jakýkoliv vzdělávací proces (s různým 

stupněm intencionality), v němž jsou v souladu s etickými principy používány in-

formační a komunikační technologie pracující s daty v elektronické podobě. Způ-

sob využívání prostředků ICT a dostupnost učebních materiálů jsou závislé přede-

vším na vzdělávacích cílech a obsahu, charakteru vzdělávacího prostředí, potře-

bách a možnostech všech aktérů vzdělávacího procesu. (Zounek, 2009)  

Z výše citovaných definic vyplývá, ţe e-learning se dá shrnout do definice  

Heleny Zlámalové: 

„E-learning je aktuálním technologickým prvkem pro distanční vzdělávání i pro využití 

v rámci prezenčního vzdělávání. Představuje multimediální a didaktickou podporu vzdělá-

vacího procesu, využívající informačních a komunikačních technologií pro dosažení vyšší 

kvality a efektivity vzdělávání.“ (Zlámalová, 2008) 

1.2 Historie elektronického vzdělávání 

Ač se to nemusí na první pohled zdát, počátky e-learningu jsou datovány do šedesátých let 

dvacátého století. V těchto letech byla snaha co nejlépe vyuţívat technologie ve vyučování 

a učení.  Neexistoval pojem e-learning ani síťové prostředky a multimédia, jako tomu je 

dnes. Ideje a přístupy k inovacím v této době mohly počítat s minimální podporou techno-

logií, zato se snaţily pouţívat převratné pedagogické aspekty, které, jak je známo nezasta-

rávají zdaleka tak rychle, jako technologie samotné. (Zounek, 2009) 

1.2.1 Počítačem podporovaná výuka (CAI) 

Historie e-learningu se tedy datuje do doby prvních počítačŧ a jejich vyuţití pro vzdělání. 

Tento přístup se označuje jako počítačem podporovaná výuka (computer-assisted in-

struction – CAI). Tato výuka spočívala zejména na výukovém programu, který pro studen-

ta představoval tutora, a komunikoval se studentem, čímţ tedy program ulehčoval práci 

učiteli zejména při rutinních úkolech, například při testování znalostí studentŧ. Tato forma 

výuky dostála kritických ohlasŧ, které upozorňovaly na skutečnost, ţe se ve skutečnosti 

nejedná o podporování výuky moderními technologiemi – výuka samotná musela být stále 

prováděna učitelem. (Zounek, 2009) 
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1.2.2 Počítačem řízené učení (CML) 

Dalším posunutím k podobě moderního e-learningu  byl přístup, který se nazýval počíta-

čem řízené učení (computer-managed learning - CML). Zde hrál počítač roli zpracováva-

tele dat spojených se studentem, jako byl například jeho postup z jednotlivých částí výuky 

do částí vyšších. Vyučujícím se tak otevřela moţnost analyzovat data o studentovi, které 

byly ukládány do souborŧ, nebo tištěny. Tímto se stala metoda CML předchŧdcem dnes 

pouţívané metody pro řízení výuky (LMS). (Zounek, 2009) 

1.2.3 Počítačem podporované učení (CAL) 

V další metodě jiţ vystupuje počítač jako nástroj, který vyuţívá programŧ primárně urče-

ných k výuce samotné.  Tato metoda se nazývá učení podporované počítačem (computer-

assisted learning – CAL). Student se za pomocí tohoto výukového programu sám zdokona-

luje a vzdělává například řešením konkrétního problému. (Zounek, 2009) 

1.2.4 Učení podporované webovými stránkami (WBL) 

Vývoj internetu a sluţby World Wide Web v devadesátých letech minulého století (Brdič-

ka, 2003) bezesporu napomohl k nové fázi pouţívání stolních počítačŧ ke vzdělávání.  

U výše zmiňovaných programŧ existovala minimální nebo dokonce ţádná komunikace 

mezi lidmi nebo členy určité komunity pouţívající danou technologii. Díky rozvoji interne-

tu a jeho sluţeb vznikl nový přístup ke vzdělávání a to učení podporované webovými 

stránkami (web-based learning – WBL). Webové stránky se tak staly nositeli čtyř vý-

znamných rolí: 

 Obsahovaly výukové texty, obrázky, animace a fotky, které učitelé uznali k výuce 

vhodné. Nespornou výhodou se tak stala moţnost odkazovat z jedné webové stránky  

na druhou za pomocí takzvaných linkŧ.  

 Umoţňovaly komunikaci a spolupráci jednotlivých účastníkŧ. Webové stránky také 

podporovaly kooperativní formy výuky. 

 Zdroje informací, které mohou studenti vyuţívat. Nejenom v rámci vzdělávání ve ško-

le, ale i doma a ve volném čase. 

 Moţnost prezentovat výsledky své tvŧrčí činnosti, například kreativní tvorbou vlast-

ních webových stránek. 
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1.2.5 Učení zaloţené na zdrojích (RBL) 

S vývojem internetu se naskytl i další zpŧsob výuky. Inspirativní přístup, učení zaloţené 

na zdrojích (resource-based learning – RBL). Tento zpŧsob přinášel nový pohled na vyu-

čujícího, ten ztrácel status nositele informace a byl spíše pomocníkem a prŧvodcem. 

V tomto přístupu, jak jiţ z názvu vyplývá, byl zdrojem informace nějaký cizí zdroj nebo 

materiál, na nějţ učitel upozornil. Prací učitele ale stále zŧstávalo tyto zdroje vyhledat tak, 

aby vyhovovaly potřebám výuky a studenta. (Zounek, 2009)  

1.2.6 Řídící výukový systém (LMS) 

Současná podoba e-learningu nese zkratku LMS, tedy řídící výukový systém (learning 

management system – LMS). Ve skutečnosti jde o řídicí systém, který pracuje jak 

s organizací a obsahem výuky, tak s administrativou. Součástí LMS jsou nástroje pro ko-

munikaci, řízení studia i studijní materiály. (Zounek, 2009) 

1.3 LMS a LCMS 

Na první pohled mŧţe být čtenář zmaten a to nejen pro to, ţe jsou si názvy velice podobné, 

ale mŧţe to být zpŧsobeno i interpretací některých dodavatelŧ, kteří představují LCMS 

jako novou vlnu LMS. Ve skutečnosti tomu tak není a oba systémy jsou velmi odlišné  

a slouţí k rŧzným účelŧm. Nemŧţeme ale popřít, ţe po propojení obou systémŧ se nám 

skvěle doplňují. (Barešová, 2003) 

1.3.1 LMS (Learning Management System) 

Tento systém je ve skutečnosti strategické řešení pro plánování, dodávání a řízení všech 

vzdělávacích aktivit probíhajících v organizaci. Jeho základním posláním je organizace  

a řízení všech izolovaných vzdělávacích programŧ, které v organizaci probíhají. Střed po-

zornosti na sebe stahuje LMS zejména kvŧli správě všech kurzŧ, kompetencí, uţivatelŧ  

a jejich zpráv, sledování a zaznamenávání jejich studijních výsledkŧ. Dŧleţité je, ţe se 

LMS vŧbec nestará o to, co je obsahem kurzŧ. 

1.3.2 LCMS (Learning Content Management System) 

O co se nestará LMS, o to se musí postarat LCMS, která má na starosti právě obsah kurzŧ. 

Tento systém poskytuje autorŧm a návrhářŧm prostředky pro efektivní tvorbu obsahu jed-

notlivých e-kurzŧ. Mezi základní problémy, které LCMS řeší, je vytvoření toho správného 
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kurzu v ten správný čas. Zjednodušeně lze říci, ţe  LCMS  se zaměřuje na tvorbu, znovu 

pouţívání, dodávání, řízení a vylepšování obsahu. 

Pro lepší pochopení odlišností a schopností obou systémŧ nám pomŧţe tabulka od Andrey 

Barešové (2003) : 

Tab. 1. Schopnosti a odlišnosti systémů LMS a LCMS (Barešová, 2003)   

 LMS LCMS 

Kdo má uţitek? 
Všichni studující a celá  

organizace 

Tvŧrci obsahu a stu-

dující poţadující per-

sonalizovaný obsah 

Umoţňuje primárně řízení: 

Výkonu studujících, 

poţadavkŧ na vzdělá-

vání, plánování, vzdě-

lávacích programŧ 

Obsahu 

Řídí e-learning Ano Ano 

Řídí tradiční formy vzdělávání Ano Ne 

Podpora spolupráce studujících Ano Ano 

Řízení profilu studujících Ano Ano 

Umoţňuje HR a ERP systémŧm 

sdílení dat 
Ano Ne 

Plánování výsledkŧ Ano Ne 

Analýza „mezer“ Ano Ne 

Zahrnuje registraci Ano Ne 

Vytváří testové otázky a umoţňu-

je administraci testŧ 
Ano Ano 

Podporuje dynamické „pretesto-

vání“ a přizpŧsobivé učení 
Ne Ano 

Podporuje tvorbu obsahu Ne Ano 

Organizuje vícepouţitelný obsah Ano Ano 

Zahrnuje pracovní postupy k ří-

zení procesŧ tvorby obsahu 
Ne Ano 

Vyvíjí řízení navigace obsahu a 

uţivatelské rozhraní 
Ne Ano 

1.3.3 LMS Moodle 

Systém Moodle představuje softwarový balíček, který umoţňuje efektivní zpŧsob vyuţívá-

ní informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacím procesu. Tento systém je 

poskytován zdarma v podobě GNU licence. V praxi to znamená, ţe je Moodle chráněn 

autorskými právy, ale je moţné program kopírovat i upravovat se zachováním stejných 
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licenčních podmínek. Z hlediska funkčnosti lze Moodle popsat v následujících třech bo-

dech: 

 Prezentace a distribuce studijních materiálŧ, které mají za úkol poskytovat studen-

tŧm informace potřebné pro studium. Studijní materiály mohou být uloţeny přímo 

na serveru nebo je na ně odkazováno. 

 Komunikační nástroj, který slouţí k interakci mezi studenty a pedagogy. Konkrétně 

jsou to diskusní fóra, chaty, ankety nebo poznámky. 

 Poslední funkcí jsou nástroje na administraci kurzŧ, sledování aktivit studentŧ a je-

jich výsledkŧ, hodnocení studijních pokrokŧ a testování výsledkŧ výuky. (ČZU, on-

line) 

Všechny výše jmenované funkce nabízí i náš fakultní LMS Moodle, který je dostupný na 

adrese http://vyuka.fame.utb.cz/. 

 

1.3.4 Vývoj elektronického vzdělávání na FaME UTB 

Počátky elektronického vzdělávání na naší fakultě sahají do akademického roku 

1999/2000, kdy byl sestaven tým řešitelŧ z Ústavu informatiky a statistiky. Tento tým měl 

za úkol shromáţdit poznatky a informace, které by byly podkladem pro zavedení virtuální-

ho vzdělávacího prostředí. Zabývali se zejména otázkou, k jakým účelŧm bude virtuální 

vzdělávací prostředí na FaME ve Zlíně pouţíváno.  

V roce 2000 byl poprvé formulován program DIGITALIZACE, který deklaroval nutnost 

integrace informačních technologií do všech oblastí a činností fakulty. Tento program  

se stal základem projektu Virtuální univerzita, zaměřeného na podporu výukového a stu-

dijního procesu na FaME. V následujícím roce byla navázána spolupráce se ZČU Plzeň  

v projektu LEONARDO BATCOS. Spolupráce spočívala v tvorbě kurzŧ podporující kom-

Obr. 1. Logo Moodle (google.com) 

http://vyuka.fame.utb.cz/
http://www.google.com/
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binovanou formu výuky. V rámci kompatibility obou fakult bylo vybráno prostředí EDEN, 

ve kterém začaly vznikat kurzy s rŧznou obsahovou tématikou. Mezi první e-learningové 

kurzy patřily například účetnictví, informatika, financování nebo výuka jazykŧ. (Rosman  

a Jašek, 2003) 

Velkým mezníkem byl začátek roku 2006, kdy se FaME zapojila do projektu RIUS (Roz-

běh interuniverzitního studia v ČR). Mezi základní cíle tohoto projektu patří především: 

 Poloţit základy sítě univerzit a vysokých škol za účelem realizace interuniverzitní-

ho studia (UIS) v České republice. 

 Umoţnit rozběh interzniverzitního studia v síti vybraných univerzit. 

 Zvýšit kvalitu a atraktivitu studijních oborŧ a předmětŧ nabízených na jednotlivých 

univerzitách a vysokých školách. 

 Zvýšit hospodárnost prostředkŧ vynaloţených do realizace kombinované a distanč-

ní formy studia vyuţívající nástroje a metody e-learningu. 

 Připravit univerzity a vysoké školy České republiky na intenzivnější spolupráci  

s podobnými institucemi v jiných zemích EU. (RIUS, online) 

Od letního semestru 2011 přestoupila Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity To-

máše Bati ve Zlíně na LMS Moodle.  

 

1.4 Druhy elektronického vzdělávání 

E-learning mŧţeme zařadit do několika kategorií, závisejících na pouţívaných technologi-

ích. V odborných internetových diskuzích narazíme na následující: 

1.4.1 Vzdělávací proces spojený s počítačem a softwarem bez pouţití sítě   

Tento proces je především určen pro domácí samostudium, ale uplatňuje se i ve vzděláva-

cím procesu ve školství a hlavně v dalším vzdělávání ve firmách. Pro tento druh vzdělává-

ní se pouţívají termíny „multimédia training“ (multimediální vzdělávání) a „computer-

based training“ (vzdělávání zaloţené na práci s počítačem). Vyuţívá se dvou a více médií 

(text, grafika, animace, audio, video).  
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1.4.2 E-learning spojený s počítačem a sítí  

E-learning spojený s počítačem a sítí vyuţívá ke vzdělávání internetového prohlíţeče 

(browseru), který didakticky zpracovaných www stránky a další zdroje. Pro případnou 

komunikaci uţívá jako hlavní nástroj elektronickou poštu, tato komunikace probíhá 

v reţimu off-line. Pouţívá se téţ termín „web-based-training“. 

1.4.3 E-learning spojený s počítačem, sítí a speciálním výukovým softwarem 

Jedná se o takzvaný online-learning.  Vzdělávací proces je podporován nejenom počítačem 

a sítí, ale významně je podpořen speciálním softwarem, který uţivatelŧm nabízí řadu ná-

strojŧ, rŧzné vzdělávací formy a metody. Dŧleţitým upgradem je hlavně bohatší  on-line 

komunikace mezi účastníky kurzu. Komunikace zde probíhá formou chatu nebo diskuse.  

Je patrné, ţe není jednoduché zařadit jednotlivé druhy nebo snad stupně e-learningu mezi 

výše zmíněné kategorie. Nesmíme však zapomínat, ţe k dosaţení vzdělávacích cílŧ je 

hlavní vzdělávací proces, jeho plánování, vyuţívání forem, metod a didaktických prostřed-

kŧ. Samotná data a materiály, které nám e-learning nabízí, by bez dalšího cíleného zpraco-

vání byly k ničemu. Je proto dŧleţité s nimi nakládat tak, aby nám přinesly uţitek. Dnes se 

k e-learningu přistupuje s nadhledem, neţ jak tomu bylo v počátcích jeho vzniku, kdy bylo 

znát značné opojení a nadšení z nové technologie. Proto zde moţná existuje rozdělení e-

learningu podle „generací“. (Eger, 2006) 

 První generace byla často jen předěláním klasických textŧ do digitální podoby  

a umístěna na www stránky s vyuţitím hyperlinek a barevných obrázkŧ. Dnes se o 

ní mluví jako o e-readingu. 

 Druhá generace je ta, ve které se nyní pohybujeme. Text je cílen, strukturován, 

jsou zde aktivity jako testy, úkoly, diskuse, otázky, podpora tutorem atd. Je moţné 

vyuţít i další technické nástroje. Zřejmé je i uplatnění didaktiky. 

 Třetí generace kurzŧ bude vycházet např. z Kolbova cyklu. Kurz bude více indivi-

dualizován, a to nejen podle cílŧ a potřeb studenta, ale i podle učebních typŧ, pro-

toţe tím se odlišujeme v našem učení a má to vliv na efektivitu studijních výsledkŧ. 

Tyto kurzy mohou být nahrazovány i blended-learningem, který se ukazuje jako 

nejvhodnější cesta. 
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1.5 On-line a Off-line elektronické vzdělávání 

Elektronické vzdělávání mŧţeme rozdělit mezi dvě kategorie, a to na základě pouţívané 

technologie. Velmi dŧleţitou roli v tomto rozdělení hraje zejména přístup k síťovému při-

pojení. 

1.5.1 On-line elektronické vzdělávání 

 Vzdělávání, které potřebuje ke své existenci počítačovou síť, ať jiţ intranet (lokální počí-

tačovou síť) nebo internet (globální počítačovou síť). Teoreticky lze informace sdílet i po-

mocí jiných sítí, například mobilních. Studující tedy mají přístup ke vzdělávacím obsahŧm 

– digitálním skriptŧm, distančním textŧm, fotografiím, animacím, knihovně elektronických 

vzdělávacích objektŧ atd. (Zlámalová, 2008) 

Existují dvě základní podoby On-line e-learningu – synchronní a asynchronní. 

 Synchronní verze on-line e-learningu vyţaduje neustálé připojení k síti a umoţňu-

je, aby studující byl v daný okamţik propojen s učitelem a se svými studijními ko-

legy. Umoţňuje tedy reálné propojení mezi pedagogem a studentem v čase. 

Z tohoto úhlu pohledu je zřejmé, ţe online studium do jisté míry neumoţňuje vyu-

ţití jedné z nejdŧleţitějších kvalit distančního studia, totiţ nezávislost v čase. Nao-

pak je velkou výhodou, ţe přes velkou vzdálenost mohou spolu účastníci edukační-

ho procesu volně komunikovat pomocí následujících nástrojŧ: 

o Chat – nejznámější zpŧsob synchronní komunikace v reálném čase. Komu-

nikace probíhá v textové podobě v chatovacích místnostech, nebo stále ak-

tuálněji na FaceBooku. 

Obr. 2. Rozdělení e-learningu (vlastní) 
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o Audiokonference – zjednodušeně řečeno je to telefonát několika účastníkŧ 

najednou, kde kaţdý slyší kaţdého. Dochází zde k velice interaktivnímu 

přenosu informací a vyuţívá se především u týmové práce. K audiokonfe-

renci lze pouţít klasický mobilní telefon, ale méně náročnější je volání přes 

internet, které umoţňuje například Skype nebo ICQ. 

o Videokonference – jedná se o vylepšení audiokonference a to o video pře-

nos. Prvek obrazu slouţí k rychlejšímu a hlubšímu vtáhnutí do děje či řeše-

ného problému. Lze pouţít jiţ zmiňované programy pro audiokonferenci 

nebo například TeamViewer a Microsoft NetMeeting. 

 Asynchronní verze e-learningu je méně náročná, protoţe nevyţaduje trvalé připo-

jení k počítačové síti. Komunikace mezi studujícími a vyučujícím probíhá pomocí 

elektronické pošty nebo diskusního fóra. 

o Elektronická pošta je zpŧsob odesílání, doručování a příjímání zpráv pro-

střednictvím elektronického komunikačního systému. Tato komunikace 

probíhá za pomocí e-mailových klientŧ a poštovních serverŧ. 

o Diskusní fórum neboli internetová diskuse je vlastně stránka na internetu, 

kam lidé vkládají své názory a reakce na názory předcházející. Asynchron-

nost v tomto případě spočívá v tom, ţe účastníci nemusí být připojení sou-

časně a reagovat bezprostředně, ale mohou reagovat s odstupem dní či mě-

sícŧ.  

1.5.2 Off-line elektronické vzdělávání  

Toto vzdělávání nevyţaduje připojení k síti. Studijní materiály získávají studenti prostřed-

nictvím paměťových nosičŧ, ať uţ to jsou CD, DVD nebo flash disky. Tento typ vzdělává-

ní je v současné době vyuţíván spíše pro vzdělávání dospělých v rámci kombinace domácí 

přípravy a prezenčního kurzu tzv. blended learningu. Nicméně jestliţe se chcete učit kde-

koli a kdykoli, musíte mít při ruce nosič s obsahem, coţ nemusí být vţdy pohodlné. Proto 

se v dnešní době jeví jako pohodlnější mít stále připojení k síti a mít moţnost vyuţívat On-

line e-learning. 
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1.6 Výhody a nevýhody E-learningu 

Je třeba připustit, ţe kaţdá metoda, tak i e-learning má své výhody a nevýhody. Dŧleţité 

je, z pohledu jakého aktéra se na danou problematiku díváme. Jinak se k výhodám a nevý-

hodám staví vzdělavatel a jinak vzdělávaný.  

1.6.1 Výhody e-learningu 

 Mezi nejčastěji zmiňovanou výhodou e-learningu je moţnost individuálního studia. 

Všichni studenti si mohou vybrat a zvolit své studijní tempo, čas, který věnují uče-

ní, typ a formu celého kurzu. V případě, ţe student něčemu neporozumí, mŧţe  

se kdykoliv vrátit zpět a jiţ probranou látku si zopakovat.  

 Vyšší flexibilita výuky – pro studenta je velmi dŧleţitá flexibilita, student studuje, 

kdy chce a kde chce. Mŧţe tak tedy studovat i při zaměstnání nebo brigádě, protoţe 

nemusí denně dojíţdět do vzdělávací instituce. 

 Dostupnost just-in-time – někdy označováno také jako 24/7/365, informace jsou mu 

k dispozici neustále, po celý rok. Jedinou podmínkou je mít zařízení, které disponu-

je připojením k síti. (Barešová, 2003) 

 Další výhodou e-learningu je interaktivita. Součástí kaţdého kurzu mohou být ani-

mace, video záznamy, velké mnoţství studijních materiálŧ, diskuse s vyučujícími  

a studenty. (Zlámalová, 2008) 

 Snadná aktualizace vzdělávacího obsahu i pouţitých metod. Tato výhoda je beze-

sporu zásadní. Zejména pedagogové a autoři studijních textŧ ocení, ţe mohou texty 

velmi rychle a snadno upravovat a aktualizovat, případně opravovat nedostatky – to 

u tištěného textu není moţné a chyby se upravují aţ v příštím vydání. 

 Menší náklady na vzdělání, a to jak pro společnost jako celek, pro vzdělávací inst i-

tuci i pro studenty. Odpadají náklady na distribuci a tisk materiálŧ, pronájem uče-

ben, platy učitelŧ. Studenti nemusí dojíţdět, ubytovávat se a stravovat se v místě 

instituce. (Barešová 2003, Zlámalová 2008) 

1.6.2 Nevýhody e-learningu 

 Absence lidského kontaktu. Ne vţdy je moţná nahradit komunikaci pomocí rŧz-

ných elektronických pomŧcek. 
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 Další nevýhodou je mnoţství oborŧ, na které se nedá e-learning vyuţít. Pro speci-

ální obory (lékařství, psychologie, atd.) se dají velmi obtíţně nahradit  

e-learningovým kurzem, ale je moţné je vyuţívat jako doplněk k běţné výuce. Jak 

píše Květoň (2002) „e-learning se sice mŧţe podílet na výkladu teorie při výuce 

plavání, ale není jistě tou nejlepší metodou, pouţívanou pro nácvik této dovednos-

ti.“ 

 Jako nevýhody e-learningu mŧţeme také brát sociální úroveň studentŧ a jejich 

technickou vybavenost. I v dnešní době mohou existovat studenti, kteří si nemohou 

dovolit osobní počítač nebo notebook s připojením k internetu. Z tohoto dŧvodu se 

mŧţe zdát e-learning nebezpečný a prohlubovat tak propast v oblasti vzdělanosti 

mezi studenty chudšími a bohatšími. (Zlámalová, 2008) 

 Nízká míra zapamatování výuky. Je obecně známo, ţe nejvíce si studenti zapamatu-

jí informace, které slyší a vidí, popřípadě si tuto informaci mohou aktivně ověřit. 

Proto studenti, kteří se pouze pohybují očima po monitoru a čtou, si toho moc ne-

zapamatují.  

 Dlouhé kurzy nejsou v e-learningu výjimkou. Pokud není kurz separován do ma-

lých, samostatných částí, obsahujících vţdy určité informace vztahující se 

k danému tématu, stává se kaţdé přerušení studování velkou přítěţí, protoţe si musí 

student při návratu k výuce vzpomenout, kde přestal, a o čem byla předchozí část. 

 Standardizace kurzŧ. Kurzy jsou tradičně standardizovány, a to proto, aby vyhověly 

co největšímu počtu studentŧ. Jsou navrţeny tak, aby jak nejzdatnější, tak i nejmé-

ně zdatný student se z kurzu něco naučil. To ovšem jedné straně přináší přebytek  

a druhé nedostatek informací. Souběţně s tímto problémem se nese i sloţitost obsa-

hu, který mŧţe být pro jedny moc sloţitý a pro jiné příliš jednoduchý. 

 Negativní vliv na zdravotní stav. Dlouhé sezení a hledění do počítače má negativní 

dopad na zdravotní stav jedince. Přemíra těchto aktivit často zpŧsobuje problémy 

s páteří a zrakové vady, ale i celkové psychické přetíţení. (Barešová, 2003) 

 Vysoké zaváděcí náklady pro instituci a to i přes to, ţe jsem finanční stránku zmínil 

i jako výhodu. Zavádění nového systému, mzdové prostředky technikŧ, nové vyba-

vení a mnoho dalšího spojeného se zavedením e-learningu si ţádá nemalé investice. 
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2 E-KURZ A JEHO OBSAH 

E-kurz je základní prvek v elektronickém vzdělávání, podobně jako v prezenční formě 

standardní studijní kurz.  

Studijní text, zvláště pak pro distanční, či elektronické vzdělávání by měl zahrnovat úvodní 

část, část výkladovou a závěrečnou část. Takovéto rozvrţení bývá standardem i pro většinu 

ostatních studijních materiálŧ. Rozdíl je ale tvořen náplní jednotlivých částí těchto celkŧ. 

2.1 Úvodní část 

V této části nesmí chybět obsah studijního kurzu. Obsah by měl být první, co si mŧţe stu-

dující daného kurzu přečíst. Hned za obsahem by měl následovat úvod nebo předmluva 

k danému studijnímu kurzu. Nedílnou součástí úvodní části by měly být pokyny ke studiu 

a přehled pouţitých symbolŧ či zkratek. 

2.1.1 Obsah 

Obsah by měl obsahovat vše, co je pro studující dŧleţité a usnadní jim orientaci a vyhledá-

vání informací. Konečné členění obsahu je nutné nechat aţ na samý závěr, protoţe do té 

doby autor neví, jakou definitivní strukturu bude jeho kurz a kapitoly mít. 

2.1.2 Úvod 

Tato část je pro čtenáře – studenta velmi dŧleţitá. Zde by se měl dozvědět, komu je text 

určený, co je jeho hlavním či dílčím cílem a jakými znalostmi by měl disponovat, aby 

mohl ke studiu vŧbec přistoupit. V úvodu je dobré uvádět nezbytný čas určený ke studiu 

jednotlivých kapitol a návod, jak s textem zacházet. 

Úvod je vlastně takovou vstupní branou do celého výukového modulu, je tedy nezbytné, 

aby byl psán s velkým dŧrazem. Záleţí na kaţdém autorovi, jak chce čtenáře uvést do dané 

problematiky, ale měl by brát v potaz, ţe úvod mŧţe čtenáře motivovat nebo také odradit. 

Jak tomu jiţ ve světě chodí, první dojem je velmi dŧleţitý, ať uţ se jedná o střet dvou osob, 

nebo studenta, který se chystá studovat materiály v e-kurzu. (Bednaříková, 2007) 

2.1.3 Přehled pouţitých symbolŧ a ikon 

Symboly a ikony pouţívané v textu usnadňují orientaci ve studovaném textu. Jejich vý-

znam musí být studujícímu náleţitě objasněn, jinak jsou bezúčelné. Proto bývá za úvodem 

umístěn jejich grafický přehled, včetně popisu a komentáře. 
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2.2 Výkladová část  

Tato část je tvořena především jednotlivými kapitolami a podkapitolami studovaného kur-

zu. Měla by být napsána tak, aby obsah studia bylo moţné zvládnout prostudovat i bez 

další literatury. V této části by se mělo nacházet vše podstatné, co se mŧţe vyskytnout  

u zkouškového testu. Je samozřejmě moţné, aby tato část obsahovala i něco navíc, pro 

zvídavé čtenáře, ale je dŧleţité, aby tato část byla jasně označena, ţe se jedná právě o roz-

šiřující text. Nutností je jasnost a přehlednost studijního textu, členěného do logických cel-

kŧ, které na sebe navazují. Rozsah kapitol by neměl přesáhnout 10 – 12 stran, přičemţ  

u kaţdé kapitoly musí být jasný studijní cíl. (Bednaříková, 2007) 

Pro dobrou přehlednost a orientaci ve výkladové části je velmi dŧleţité číslování kapitol, 

popřípadě i jednotlivých podkapitol a to zejména při častých odvolávkách v dalším textu. 

K dosaţení lepší přehlednosti v textu nám pomŧţe dodrţování krátkých a oddělených od-

stavcŧ, rŧzné velikosti, síla a druhy písma. Dŧleţitým doplňkem distančního textu jsou 

kresby, grafy a schémata.   

Ve struktuře jednotlivých kapitol by podle Bednaříkové (2007) neměly chybět následující 

komponenty: 

 

Tab. 2. Struktura kapitol výkladové části studijního textu (Bednaříková, 2007) 

Výkladová část studijního textu – struktura kapitol 

PRVEK POŢADAVKY 

Učební cíle 
Konkrétně a jasně formulované (aktivními slovesy), zaměřené na vý-

stupní znalosti, postoje a intelektuální dovednosti studujících. 

Pasáţe „prŧ-

vodce studiem“ 

Seznámení s obsahem a jeho dŧleţitostí, časovou náročností, pokyny a 

rady ke studiu, vlastní zkušenosti, postřehy, motivace – prŧběţně. 

Uvedení do 

problematiky 

Krátké a stručné přiblíţení tématu a jeho rozvíjení, nastínění hlavních 

problémŧ. 

Učivo Strukturované do podkapitol a dalších blokŧ učiva odlišených nadpisy. 

Příklady, 

případy 

Jsou součástí objasňování a vysvětlování teoretických pasáţí učiva. 

Slouţí k ilustraci, k doplnění výkladu, dokumentují praktickou vyuţitel-

nosti poznatkŧ, aplikují teorii na podmínky praxe. 

Případové stu-

die 
Zjednodušené případy ze skutečnosti, reality. 

Cvičení 
Zařazují se k pasáţi učiva, ke kterému se vztahují, mají jej procvičit. 

Mají být progresivní a přinášet úspěch. 

Otázky Kontrolní, autokorektivní, problémové, řečnické – dŧleţité aktivity. 
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Úkoly Aktivity s prvky praxe, mají aplikační charakter. 

Testy 
Úlohy otevřené, uzavřené – výběrové, přiřazovací, uspořádácí – pečlivé 

zpracování, nutné zadání a hodnocení úspěšnosti. 

Shrnutí Nejpodstatnější informace postihující teoretický potenciál kapitoly. 

Pojmy k zapa-

matování 

Terminologický aparát, základní pojmy, přehled dŧleţitých termínŧ, ale 

i přehled dŧleţitých jmen. 

Doplňující lite-

ratura 
Další studijní zdroje, odborná literatura k tématu. 

POTy Samostatné práce, eseje, úvahy, recenze, návrhy, hodnocení … 

Části pro zá-

jemce 

Perličky, novinky, atraktivní informace, které by bylo škoda nesdělit, 

rozšiřující, nepovinný text. 

Zdroje vizuali-

zace – obrázky, 

grafy, tabulky 

Oţivují text, zpřehledňují – musí být funkční a gramaticky vhodně zpra-

cované a vhodně zařazené. 

 

2.3 Závěrečná část 

Zde je nejdŧleţitější závěr, který by rozhodně neměl chybět v ţádné závěrečné části kurzu. 

Další nedílnou součástí je i seznam pouţité literatury a zdrojŧ. U některých kurzŧ je vhod-

né v závěrečné části uvést i rejstřík, případně slovníček. (Bednaříková, 2007) 

2.3.1 Závěr 

Slouţí ke krátkému a výstiţnému shrnutí probírané látky a k celkovému uzavření textu. 

Mohou se zde nacházet odkazy na další doplňující zdroje a informace. Součástí závěru 

mŧţe být i neformální pochvala autora směrem ke studujícímu, ocenění studentovy vytrva-

losti a motivace ke studiu dalšího textu či kapitoly. 

2.3.2 Pouţitá literatura 

Seznam této literatury je povinou součástí studijního textu a ţádný autor by ji neměl opo-

menout. V tomto výčtu by měl autor uvést veškeré zdroje, jichţ při práci a psaní textu pou-

ţil. Citování podléhá přesně stanoveným normám a to konkrétně ČSN ISO 690 a ČSN ISO 

690-2. U zahraničních textŧ je doporučeno uvádět ISBN, coţ je mezinárodní identifikační 

kód usnadňující vyhledávání zdroje. 

2.3.3 Rejstřík 

U odborných nebo obsáhlejších publikací je uvedení rejstříku výhodou. Vytvoření rejstříku 

je nesmírně pracnou, náročnou a detailní prací, kterou málokterý autor dokáţe vytvořit sám 
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a většinou si vyţádá práci odborníka. Nicméně zařazení rejstříku je v distančním textu ve-

lice dŧleţité, neboť je to výrazné ulehčení vyhledávání konkrétních informací. 

2.3.4 Slovníček 

Slovníček pojmŧ, výkladový slovník, glosář nebo také terminologický slovník je označení 

jednoho a téhoţ. Jedná se o stručný seznam abecedně uspořádaných klíčových pojmŧ, kte-

ré jsou doplněny definicemi nebo stručným vysvětlením. Slovníček je velice vítaným po-

mocníkem studentŧ, zejména studujících terminologicky velice náročné texty.  

V souvislosti se strukturou jednotlivých částí studijního textu doporučuje Race (1998) au-

torŧm vytvářet takzvané mosty. Takto označuje spojnice, které vznikají tím, ţe autor vede 

studující prostřednictvím jednotlivých otázek, aktivit, zpětné vazby, aby se neustále vraceli 

k předchozím informacím, jiţ osvojenému učivu, aby jej neustále analyzovali, přemýšleli  

o něm a tím vytvářeli svŧj vlastní poznatkový skelet. Takový přístup plně koresponduje 

s teorií pedagogického konstruktivismu, jenţ je u distančního vzdělávání brán jako aktivní 

proces, který je vysoce ţádoucí a funkční. 
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3 METODIKA SHROMAŢĎOVÁNÍ A ANALÝZY DAT 

3.1 Přípravná fáze výzkumu 

V této fázi jsem studoval odbornou literaturu k dané problematice. Tato etapa výzkumu pro 

mě byla nejdŧleţitější a časově nejnáročnější. Přípravnou fázi výzkumu nelze podcenit, 

protoţe na ní závisí úspěšnost celého šetření. 

3.1.1 Definování problému a cíl výzkumu 

Cílem mého výzkumu je vyhodnotit úroveň spokojenosti studentŧ s elektronickým vzdělá-

váním, význam jednotlivých faktorŧ, které ovlivňují celkovou spokojenost s elektronickým 

vzděláváním a e-kurzy. 

3.1.2 Zdroje informací 

Hlavním zdrojem mi budou primární data, která budou získána vlastním výzkumem na 

základě elektronického dotazovaní, které bude probíhat v rámci Fakulty managementu  

a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Sběr dat bude probíhat v období od 9. dub-

na 2012 do 16. dubna 2012. Před sběrem dat bude provedena pilotáţ dotazníku. 

3.1.3 Plán výzkumu  

Pro vyhotovení marketingového prŧzkumu bude vyuţita technika elektronického dotazo-

vání. Podkladem bude dotazník zpracovaný na základě teoretických poznatkŧ a stanove-

ných hypotéz. Tento dotazník bude vypracován pomocí aplikace Google-Docs. Mezi hlav-

ní výhody dotazníkového šetření patří především jeho nízká časová a finanční náročnost. 

Také umoţňuje získat údaje od osob, které jsou od nás vzdáleny a to i prostřednictvím in-

formačních technologií. (Bednarčík, 2008)  

Základní soubor budou tvořit studenti druhého, přednostně pak třetího ročníku FaME Uni-

verzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výběrový soubor bude tvořen kaţdým, kdo bude ochoten 

dotazník vyplnit. Před realizací výzkumu a předloţení dotazníku k vyplnění bude provede-

na pilotáţ dotazníku, na jejímţ základě bude dotazník upraven do konečné podoby. 

Po provedeném dotazování a následném vyhodnocení dotazníkŧ bude provedena analýza 

nasbíraných dat, interpretace výsledkŧ a konečné doporučení. 
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Tab. 3. Harmonogram činností (vlastní) 

Činnost Od Do 

Tvorba dotazníku 1. 4. 2012 5. 4. 2012 

Pilotáţ dotazníku 6. 4. 2012 8. 4. 2012 

Sběr dat 9. 4. 2012 16. 4. 2012 

Vyhodnocení dotazníku 17. 4. 2012 28. 4. 2012 

Analýza a interpretace výsledkŧ 29. 4. 2012 9. 5. 2012 

Formulace doporučení 10. 5. 2012 11. 5. 2012 

 

3.2 Test nezávislosti v kontingenční tabulce 

Pro posouzení nezávislosti v kontingenční tabulce vyuţíváme test chí-kvadrát. Abychom 

tento test mohli pouţít, je třeba splnit několik podmínek. (Blatná, 2004) 

 Nejvíce 20% teoretických četností mŧţe být menších neţ 5 

 Ţádná teoretická četnost nesmí být menší neţ 1 

 U tabulky 2x2 musí být počet vyšší jak 40 (n > 40) 

Mějme k dispozici náhodný výběr rozsahu n rozdělený dle dvou statistických znakŧ (zn1, 

zn2), které nám tvoří tabulku, přičemţ kaţdý z obou znakŧ je rozdělen do i (řádkŧ)  

a j (sloupcŧ) skupin. Úkolem testu je rozhodnout, zda jsou oba znaky na sobě závislé  

či nezávislé. Tedy zdali zn1 má vliv na zn2. Hodnoty ni. a n.j  vyjadřují marginální četnosti 

(součty četností v řádcích a sloupcích). (Meloun a Militký, 2002)  

Tab. 4. Kontingenční tabulka pro chí-kvadrát test 

 zn1 – 1. skupina zn1 – 2. skupina … celkem 

zn2 - 1. skupina skutečné četnosti skutečné četnosti … n1. 

zn2 - 2. skupina skutečné četnosti skutečné četnosti … n2. 

zn2 - 3. skupina skutečné četnosti skutečné četnosti … n3. 

… … … … ni. 

celkem n.1 n.2 n.j n 

        
 
              

 
    

Abychom mohli provést chí-kvadrát test, musíme znát hodnoty očekávaných četností vý-

skytu jednotlivých variant. Tyto hodnoty vypočítáme dle vztahu       
       

 
 . Výpočet 
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testového kritéria G závisí na absolutních i očekávaných četnostech. Testové kritérium  

G mající rozdělení chí-kvadrát s DF=(i-1)(j-1) stupni volnosti vypočítáme podle vzorce:  

    
           

 

    

 

   

 

   

 

Jako nulovou hypotézu H0 si stanovíme, ţe zn1 a zn2 jsou nezávislé. Oproti tomu alterna-

tivní hypotéza HA říká, ţe zde existuje nějaká závislost. 

Vypočítanou hodnotu G porovnáme s kritickou hodnotou dle následující tabulky. Jestliţe 

je testové kritérium (G) menší jak kritická hodnota z tabulek, nezamítáme H0. Je-li naopak 

větší, zamítáme H0 ve prospěch H1. (Meloun a Militký, 2002) 

Ukázkový výpočet testového kritéria G se nachází v příloze PI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Kvantily chí-kvadrát rozdělení (Klí-

mek a Kovařík, 2011) 
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3.3 Hypotézy výzkumu 

Rozhodl jsem se stanovit si hypotézy na základě struktury dotazníku. A to na hypotézy 

všeobecné, zaměřené na prostředí Moodle jako celek a hypotézy pro jednotlivé e-kurzy. 

3.3.1 Všeobecné hypotézy 

H1: Se stabilitou systému bude nespokojeno více jak 40% respondentŧ. 

H2: S uţivatelskou přívětivostí systému bude spokojeno více jak 50%, ale méně neţ 80% 

studentŧ. 

H3: S ovládáním e-learningového prostředí systému bude spokojeno alespoň 60% dotáza-

ných. 

H4: Spokojenost s komunikačními nástroji systému projeví nejméně 50% studentŧ. 

H5: Jako nejefektivnější komunikační nástroj bude označena elektronická pošta. 

 

3.3.2 Hypotézy pro kaţdý e-kurz 

H1: S prŧběhem komunikace s tutorem bylo spokojeno více neţ 50% dotázaných. 

H2: Se zpětnou vazbou od tutora bylo spokojeno více neţ 50% dotázaných. 

H03: Neexistuje závislost mezi spokojeností s prŧběhem komunikace s tutorem a spokoje-

ností se zpětnou vazbou od tutora. 

H4: Nejméně 55% studentŧ si osvojilo to, co bylo stanoveno v cílech kurzu. 

H5: Pro více jak 60% studentŧ byly pokyny a instrukce srozumitelné. 

H6: Méně jak 50% studentŧ uvedlo, ţe v kurzu bylo dost praktických příkladŧ a cvičení. 

H7: Alespoň 40% dotázaných bylo spokojeno s aktuálností studijních materiálŧ. 

H8: Více jak 50% studentŧ bylo spokojeno s jazykovou úrovní studijních materiálŧ. 

H9: Nejméně 60% studentŧm vyhovovalo rozdělení učiva do kapitol a podkapitol. 

H10: Více jak 65% studentŧm vyhovovalo strukturování učiva. 

H11: Alespoň pro 65% respondentŧ byl kurz jako celek přínosem. 

H12: Spokojenost s kurzem jako celkem vyjádřilo nejméně 70% studentŧ. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 REALIZAČNÍ FÁZE VÝZKUMU 

Dotazování proběhlo dle časového harmonogramu a to v době od 9. dubna 2012 do  

16. dubna 2012. Celkově mohli být osloveni všichni studenti druhého a třetího ročníku 

FaME UTB, přesné číslo nelze stanovit, protoţe dotazník byl publikován v elektronické 

podobě prostřednictvím sociálních sítí a e-mailu. Vyplněný dotazník odeslalo 74 respon-

dentŧ, všechny dotazníky byly vyplněny správně, a proto jsem je všechny zahrnul do hod-

nocení. Strukturu dotazníku zobrazuje příloha PII, kde je pro ukázku zobrazena obecná 

část dotazníku a část zabývající se e-kurzem Marketing I. Otázky pro ostatní kurzy byly 

shodné, proto jsem je do přílohy neuváděl. Pro zpracování a analýzu dat jsem pouţil funk-

ce programu Microsoft Excel s podporou XLStatistic.  

4.1 Prezentace obecných identifikačních otázek 

V poslední sekci dotazníku byly tři identifikační otázky. První otázka zkoumala pohlaví 

respondenta, druhá ročník a třetí obor studia. Z celkových 74 respondentŧ byli 3 muţi  

a 13 ţen z druhého ročníku, z čehoţ vyplývá, ţe účast studentŧ druhého ročníku byla velmi 

nízká. Na druhou stranu účast u studentŧ třetího ročníku byla poměrně vysoká. Dotazník 

odevzdalo 21 muţŧ a 37 ţen studujících třetí ročník. Vyhodnocení těchto dvou prvních 

otázek je zobrazeno na následujícím grafu. 

 

Obr. 4. Složení respondentů (vlastní) 

 

Třetí identifikační otázka zkoumala obor studia respondentŧ. Nejvíce respondentŧ studova-

lo obor Management a ekonomika, nejméně pak Veřejná správa a regionální rozvoj. Tyto 

údaje zobrazuje následující tabulka (tab. 5.) a výsečový graf (Obr. 5.). 
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Tab. 5. Respondenti dle oboru studia (vlastní) 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Respondenti dle oboru studia (vlastní) 

4.2 Prezentace výsledkŧ otázek zaměřených na prostředí Moodle jako 

celek 

V této kapitole jsem se zaměřil na výsledky prvního oddílu dotazníku. V tomto oddílu byly 

otázky zaměřené především na prostředí Moodle, bez ohledu na jednotlivé e-kurzy. 

Na první čtyři otázky se odpovídalo pomocí hodnotící škály od 1 do 5, kde 1 znamenala 

„Velmi spokojený/a“ a 5 naopak „Velmi nespokojený/a“. Tyto první čtyři otázky jsem 

vyhodnotil v následujícím grafu (Obr. 6.), kde je moţné sledovat četnosti jednotlivých  

odpovědí. 

55 

5 

10 
4 

Respondenti dle oboru studia 
Management a ekonomika 

Řízení výroby a kvality 

Účetnictví a daně 

Veřejná správa a regionální 
rozvoj 

Obor studia Počet respondentů 

Management a ekonomika 55 
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Účetnictví a daně 10 

Veřejná správa a regionální rozvoj 4 

Celkový součet 74 
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Obr. 6. Četnosti odpovědí na obecné otázky č. 1 až 4 (vlastní) 

Z předchozího grafu mŧţeme vypozorovat četnosti jednotlivých odpovědí na první čtyři 

otázky zaměřené na prostředí Moodle. První otázka byla zaměřena na spokojenost se sta-

bilitou systému. Pouhých 16% dotázaných byla se stabilitou systému spíše nespokojena  

a jen jeden z dotázaných uvedl, ţe byl nespokojen velmi. Ostatní dotázaní neměli vyhraně-

ný názor a hodnotili svoji spokojenost hodnotou 3 (36%) nebo byli spíše a velmi spokojeni 

a to v celých 46 procentech případech. Zamítám tedy hypotézu H1, která předpokládala, ţe 

se stabilitou systému bude nespokojeno více neţ 40% respondentŧ. Ve skutečnosti jich 

bylo nespokojeno pouze 19%. 

Na otázku spokojenosti s uţivatelskou přívětivostí systému odpovědělo 77% responden-

tŧ kladně nebo neutrálně. Nikdo z dotázaných neuvedl moţnost velmi nespokojený a jen 

23% studentŧ uvedlo, ţe jsou spíše nespokojeni. Nezamítám hypotézu H2, která předpo-

kládala, ţe s uţivatelskou přívětivostí systému bude spokojeno více jak 50% ale méně neţ 

80% studentŧ, protoţe spokojeno bylo 51% studentŧ. 

Otázka číslo 3 sledovala úroveň spokojenosti s ovládáním e-learningového prostředí. 

Dvacet procent dotázaných bylo spíše nespokojeno a stejně jako u předchozí otázky se 

nikdo neoznačil za velmi nespokojeného. 30% respondentŧ označilo svoji spokojenost 

hodnotou 3 a rovná polovina dotázaných se označila za spíše či velmi spokojené. Zamítám 

hypotézu H3, protoţe spokojenost nevyjádřilo více jak 60% dotázaných. 
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Nejméně štědří byli respondenti u otázky spokojenosti s komunikačními nástroji, kde 

pouze dva jedinci odpověděli, ţe jsou velmi spokojeni. Shodně a to po 40% byly označeny 

odpovědi s hodnotami 2 a 3. Jeden respondent byl s komunikačními nástroji systému velmi 

nespokojený a 13 studentŧ bylo spíše nespokojeno. Hypotéza H4 předpokládala, ţe s ko-

munikačními nástroji systému bude spokojeno nejméně 50% studentŧ, ve skutečnosti jich 

bylo spokojeno jen 42% a proto hypotézu H4 zamítám. 

Pro lepší pochopení studentských poţadavkŧ na komunikační nástroje byly v první části 

dotazníku zařazeny dvě otázky, zkoumající subjektivní názor respondentŧ na efektivnost, 

respektive neefektivnost jednotlivých komunikačních nástrojŧ. Odpovědi studentŧ jsou 

znázorněny na následujících dvou výsečových grafech. Jako nejefektivnější komunikační 

nástroje byly skoro shodně označeny diskusní fórum (47%) a elektronická pošta (46%). 

Naopak nejméně efektivní formou komunikace je pro 56% dotázaných chat. Zamítám hy-

potézu H5, protoţe jako nejefektivnější nástroj nebyla označena elektronická pošta,  

ale diskusní fórum. 

 

 

Kaţdé dobře zpracované prostředí elektronického vzdělávání by mělo obsahovat helpdesk 

(nápovědu) a evaluační (hodnotící) nástroje. Proto jsem se v posledních dvou otázkách 

prvního oddílu mého dotazníku zaměřil právě na povědomí dostupnosti těchto dvou nástro-

jŧ. Absolutní a relativní četnosti odpovědí na tyto otázky jsou shrnuty do následující tabul-

ky.  
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Tab. 6. Absolutní a relativní četnosti odpovědí (vlastní) 

Odpověď 

Otázka 

Celkem Je v systému dostupná 

nápověda? 

Jsou součástí systému hod-

notící nástroje? 

Ano 9 14% 15 20% 24 16% 

Ne 0 0 5 7% 5 3% 

Nevím 65 86% 54 73% 119 81% 

Celkem 74 100% 74 100% 148 100% 

  

Jak je z tabulky patrné, nejčastější odpovědí na tyto otázky bylo „nevím“, coţ je dle mého 

názoru velmi znepokojivé. Mŧţe to znamenat nedostatečný zájem o tyto nástroje, který je 

zpŧsoben absencí nutnosti tyto nástroje pouţívat. Není-li student dostatečně motivován 

k vyplnění hodnocení e-kurzu, neučiní tak a ani nemá potřebu vědět, zda vŧbec moţnost 

hodnocení existuje. Na druhou stranu odpovědi směřující k dostupnosti nápovědy v systé-

mu ukazují, ţe 86% dotázaných o nápovědě neví, coţ dle mého názoru značí, ţe tuto funk-

ci systému nikdy nepotřebovali, z čehoţ vyplývá, ţe je systém dobře nastaven a uspořádán 

a lze s ním v pohodě pracovat i bez pouţití nápovědy. 

4.3 Prezentace výsledkŧ jednotlivých e-kurzŧ 

V následující části své bakalářské práce se budu věnovat hodnocení spokojenosti u jednot-

livých e-kurzŧ. Počet respondentŧ se u jednotlivých kurzŧ liší, je to dáno studovaným roč-

níkem a oborem studia. 

4.3.1 Prezentace výsledkŧ e-kurzu MARKETING I 

Kurz Marketing I hodnotili studenti prvního i druhého ročníku. Otázky budou vyhodnoco-

vány jednotlivě, nebo na základě stanovených hypotéz. 

Byl/a jsi ke studiu tohoto kurzu učitelem dostatečně motivován/a? 

První otázka, na kterou dotazovaní odpovídali, byla zaměřena na propagaci kurzu a moti-

vaci k jeho studiu. Hodnotilo se na škále od 1(určitě ano) do 5(určitě ne). Na následujícím 

grafu (Obr. 9.) mŧţeme pozorovat absolutní četnosti jednotlivých odpovědí. 

V procentuelním vyjádření lze říci, ţe 13% dotázaných odpovědělo určitě ano, 24% spíše 

ano, 39% nemělo názor a 24% studentŧ na otázku odpovědělo spíše nebo určitě ne. 
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Obr. 9. Motivace v kurzu Marketing I (vlastní) 

 

U následujících dvou otázek jsem se rozhodl zkoumat tři hypotézy: 

H1: S prŧběhem komunikace s tutorem bylo spokojeno více neţ 50% dotázaných. 

H2: Se zpětnou vazbou od tutora bylo spokojeno více neţ 50% dotázaných. 

H03: Neexistuje závislost mezi spokojeností s prŧběhem komunikace s tutorem a spokoje-

ností se zpětnou vazbou od tutora. 

Tab. 7. Absolutní četnosti pro Chí-kvadrát test u kurzu Marketing I (vlastní) 

Se zpětnou vazbou 

od tutora jsem byl/a 

S prŧběhem komunikace s tutorem jsem byl/a 

Spokojen/a 
Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 
Celkem 

Spokojen/a 22 6 28 

Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 

9 25 34 

Celkem 31 31 62 

 

S prŧběhem komunikace s tutorem bylo spokojeno přesně 50% dotázaných, musíme tedy 

zamítnout hypotézu H1, která předpokládala spokojenost vyšší neţ 50%. 

Se zpětnou vazbou od tutora bylo spokojeno 28 dotázaných z 62, coţ je 45%, zamítáme 

tedy i H2. 

Pro posouzení závislosti jsem vyuţil Chí-kvadrát test. Hodnota Chí-kvadrátu vyšla 16,67 

při 1 stupni volnosti. Statistické tabulky uvádí kritickou hodnotu 6,6348 při P=0,99.  

0 

10 

20 

30 

1 2 3 4 5 

8 

15 

24 

10 
5 

Počet 
odpovědí 

Hodnocení 

1-MKT) Byl/a jsi ke studiu tohoto kurzu 
učitelem dostatečně motivován/a ? 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 39 

 

Jelikoţ je kritická hodnota niţší neţ vypočítaná hodnota Chí-kvadrátu zamítáme H03 => 

Prokázali jsme statistickou závislost mezi hodnocením těchto dvou otázek. 

 

Obr. 10. XLStatistic, hodnota Chí-kvadrátu (vlastní) 

Měl tutor konzultační hodiny online? 

Další otázka, v pořadí čtvrtá, zjišťovala existenci povědomí o moţnosti virtuálního setkání 

se s tutorem ve stanovený čas.  Tento čas by měl být vyhrazený pro dotazy studentŧ a od-

povědi tutora. Jak vyplývá z grafu, necelých 70% dotázaných o takto stanovém čase vŧbec 

nevědělo a pouhých 5% studentŧ uvedlo, ţe tento čas byl k dispozici. K této otázce byla 

stanovena i otázka rozšiřující, kde jsem se ptal, zda by tyto konzultační hodiny studenti 

uvítali. Pouze 19% studentŧ uvedlo negativní stanovisko, z čehoţ se dá usuzovat, ţe zříze-

ní konzultačních hodin online u e-kurzu Marketing I by bylo přínosem a přispělo by k větší 

spokojenosti studentŧ s tímto kurzem. 

 

Obr. 11. Konzultační hodiny online, Marketing I (vlastní) 

 

Se strukturou a organizací kurzu jsi byl/a 

V této otázce měli respondenti za úkol ohodnotit na stupnici od velmi spokojený/a (1)  

aţ po velmi nespokojený/a (5) spokojenost se strukturou a organizací kurzu. Moţnost vel-

mi nespokojený neuvedl nikdo, 39% studentŧ uvedlo hodnotu 3 a pouhých 8% dotázaných 
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hodnotilo svou spokojenost se strukturou a organizací kurzu hodnotou 4. Více neţ  

53% hodnotících bylo spíše či zcela spokojeno. Počty jednotlivých odpovědí lze pozorovat 

na následujícím grafu (Obr. 12.). 

 

Obr. 12. Spokojenost se strukturou a organizací kurzu Marketing I (vlastní) 

 

Na základě grafu (Obr. 13.) jsem dospěl k následujícím závěrŧm: 

Nezamítám hypotézu H4, protoţe 60% studentŧ si osvojilo to, co bylo stanoveno v cílech 

kurzu. Hypotézu H5 také nezamítám, protoţe pro 70% studentŧ byly pokyny a instrukce 

srozumitelné. Nezamítám H6, jen 45% studentŧ uvedlo, ţe v kurzu bylo dost praktických 

příkladŧ a cvičení. Spokojeno s aktuálností studijních materiálŧ bylo 54% studentŧ, proto 

nezamítám H7. S jazykovou úrovní studijních materiálŧ bylo spokojeno 63%, to je více jak 

stanovených 50% a proto nezamítám H8. Nezamítám ani hypotézu H9, 68% studentŧ vy-

hovovalo rozdělení učiva do kapitol a podkapitol. Nemohu zamítnout ani H10, protoţe 

66% studentŧ vyhovovalo strukturování učiva. 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

1 2 3 4 

9 

24 24 

5 

Počet 
 odpovědí 

Hodnocení 

Spokojenost se strukturou a organizací kurzu Marketing I 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 41 

 

 

Obr. 13. Přehled odpovědí na otázky č. 6 – 12 u kurzu Marketing I (vlastní) 

 

V následujících třech otázkách jsem se zabýval časovou náročností kurzu. V první otázce 

jsem se ptal na vnímání plánované doby pro jednotlivé činnosti. Z celkových 62 dotáza-

ných odpovědělo 28% kladně, tedy ţe tuto dobu vnímají, zbylých 72% tuto dobu nijak 

nevnímá. Další otázkou jsem zkoumal, zda odpovídaly předpokládané časy skutečné 

době strávené studiem. U této otázky se mi dostalo celkem znepokojivých odpovědí, kdy 

pouze 3 studenti odpověděli, ţe předpokládaná doba odpovídala době plánované. Ostatní 

respondenti odpovídali převáţně opačně, a to tak, ţe se plánovaná doba se skutečnou ne-

shoduje. Tato skutečnost je dle mého názoru zpŧsobena dvěma faktory: plánovaná doba 

výrazně převyšuje dobu skutečnou nebo doba skutečná převyšuje dobu plánovanou. I přes 
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nesrovnalosti ohledně plánované a skutečné doby potřebné ke studiu, jen menšina studentŧ 

uvedla, ţe nebyla spokojena s časovou náročností kurzu. 

 

Obr. 14. Přehled odpovědí na otázky č. 13 – 15 u kurzu Marketing I (vlastní) 

 

Dvě poslední otázky vyhodnotím na základě stanovených hypotéz, které znějí: 

H11: Alespoň pro 65% respondentŧ byl kurz jako celek přínosem. 

H12: Spokojenost s kurzem jako celkem vyjádřilo nejméně 70% studentŧ. 

V prvním případě musím hypotézu H11 zamítnout, protoţe jen pro 51% studentŧ byl kurz 

jako celek přínosem. Naopak spokojenost s kurzem jako celkem vyjádřilo 75% studentŧ,  

a proto nezamítám hypotézu H12. Četnosti odpovědí lze sledovat v následujících grafech. 

 

Obr. 15. Přínosnost kurzu Marketing I (vlastní) 
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Obr. 16. Celková spokojenost s kurzem Marketing I (vlastní) 

 

4.3.2 Prezentace výsledkŧ e-kurzu APLIKOVANÁ STATISTIKA 

Kurz Aplikovaná statistika hodnotili opět studenti obou ročníkŧ. Otázky budou vyhodno-

covány jednotlivě, nebo na základě stanovených hypotéz. 

Byl/a jsi ke studiu tohoto kurzu učitelem dostatečně motivován/a? 

První otázka, na kterou dotazovaní odpovídali, byla zaměřena na propagaci kurzu a moti-

vaci k jeho studiu. Hodnotilo se na škále od 1(určitě ano) do 5(určitě ne). Na následujícím 

grafu mŧţeme pozorovat absolutní četnosti jednotlivých odpovědí. V procentuelním vyjád-

ření lze říci, ţe 17% dotázaných odpovědělo určitě ano, 23% spíše ano, 17% nemělo názor 

a 43% studentŧ na otázku odpovědělo spíše nebo určitě ne. 

 

Obr. 17. Motivace v kurzu Aplikovaná statistika (vlastní) 
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U následujících dvou otázek jsem se rozhodl zkoumat tři hypotézy: 

H1: S prŧběhem komunikace s tutorem bylo spokojeno více neţ 50% dotázaných. 

H2: Se zpětnou vazbou od tutora bylo spokojeno více neţ 50% dotázaných. 

H03: Neexistuje závislost mezi spokojeností s prŧběhem komunikace s tutorem a spokoje-

ností se zpětnou vazbou od tutora. 

Tab. 8. Absolutní četnosti pro Chí-kvadrát test u kurzu Aplikovaná Statistika (vlastní) 

Se zpětnou vazbou 

od tutora jsem byl/a 

S prŧběhem komunikace s tutorem jsem byl/a 

Spokojen/a 
Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 
Celkem 

Spokojen/a 20 2 22 

Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 

8 39 47 

Celkem 28 41 69 

 

S prŧběhem komunikace s tutorem bylo spokojeno 41% dotázaných, musíme tedy zamít-

nout hypotézu H1, která předpokládala spokojenost vyšší neţ 50%. 

Se zpětnou vazbou od tutora bylo spokojeno 22 dotázaných z 69, coţ je 32%, zamítáme 

tedy i H2. 

Pro posouzení závislosti jsem vyuţil Chí-kvadrát test. Hodnota Chí-kvadrátu vyšla 33,929 

při 1 stupni volnosti. Statistické tabulky uvádí kritickou hodnotu 6,6348 při P=0,99. Jeli-

koţ je kritická hodnota niţší neţ vypočítaná hodnota Chí-kvadrátu zamítáme H03 => Pro-

kázali jsme statistickou závislost mezi hodnocením těchto dvou otázek. 

 

Obr. 18. XLStatistic, hodnota Chí-kvadrátu (vlastní) 
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Měl tutor konzultační hodiny online? 

Další otázka, v pořadí čtvrtá, zjišťovala existenci povědomí o moţnosti virtuálního setkání 

se s tutorem ve stanovený čas.  Tento čas by měl být vyhrazený pro dotazy studentŧ a od-

povědi tutora. Jak vyplývá z grafu, necelých 70% dotázaných o takto stanovém čase vŧbec 

nevědělo a pouhých 4% studentŧ uvedlo, ţe tento čas byl k dispozici. K této otázce byla 

stanovena i otázka rozšiřující, kde jsem se ptal, zda by tyto konzultační hodiny studenti 

uvítali. Pouze 15% studentŧ uvedlo negativní stanovisko, z čehoţ se dá usuzovat, ţe zříze-

ní konzultačních hodin online u e-kurzu Aplikovaná statistika by bylo přínosem a přispělo 

by k větší spokojenosti studentŧ s tímto kurzem. 

 

Obr. 19. Konzultační hodiny online, Aplikovaná statistika (vlastní) 

 

Se strukturou a organizací kurzu jsi byl/a 

V této otázce měli respondenti za úkol ohodnotit na stupnici od velmi spokojený/a (1)  

aţ po velmi nespokojený/a (5) spokojenost se strukturou a organizací kurzu. Moţnost vel-

mi nespokojený uvedlo 9% respondentŧ, 41% studentŧ uvedlo hodnotu 3 a 19% dotáza-

ných hodnotilo svou spokojenost se strukturou a organizací kurzu hodnotou 4. Pouze 32% 

hodnotících bylo spíše či zcela spokojeno. Počty jednotlivých odpovědí lze pozorovat na 

následujícím grafu (Obr. 20.). 
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Obr. 20. Spokojenost se strukturou a organizací kurzu Aplikovaná statis-

tika (vlastní) 

 

Na základě grafu (Obr. 21.) jsem dospěl k následujícím závěrŧm: 

Zamítám hypotézu H4, protoţe 25% studentŧ si osvojilo to, co bylo stanoveno v cílech 

kurzu. Hypotézu H5 také zamítám, protoţe jen pro 31% studentŧ byly pokyny a instrukce 

srozumitelné. Nezamítám H6, jen 33% studentŧ uvedlo, ţe v kurzu bylo dost praktických 

příkladŧ a cvičení. Spokojeno s aktuálností studijních materiálŧ bylo 30% studentŧ, proto 

zamítám H7. S jazykovou úrovní studijních materiálŧ bylo spokojeno 37% respondentŧ, to 

je méně jak stanovených 50% a proto zamítám H8. Zamítám hypotézu H9, 46% studentŧ 

vyhovovalo rozdělení učiva do kapitol a podkapitol. Zamítám H10, protoţe jen 37% stu-

dentŧ vyhovovalo strukturování učiva. 
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Obr. 21. Přehled odpovědí na otázky č. 6 – 12 u kurzu Aplikovaná statistika (vlastní) 

 

V následujících třech otázkách jsem se zabýval časovou náročností kurzu. V první otázce 

jsem se ptal na vnímání plánované doby pro jednotlivé činnosti. Z celkových 69 dotáza-

ných odpovědělo 13% kladně, tedy ţe tuto dobu vnímají, zbylých 87% tuto dobu nijak 

nevnímá. Další otázkou jsem zkoumal, zda odpovídaly předpokládané časy skutečné 

době strávené studiem. U této otázky se mi dostalo celkem znepokojivých odpovědí, kdy 

pouze 7 studentŧ odpovědělo, ţe předpokládaná doba odpovídala době plánované. Ostatní 

respondenti odpovídali převáţně opačně, a to tak, ţe se plánovaná doba se skutečnou ne-

shoduje. Tato skutečnost je dle mého názoru zpŧsobena dvěma faktory: plánovaná doba 
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výrazně převyšuje dobu skutečnou nebo doba skutečná převyšuje dobu plánovanou. Nej-

větší nespokojenost projevili studenti s časovou náročností kurzu, kde 56% dotázaných 

uvedlo, ţe s časovou náročností kurzu byli spíše či určitě nespokojeni. Pouhých 16% dotá-

zaných s tímto parametrem byla spokojena zcela nebo částečně. Devatenáct studentŧ ne-

mělo vyhraněný názor. 

 

Obr. 22. Přehled odpovědí na otázky č. 13 – 15 u kurzu Aplikovaná statistika (vlastní) 

 

Dvě poslední otázky vyhodnotím na základě stanovených hypotéz, které znějí: 

H11: Alespoň pro 65% respondentŧ byl kurz jako celek přínosem. 

H12: Spokojenost s kurzem jako celkem vyjádřilo nejméně 70% studentŧ. 

V prvním případě musím hypotézu H11 zamítnout, protoţe jen pro 26% studentŧ byl kurz 

jako celek přínosem. Spokojenost s kurzem jako celkem vyjádřilo 32% studentŧ, a proto 

zamítám i hypotézu H12. Četnosti odpovědí lze sledovat v grafech na následující straně. 
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Obr. 23. Přínosnost kurzu Aplikovaná statistika (vlastní) 

 

 

Obr. 24. Celková spokojenost s kurzem Aplikovaná statistika 

(vlastní) 

 

4.3.3 Prezentace výsledkŧ e-kurzu MANAŢERSKÉ ÚČETNICTVÍ 

Kurz Manaţerské účetnictví hodnotili studenti obou výše zmiňovaných ročníkŧ. Otázky 

budou vyhodnocovány jednotlivě, nebo na základě stanovených hypotéz. 

Byl/a jsi ke studiu tohoto kurzu učitelem dostatečně motivován/a? 

První otázka, na kterou dotazovaní odpovídali, byla zaměřena na propagaci kurzu a moti-

vaci k jeho studiu. Hodnotilo se na škále od 1(určitě ano) do 5(určitě ne). Na následujícím 

grafu (Obr. 25.) mŧţeme pozorovat absolutní četnosti jednotlivých odpovědí. 
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V procentuelním vyjádření lze říci, ţe 13% dotázaných odpovědělo určitě ano, 26% spíše 

ano, 30% nemělo názor a 32% studentŧ na otázku odpovědělo spíše nebo určitě ne. 

 

Obr. 25. Motivace v kurzu Manažerské účetnictví (vlastní) 

 

U následujících dvou otázek jsem se rozhodl zkoumat tři hypotézy: 

H1: S prŧběhem komunikace s tutorem bylo spokojeno více neţ 50% dotázaných. 

H2: Se zpětnou vazbou od tutora bylo spokojeno více neţ 50% dotázaných. 

H03: Neexistuje závislost mezi spokojeností s prŧběhem komunikace s tutorem a spokoje-

ností se zpětnou vazbou od tutora. 

Tab. 9. Absolutní četnosti pro Chí-kvadrát test u kurzu Manažerské účetnictví (vlastní) 

Se zpětnou vazbou 

od tutora jsem byl/a 

S prŧběhem komunikace s tutorem jsem byl/a 

Spokojen/a 

Nespokojen/a ne-

bo nerozhodnu-

tý/a 

Celkem 

Spokojen/a 24 1 25 

Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 

9 29 38 

Celkem 33 30 63 

 

S prŧběhem komunikace s tutorem bylo spokojeno 52% dotázaných, nezamítáme hypotézu 

H1, která předpokládala spokojenost vyšší neţ 50%. 

Se zpětnou vazbou bylo spokojeno 25 dotázaných z 63, coţ je 40%, zamítáme H2. 
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Pro posouzení závislosti jsem vyuţil Chí-kvadrát test. Hodnota Chí-kvadrátu vyšla 31,615 

při 1 stupni volnosti. Statistické tabulky uvádí kritickou hodnotu 6,6348 při P=0,99. Jeli-

koţ je kritická hodnota niţší neţ vypočítaná hodnota Chí-kvadrátu zamítáme H03 => Pro-

kázali jsme statistickou závislost mezi hodnocením těchto dvou otázek. 

 

Obr. 26. XLStatistic, hodnota Chí-kvadrátu (vlastní) 

 

Měl tutor konzultační hodiny online? 

Další otázka, v pořadí čtvrtá, zjišťovala existenci povědomí o moţnosti virtuálního setkání 

se s tutorem ve stanovený čas.  Tento čas by měl být vyhrazený pro dotazy studentŧ a od-

povědi tutora. Jak vyplývá z grafu, necelých 67% dotázaných o takto stanovém čase vŧbec 

nevědělo a pouhý 1 student uvedl, ţe tento čas k dispozici byl. K této otázce byla stanove-

na i otázka rozšiřující, kde jsem se ptal, zda by tyto konzultační hodiny studenti uvítali. 

Pouze 22% studentŧ uvedlo negativní stanovisko a více neţ polovina dotázaných by takové 

konzultační hodiny uvítalo, z čehoţ se dá usuzovat, ţe zřízení konzultačních hodin online  

u e-kurzu Manaţerské účetnictví by bylo přínosem a přispělo by k větší spokojenosti stu-

dentŧ s tímto kurzem. 

 

Obr. 27. Konzultační hodiny online, Manažerské účetnictví (vlastní) 
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Se strukturou a organizací kurzu jsi byl/a 

V této otázce měli respondenti za úkol ohodnotit na stupnici od velmi spokojený/a (1)  

aţ po velmi nespokojený/a (5) spokojenost se strukturou a organizací kurzu. Moţnost vel-

mi nespokojený uvedl jeden respondent, 30% studentŧ uvedlo hodnotu 3 a 13% dotáza-

ných hodnotilo svou spokojenost se strukturou a organizací kurzu hodnotou 4. Více neţ 

55% hodnotících bylo spíše či zcela spokojeno. Počty jednotlivých odpovědí lze pozorovat  

na následujícím grafu. 

 

Obr. 28. Spokojenost se strukturou a organizací kurzu Manažerské účetnictví (vlastní) 

 

Na základě grafu (Obr. 29.) jsem dospěl k následujícím závěrŧm: 

Nezamítám hypotézu H4, protoţe 62% studentŧ si osvojilo to, co bylo stanoveno v cílech 

kurzu. Hypotézu H5 také nezamítám, protoţe pro 67% studentŧ byly pokyny a instrukce 

srozumitelné. Zamítám H6, 70% studentŧ uvedlo, ţe v kurzu bylo dost praktických příkla-

dŧ a cvičení. Spokojeno s aktuálností studijních materiálŧ bylo 58% studentŧ, proto neza-

mítám H7. S jazykovou úrovní studijních materiálŧ bylo spokojeno 73% respondentŧ, to je 

více jak stanovených 50% a proto nezamítám H8. Nezamítám ani hypotézu H9, 65% stu-

dentŧ vyhovovalo rozdělení učiva do kapitol a podkapitol. Nemohu zamítnout ani H10, 

protoţe 67% studentŧ vyhovovalo strukturování učiva. 
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Obr. 29. Přehled odpovědí na otázky č. 6 – 12 u kurzu Manažerské účetnictví (vlastní) 

 

 

V následujících třech otázkách jsem se zabýval časovou náročností kurzu. V první otázce 

jsem se ptal na vnímání plánované doby pro jednotlivé činnosti. Z celkových 63 dotáza-

ných odpovědělo 22% kladně, tedy ţe tuto dobu vnímají, zbylých 78% tuto dobu nijak 

nevnímá. Další otázkou jsem zkoumal, zda odpovídaly předpokládané časy skutečné 

době strávené studiem. U této otázky 11 studentŧ odpovědělo, ţe předpokládaná doba 

odpovídala době plánované. Ostatní respondenti odpovídali převáţně opačně, a to tak,  

ţe se plánovaná doba se skutečnou neshoduje. Tato skutečnost je dle mého názoru zpŧso-

bena dvěma faktory: plánovaná doba výrazně převyšuje dobu skutečnou nebo doba  
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skutečná převyšuje dobu plánovanou. Nespokojenost s časovou náročností kurzu projevi-

lo jen 23% studentŧ.  

 

Obr. 30. Přehled odpovědí na otázky č. 13 - 15 u kurzu Manažerské účetnictví (vlastní) 

 

Dvě poslední otázky vyhodnotím na základě stanovených hypotéz, které znějí: 

H11: Alespoň pro 65% respondentŧ byl kurz jako celek přínosem. 

H12: Spokojenost s kurzem jako celkem vyjádřilo nejméně 70% studentŧ. 

V prvním případě musím hypotézu H11 zamítnout, protoţe pro 40% studentŧ byl kurz jako 

celek přínosem. Spokojenost s kurzem jako celkem vyjádřilo 75% studentŧ, a proto neza-

mítám hypotézu H12. Četnosti odpovědí lze sledovat v následujících dvou grafech. 

 

Obr. 31. Přínosnost kurzu Manažerské účetnictví (vlastní) 
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Obr. 32. Celková spokojenost s kurzem Manažerské účetnic-

tví (vlastní) 

 

 

4.3.4 Prezentace výsledkŧ e-kurzu BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 

Kurz Bankovnictví a pojišťovnictví hodnotili uţ jen studenti třetího ročníku. Otázky budou 

vyhodnocovány jednotlivě, nebo na základě stanovených hypotéz. 

Byl/a jsi ke studiu tohoto kurzu učitelem dostatečně motivován/a? 

První otázka, na kterou dotazovaní odpovídali, byla zaměřena na propagaci kurzu a moti-

vaci k jeho studiu. Hodnotilo se na škále od 1(určitě ano) do 5(určitě ne). Na následujícím 

grafu (Obr. 33.) mŧţeme pozorovat absolutní četnosti jednotlivých odpovědí. 

V procentuelním vyjádření lze říci, ţe 16% dotázaných odpovědělo určitě ano, 35% spíše 

ano, 29% nemělo názor a 20% studentŧ na otázku odpovědělo spíše ne. 
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Obr. 33. Motivace v kurzu Bankovnictví a pojišťovnictví (vlastní) 

 

U následujících dvou otázek jsem se rozhodl zkoumat tři hypotézy: 

H1: S prŧběhem komunikace s tutorem bylo spokojeno více neţ 50% dotázaných. 

H2: Se zpětnou vazbou od tutora bylo spokojeno více neţ 50% dotázaných. 

H03: Neexistuje závislost mezi spokojeností s prŧběhem komunikace s tutorem a spokoje-

ností se zpětnou vazbou od tutora. 

Tab. 10. Absolutní četnosti pro Chí-kvadrát test u kurzu Bankovnictví a pojišťovnic-

tví (vlastní) 

Se zpětnou vazbou 

od tutora jsem byl/a 

S prŧběhem komunikace s tutorem jsem byl/a 

Spokojen/a 
Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 
Celkem 

Spokojen/a 16 3 19 

Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 

8 28 36 

Celkem 24 31 55 

 

S prŧběhem komunikace s tutorem bylo spokojeno 44% dotázaných, zamítáme hypotézu 

H1, která předpokládala spokojenost vyšší neţ 50%. 

Se zpětnou vazbou bylo spokojeno 35% studentŧ, zamítáme H2. 

Pro posouzení závislosti jsem vyuţil Chí-kvadrát test. Hodnota Chí-kvadrátu vyšla 19,429 

při 1 stupni volnosti. Statistické tabulky uvádí kritickou hodnotu 6,6348 při P=0,99.  

0 

5 

10 

15 

20 

1 2 3 4 

9 

19 

16 

11 

Počet  

odpovědí 

Hodnocení 

1-BAP) Byl/a jsi ke studiu tohoto kurzu učitelem 
dostatečně motivován/a ? 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 57 

 

Jelikoţ je kritická hodnota niţší neţ vypočítaná hodnota Chí-kvadrátu zamítáme H03 => 

Prokázali jsme statistickou závislost mezi hodnocením těchto dvou otázek. 

 

Obr. 34. XLStatistic, hodnota Chí-kvadrátu (vlastní) 

 

Měl tutor konzultační hodiny online? 

Další otázka, v pořadí čtvrtá, zjišťovala existenci povědomí o moţnosti virtuálního setkání 

se s tutorem ve stanovený čas.  Tento čas by měl být vyhrazený pro dotazy studentŧ a od-

povědi tutora. Jak vyplývá z grafu, necelých 66% dotázaných o takto stanovém čase vŧbec 

nevědělo a 34% studentŧ uvedlo, ţe tento čas k dispozici nebyl. K této otázce byla stano-

vena i otázka rozšiřující, kde jsem se ptal, zda by tyto konzultační hodiny studenti uvítali. 

Pouze 24% studentŧ uvedlo negativní stanovisko a 59% dotázaných by takové konzultační 

hodiny uvítalo, z čehoţ se dá usuzovat, ţe zřízení konzultačních hodin online u e-kurzu 

Bankovnictví a pojišťovnictví by bylo přínosem a přispělo by k větší spokojenosti studentŧ 

s tímto kurzem. 

 

Obr. 35. Konzultační hodiny online, Bankovnictví a pojišťovnictví (vlastní) 
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Se strukturou a organizací kurzu jsi byl/a 

V této otázce měli respondenti za úkol ohodnotit na stupnici od velmi spokojený/a (1)  

aţ po velmi nespokojený/a (5) spokojenost se strukturou a organizací kurzu. Moţnost vel-

mi nespokojený uvedl jeden respondent, 31% studentŧ uvedlo hodnotu 3 a 11% dotáza-

ných hodnotilo svou spokojenost se strukturou a organizací kurzu hodnotou 4. Více neţ 

56% hodnotících bylo spíše či zcela spokojeno. Počty jednotlivých odpovědí lze pozorovat 

na následujícím grafu. 

 

Obr. 36. Spokojenost se strukturou a organizací kurzu Bankovnictví a po-

jišťovnictví (vlastní) 

 

Na základě grafu (Obr. 37.) jsem dospěl k následujícím závěrŧm: 

Zamítám hypotézu H4, protoţe 54% studentŧ si osvojilo to, co bylo stanoveno v cílech 

kurzu. Hypotézu H5 nezamítám, protoţe pro 62% studentŧ byly pokyny a instrukce sro-

zumitelné. Zamítám H6, 51% studentŧ uvedlo, ţe v kurzu bylo dost praktických příkladŧ  

a cvičení. Spokojeno s aktuálností studijních materiálŧ bylo 70% studentŧ, proto nezamí-

tám H7. S jazykovou úrovní studijních materiálŧ bylo spokojeno 69% respondentŧ, to je 

více jak stanovených 50% a proto nezamítám H8. Nezamítám ani hypotézu H9, 67% stu-

dentŧ vyhovovalo rozdělení učiva do kapitol a podkapitol. Zamítám H10, protoţe jen 60% 

studentŧ vyhovovalo strukturování učiva. 
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Obr. 37. Přehled odpovědí na otázky č. 6 – 12 u kurzu Bankovnictví a pojišťovnictví 

(vlastní) 

 

V následujících třech otázkách jsem se zabýval časovou náročností kurzu. V první otázce 

jsem se ptal na vnímání plánované doby pro jednotlivé činnosti. Z celkových 55 dotáza-

ných odpovědělo 25% kladně, tedy ţe tuto dobu vnímají, zbylých 75% tuto dobu nijak 

nevnímá. Další otázkou jsem zkoumal, zda odpovídaly předpokládané časy skutečné 

době strávené studiem. U této otázky 9 studentŧ odpovědělo, ţe předpokládaná doba od-

povídala době plánované. Ostatní respondenti odpovídali převáţně opačně, a to tak, ţe se 

plánovaná doba se skutečnou neshoduje. Tato skutečnost je dle mého názoru zpŧsobena 

dvěma faktory: plánovaná doba výrazně převyšuje dobu skutečnou nebo doba skutečná 
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převyšuje dobu plánovanou. Spokojenost s časovou náročností kurzu projevilo jen 28% 

studentŧ.  

 

Obr. 38. Přehled odpovědí na otázky č. 13 – 15 u kurzu Bankovnictví a pojišťovnictví 

(vlastní) 

Dvě poslední otázky vyhodnotím na základě stanovených hypotéz, které znějí: 

H11: Alespoň pro 65% respondentŧ byl kurz jako celek přínosem. 

H12: Spokojenost s kurzem jako celkem vyjádřilo nejméně 70% studentŧ. 

V prvním případě musím hypotézu H11 zamítnout, protoţe pro 61% studentŧ byl kurz jako 

celek přínosem, abych hypotézu nezamítl, muselo by být spokojeno nejméně 65% respon-

dentŧ. Spokojenost s kurzem jako celkem vyjádřilo 65% studentŧ, a proto zamítám hypo-

tézu H12. Četnosti odpovědí lze sledovat v následujících grafech. 

 

Obr. 39. Přínosnost kurzu Bankovnictví a pojišťovnictví (vlastní) 
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Obr. 40. Celková spokojenost s kurzem Bankovnictví a pojišťov-

nictví (vlastní) 

 

4.3.5 Prezentace výsledkŧ e-kurzu PODNIKOVÉ FINANCE 

Kurz Podnikové finance hodnotili studenti třetího ročníku. Otázky budou vyhodnocovány 

jednotlivě, nebo na základě stanovených hypotéz. 

Byl/a jsi ke studiu tohoto kurzu učitelem dostatečně motivován/a? 

První otázka, na kterou dotazovaní odpovídali, byla zaměřena na propagaci kurzu a moti-

vaci k jeho studiu. Hodnotilo se na škále od 1(určitě ano) do 5(určitě ne). Na následujícím 

grafu mŧţeme pozorovat absolutní četnosti jednotlivých odpovědí. V procentuelním vyjád-

ření lze říci, ţe 42% dotázaných odpovědělo určitě ano, 25% spíše ano, pouze 8% studentŧ 

na otázku odpovědělo spíše nebo určitě ne. 

 

Obr. 41. Motivace v kurzu Podnikové finance (vlastní) 
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U následujících dvou otázek jsem se rozhodl zkoumat tři hypotézy: 

H1: S prŧběhem komunikace s tutorem bylo spokojeno více neţ 50% dotázaných. 

H2: Se zpětnou vazbou od tutora bylo spokojeno více neţ 50% dotázaných. 

H03: Neexistuje závislost mezi spokojeností s prŧběhem komunikace s tutorem a spokoje-

ností se zpětnou vazbou od tutora. 

Tab. 11. Absolutní četnosti pro Chí-kvadrát test u kurzu Podnikové finance (vlastní) 

Se zpětnou vazbou 

od tutora jsem byl/a 

S prŧběhem komunikace s tutorem jsem byl/a 

Spokojen/a 
Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 
Celkem 

Spokojen/a 31 3 34 

Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 

4 15 19 

Celkem 35 18 53 

 

S prŧběhem komunikace s tutorem bylo spokojeno 66% dotázaných, nezamítáme hypotézu 

H1, která předpokládala spokojenost vyšší neţ 50%. 

Se zpětnou vazbou bylo spokojeno 64% studentŧ, nezamítáme H2. 

Pro posouzení závislosti jsem vyuţil Chí-kvadrát test. Hodnota Chí-kvadrátu vyšla 26,723 

při 1 stupni volnosti. Statistické tabulky uvádí kritickou hodnotu 6,6348 při P=0,99. Jeli-

koţ je kritická hodnota niţší neţ vypočítaná hodnota Chí-kvadrátu zamítáme H03 => Pro-

kázali jsme statistickou závislost mezi hodnocením těchto dvou otázek. 

 

Obr. 42. XLStatistic, hodnota Chí-kvadrátu (vlastní) 
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Měl tutor konzultační hodiny online? 

Další otázka, v pořadí čtvrtá, zjišťovala existenci povědomí o moţnosti virtuálního setkání 

se s tutorem ve stanovený čas.  Tento čas by měl být vyhrazený pro dotazy studentŧ a od-

povědi tutora. Jak vyplývá z grafu, necelých 67% dotázaných o takto stanovém čase vŧbec 

nevědělo a dva studenti uvedli, ţe tento čas k dispozici byl. K této otázce byla stanovena  

i otázka rozšiřující, kde jsem se ptal, zda by tyto konzultační hodiny studenti uvítali. Pouze 

20% studentŧ uvedlo negativní stanovisko a 54% dotázaných by takové konzultační hodi-

ny uvítalo, z čehoţ se dá usuzovat, ţe zřízení konzultačních hodin online u e-kurzu Podni-

kové finance by bylo přínosem a přispělo by k větší spokojenosti studentŧ s tímto kurzem. 

 

Obr. 43. Konzultační hodiny online, Podnikové finance (vlastní) 

 

Se strukturou a organizací kurzu jsi byl/a 

V této otázce měli respondenti za úkol ohodnotit na stupnici od velmi spokojený/a (1)  

aţ po velmi nespokojený/a (5) spokojenost se strukturou a organizací kurzu. Moţnost vel-

mi nespokojený neuvedl nikdo, 17% studentŧ uvedlo hodnotu 3 a pouze jeden dotázaný 

hodnotil svou spokojenost se strukturou a organizací kurzu hodnotou 4. Více neţ 80% 

hodnotících bylo spíše či zcela spokojeno. Počty jednotlivých odpovědí lze pozorovat  

na následujícím grafu. 

15 

2 

35 

4-PF) Měl tutor "konzultační hodiny online" ?  

Ne 

Ano 

Nevím 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 64 

 

 

Obr. 44. Spokojenost se strukturou a organizací kurzu Podnikové finance (vlastní) 

 

Na základě grafu (Obr. 45.) jsem dospěl k následujícím závěrŧm: 

Nezamítám hypotézu H4, protoţe 77% studentŧ si osvojilo to, co bylo stanoveno v cílech 

kurzu. Hypotézu H5 také nezamítám, protoţe pro 83% studentŧ byly pokyny a instrukce 

srozumitelné. Zamítám H6, 77% studentŧ uvedlo, ţe v kurzu bylo dost praktických příkla-

dŧ a cvičení. Spokojeno s aktuálností studijních materiálŧ bylo 75% studentŧ, proto neza-

mítám H7. S jazykovou úrovní studijních materiálŧ bylo spokojeno 85% respondentŧ, to je 

více jak stanovených 50% a proto nezamítám H8. Nezamítám ani hypotézu H9, 75% stu-

dentŧ vyhovovalo rozdělení učiva do kapitol a podkapitol. Nemohu zamítnout ani H10, 

protoţe 79% studentŧ vyhovovalo strukturování učiva. 
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Obr. 45. Přehled odpovědí na otázky č. 6 – 12 u kurzu Podnikové finance (vlastní) 

 

 

V následujících třech otázkách jsem se zabýval časovou náročností kurzu. V první otázce 

jsem se ptal na vnímání plánované doby pro jednotlivé činnosti. Z celkových 53 dotáza-

ných odpovědělo 36% kladně, tedy ţe tuto dobu vnímají, zbylých 64% tuto dobu nijak 

nevnímá. Další otázkou jsem zkoumal, zda odpovídaly předpokládané časy skutečné 

době strávené studiem. U této otázky 14 studentŧ odpovědělo, ţe předpokládaná doba 

odpovídala době plánované. 45% respondentŧ na tuto otázku nemělo názor. Jen 21%  

respondentŧ uvedlo, ţe se plánovaná doba se skutečnou neshoduje. Nespokojenost 

s časovou náročností kurzu projevilo jen 10% studentŧ.  
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Obr. 46. Přehled odpovědí na otázky č. 13 – 15 u kurzu Podnikové finance (vlastní) 

 

Dvě poslední otázky vyhodnotím na základě stanovených hypotéz, které znějí: 

H11: Alespoň pro 65% respondentŧ byl kurz jako celek přínosem. 

H12: Spokojenost s kurzem jako celkem vyjádřilo nejméně 70% studentŧ. 

V prvním případě hypotézu H11 nezamítám, protoţe pro 83% studentŧ byl kurz jako celek 

přínosem. Spokojenost s kurzem jako celkem vyjádřilo dokonce 89% studentŧ, a proto 

nezamítám hypotézu H12. Četnosti odpovědí lze sledovat v následujících grafech. 

 

 

Obr. 47. Přínosnost kurzu Podnikové finance (vlastní) 
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Obr. 48. Celková spokojenost s kurzem Podnikové finance (vlastní) 

4.3.6 Prezentace výsledkŧ e-kurzu PRÁVO PRO EKONOMY 

Kurz Právo pro ekonomy hodnotilo 55 respondentŧ. Otázky budou vyhodnocovány jednot-

livě, nebo na základě stanovených hypotéz. 

Byl/a jsi ke studiu tohoto kurzu učitelem dostatečně motivován/a? 

První otázka, na kterou dotazovaní odpovídali, byla zaměřena na propagaci kurzu a moti-

vaci k jeho studiu. Hodnotilo se na škále od 1(určitě ano) do 5(určitě ne). Na následujícím 

grafu mŧţeme pozorovat absolutní četnosti jednotlivých odpovědí. V procentuelním vyjád-

ření lze říci, ţe jen 7% dotázaných odpovědělo určitě ano, 15% spíše ano, 36% nemělo 

názor a 42% studentŧ na otázku odpovědělo spíše nebo určitě ne. 

 

Obr. 49. Motivace v kurzu Právo pro ekonomy (vlastní) 
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U následujících dvou otázek jsem se rozhodl zkoumat tři hypotézy: 

H1: S prŧběhem komunikace s tutorem bylo spokojeno více neţ 50% dotázaných. 

H2: Se zpětnou vazbou od tutora bylo spokojeno více neţ 50% dotázaných. 

H03: Neexistuje závislost mezi spokojeností s prŧběhem komunikace s tutorem a spokoje-

ností se zpětnou vazbou od tutora. 

Tab. 12. Absolutní četnosti pro Chí-kvadrát test u kurzu Právo pro ekonomy (vlastní) 

Se zpětnou vazbou od 

tutora jsem byl/a 

S prŧběhem komunikace s tutorem jsem byl/a 

Spokojen/a 
Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 
Celkem 

Spokojen/a 10 2 12 

Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 

1 42 43 

Celkem 11 44 55 

 

S prŧběhem komunikace s tutorem bylo spokojeno pouze 20% dotázaných, zamítáme hy-

potézu H1, která předpokládala spokojenost vyšší neţ 50%. 

Se zpětnou vazbou bylo spokojeno 22% studentŧ, zamítáme H2. 

Pro posouzení závislosti jsem vyuţil Chí-kvadrát test. Hodnota Chí-kvadrátu vyšla 38,478 

při 1 stupni volnosti. Statistické tabulky uvádí kritickou hodnotu 6,6348 při P=0,99. Jeli-

koţ je kritická hodnota niţší neţ vypočítaná hodnota Chí-kvadrátu zamítáme H03 => Pro-

kázali jsme statistickou závislost mezi hodnocením těchto dvou otázek. 

 

Obr. 50. XLStatistic, hodnota Chí-kvadrátu (vlastní) 
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Měl tutor konzultační hodiny online? 

Další otázka, v pořadí čtvrtá, zjišťovala existenci povědomí o moţnosti virtuálního setkání 

se s tutorem ve stanovený čas.  Tento čas by měl být vyhrazený pro dotazy studentŧ a od-

povědi tutora. Jak vyplývá z grafu, necelých 69% dotázaných o takto stanovém čase vŧbec 

nevědělo a 31% uvedlo, ţe tento čas k dispozici nebyl. K této otázce byla stanovena i otáz-

ka rozšiřující, kde jsem se ptal, zda by tyto konzultační hodiny studenti uvítali. Pouze 36% 

studentŧ uvedlo, ţe by takové konzultační hodiny uvítalo. 

 

Obr. 51. Konzultační hodiny online, Právo pro ekonomy (vlastní) 

 

Se strukturou a organizací kurzu jsi byl/a 

V této otázce měli respondenti za úkol ohodnotit na stupnici od velmi spokojený/a (1)  

aţ po velmi nespokojený/a (5) spokojenost se strukturou a organizací kurzu. Svou nespo-

kojenost se strukturou a organizací kurzu uvedlo 31% dotázaných, oproti tomu 37% vyjád-

řilo spokojenost. Počty jednotlivých odpovědí lze pozorovat na následujícím grafu. 

 

Obr. 52. Spokojenost se strukturou a organizací kurzu Právo pro ekonomy (vlastní) 
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Na základě grafu (Obr. 21.) jsem dospěl k následujícím závěrŧm: 

Zamítám hypotézu H4, protoţe jen 35% studentŧ si osvojilo to, co bylo stanoveno v cílech 

kurzu. Hypotézu H5 také zamítám, protoţe jen pro 51% studentŧ byly pokyny a instrukce 

srozumitelné. Nezamítám H6, 27% studentŧ uvedlo, ţe v kurzu bylo dost praktických pří-

kladŧ a cvičení. Spokojeno s aktuálností studijních materiálŧ bylo 52% studentŧ, proto 

nezamítám H7. 

 

 

Obr. 53. Přehled odpovědí na otázky č. 6 – 12 u kurzu Právo pro ekonomy (vlastní) 
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S jazykovou úrovní studijních materiálŧ bylo spokojeno 47% respondentŧ, to je méně jak 

stanovených 50% a proto zamítám H8. Zamítám hypotézu H9, 52% studentŧ vyhovovalo 

rozdělení učiva do kapitol a podkapitol. Zamítám H10, protoţe jen 42% studentŧ vyhovo-

valo strukturování učiva. 

 

V následujících třech otázkách jsem se zabýval časovou náročností kurzu. V první otázce 

jsem se ptal na vnímání plánované doby pro jednotlivé činnosti. Z celkových 54 dotáza-

ných odpovědělo 19% kladně, tedy ţe tuto dobu vnímají, zbylých 81% tuto dobu nijak 

nevnímá. Další otázkou jsem zkoumal, zda odpovídaly předpokládané časy skutečné 

době strávené studiem. U této otázky pouze 2 studenti odpověděli, ţe předpokládaná do-

ba odpovídala době plánované. Ostatní respondenti odpovídali převáţně opačně, a to tak, 

ţe se plánovaná doba se skutečnou neshoduje. Dle mého názoru je to zpŧsobeno především 

faktorem, ţe plánovaná doba výrazně převyšovala dobu skutečnou. Nespokojenost 

s časovou náročností kurzu projevilo jen 27% studentŧ.  

 

 

Obr. 54. Přehled odpovědí na otázky č. 13 – 15 u kurzu Právo pro ekonomy (vlastní) 
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Dvě poslední otázky vyhodnotím na základě stanovených hypotéz, které znějí: 

H11: Alespoň pro 65% respondentŧ byl kurz jako celek přínosem. 

H12: Spokojenost s kurzem jako celkem vyjádřilo nejméně 70% studentŧ. 

V prvním případě hypotézu H11 zamítám, protoţe jen pro 35% studentŧ byl kurz jako ce-

lek přínosem. Spokojenost s kurzem jako celkem vyjádřilo 47% studentŧ, a proto musím 

zamítnout i hypotézu H12. Četnosti odpovědí lze sledovat v následujících grafech. 

 

 

Obr. 55. Přínosnost kurzu Právo pro ekonomy (vlastní) 
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4.3.7 Prezentace výsledkŧ e-kurzu PERSONÁLNÍ MANAGEMENT 

Kurz Personální management hodnotilo 47 respondentŧ. Otázky budou vyhodnocovány 

jednotlivě, nebo na základě stanovených hypotéz. 

Byl/a jsi ke studiu tohoto kurzu učitelem dostatečně motivován/a? 

První otázka, na kterou dotazovaní odpovídali, byla zaměřena na propagaci kurzu a moti-

vaci k jeho studiu. Hodnotilo se na škále od 1(určitě ano) do 5(určitě ne). Na následujícím 

grafu mŧţeme pozorovat absolutní četnosti jednotlivých odpovědí. V procentuelním vyjád-

ření lze říci, ţe 53% dotázaných odpovědělo určitě nebo spíše ano a 28% studentŧ na otáz-

ku odpovědělo spíše nebo určitě ne. 

 

Obr. 57. Motivace v kurzu Personální management (vlastní) 
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Tab. 13. Absolutní četnosti pro Chí-kvadrát test u kurzu Personální management (vlastní) 

Se zpětnou vazbou 

od tutora jsem byl/a 

S prŧběhem komunikace s tutorem jsem byl/a 

Spokojen/a 
Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 
Celkem 

Spokojen/a 24 1 25 

Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 

3 18 21 

Celkem 27 19 46 

 

S prŧběhem komunikace s tutorem bylo spokojeno 59% dotázaných, nezamítáme hypotézu 

H1, která předpokládá spokojenost vyšší neţ 50%. 

Se zpětnou vazbou bylo spokojeno 54% studentŧ, nezamítáme H2. 

Pro posouzení závislosti jsem vyuţil Chí-kvadrát test. Hodnota Chí-kvadrátu vyšla 31,433 

při 1 stupni volnosti. Statistické tabulky uvádí kritickou hodnotu 6,6348 při P=0,99. Jeli-

koţ je kritická hodnota niţší neţ vypočítaná hodnota Chí-kvadrátu zamítáme H03 => Pro-

kázali jsme statistickou závislost mezi hodnocením těchto dvou otázek. 

 

Obr. 58. XLStatistic, hodnota Chí-kvadrátu (vlastní) 

 

Měl tutor konzultační hodiny online? 

Další otázka, v pořadí čtvrtá, zjišťovala existenci povědomí o moţnosti virtuálního setkání 

se s tutorem ve stanovený čas.  Tento čas by měl být vyhrazený pro dotazy studentŧ a od-

povědi tutora. Jak vyplývá z grafu (Obr. 59.), necelých 83% dotázaných o takto stanovém 

čase vŧbec nevědělo. K této otázce byla stanovena i otázka rozšiřující, kde jsem se ptal, 

zda by tyto konzultační hodiny studenti uvítali. Pouze třetina studentŧ uvedlo, ţe by takové 

konzultační hodiny uvítalo. 
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Obr. 59. Konzultační hodiny online, Personální management (vlastní) 

 

Se strukturou a organizací kurzu jsi byl/a 

V této otázce měli respondenti za úkol ohodnotit na stupnici od velmi spokojený/a (1)  

aţ po velmi nespokojený/a (5) spokojenost se strukturou a organizací kurzu. Svou nespo-

kojenost se strukturou a organizací kurzu uvedlo pouze 15% dotázaných, oproti tomu 54% 

vyjádřilo spokojenost. Počty jednotlivých odpovědí lze pozorovat na následujícím grafu. 

 

Obr. 60. Spokojenost se strukturou a organizací kurzu Personální management (vlastní) 
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Obr. 61. Přehled odpovědí na otázky č. 6 – 12 u kurzu Personální management (vlastní) 
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dentŧ vyhovovalo rozdělení učiva do kapitol a podkapitol. Zamítám H10, protoţe jen 64% 

studentŧ vyhovovalo strukturování učiva. 

V následujících třech otázkách jsem se zabýval časovou náročností kurzu. V první otázce 

jsem se ptal na vnímání plánované doby pro jednotlivé činnosti. Z celkových 47 dotáza-

ných odpovědělo 30% kladně, tedy ţe tuto dobu vnímají, zbylých 70% tuto dobu nijak 

nevnímá. Další otázkou jsem zkoumal, zda odpovídaly předpokládané časy skutečné 

době strávené studiem. U této otázky pouze 7 studentŧ odpovědělo, ţe předpokládaná 

doba odpovídala době plánované. Ostatní respondenti odpovídali převáţně opačně, a to 

tak, ţe se plánovaná doba se skutečnou neshoduje. Nespokojenost s časovou náročností 

kurzu projevilo jen 28% studentŧ.  

 

Obr. 62. Přehled odpovědí na otázky č. 13 – 15 u kurzu Personální management (vlastní) 
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Obr. 63. Přínosnost kurzu Personální management (vlastní) 

 

 

Obr. 64. Celková spokojenost s kurzem Personální management (vlastní) 
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stranu 57% dotázaných motivována nebyla, coţ je celkem znepokojivé číslo a tutor by měl 

zapracovat na motivaci studentŧ. 

 

Obr. 65. Motivace v kurzu Řízení inovací (vlastní) 

 

U následujících dvou otázek jsem se rozhodl zkoumat tři hypotézy: 

H1: S prŧběhem komunikace s tutorem bylo spokojeno více neţ 50% dotázaných. 

H2: Se zpětnou vazbou od tutora bylo spokojeno více neţ 50% dotázaných. 

H03: Neexistuje závislost mezi spokojeností s prŧběhem komunikace s tutorem a spokoje-

ností se zpětnou vazbou od tutora. 

Tab. 14. Absolutní četnosti pro Chí-kvadrát test u kurzu Řízení inovací (vlastní) 
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nerozhodnutý/a 
Celkem 
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Nespokojen/a nebo 
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1 36 37 
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Pro posouzení závislosti jsem vyuţil Chí-kvadrát test. Hodnota Chí-kvadrátu vyšla 35,817 

při 1 stupni volnosti. Statistické tabulky uvádí kritickou hodnotu 6,6348 při P=0,99. Jeli-

koţ je kritická hodnota niţší neţ vypočítaná hodnota Chí-kvadrátu zamítáme H03 => Pro-

kázali jsme statistickou závislost mezi hodnocením těchto dvou otázek. 

 

Obr. 66. XLStatistic, hodnota Chí-kvadrátu (vlastní) 

 

Měl tutor konzultační hodiny online? 

Další otázka, v pořadí čtvrtá, zjišťovala existenci povědomí o moţnosti virtuálního setkání 

se s tutorem ve stanovený čas.  Tento čas by měl být vyhrazený pro dotazy studentŧ a od-

povědi tutora. Jak vyplývá z grafu, necelých 70% dotázaných o takto stanovém čase vŧbec 

nevědělo. K této otázce byla stanovena i otázka rozšiřující, kde jsem se ptal, zda by tyto 

konzultační hodiny studenti uvítali. Pouze třetina studentŧ uvedlo, ţe by takové konzultač-

ní hodiny uvítalo. 

 

Obr. 67. Konzultační hodiny online, Řízení inovací (vlastní) 
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Se strukturou a organizací kurzu jsi byl/a 

V této otázce měli respondenti za úkol ohodnotit na stupnici od velmi spokojený/a (1)  

aţ po velmi nespokojený/a (5) spokojenost se strukturou a organizací kurzu. Svou spoko-

jenost se strukturou a organizací kurzu uvedlo pouze 21% dotázaných. Počty jednotlivých 

odpovědí lze pozorovat na následujícím grafu. 

 

Obr. 68. Spokojenost se strukturou a organizací kurzu Řízení inovací (vlastní) 
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Obr. 69. Přehled odpovědí na otázky č. 6 – 12 u kurzu Řízení inovací (vlastní) 
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Ostatní respondenti odpovídali převáţně opačně, a to tak, ţe se plánovaná doba se skuteč-

nou neshoduje. Nespokojenost s časovou náročností kurzu projevilo 32% studentŧ.  
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Obr. 70. Přehled odpovědí na otázky č. 13 – 15 u kurzu Řízení inovací (vlastní) 

 

Dvě poslední otázky vyhodnotím na základě stanovených hypotéz, které znějí: 

H11: Alespoň pro 65% respondentŧ byl kurz jako celek přínosem. 

H12: Spokojenost s kurzem jako celkem vyjádřilo nejméně 70% studentŧ. 

V prvním případě hypotézu H11 zamítám, protoţe jen pro 15% studentŧ byl kurz jako ce-

lek přínosem. Spokojenost s kurzem jako celkem vyjádřilo 34% studentŧ, a proto musím 

zamítnout i hypotézu H12. Četnosti odpovědí lze sledovat v následujících grafech. 

 

Obr. 71. Přínosnost kurzu Řízení inovací (vlastní) 
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Obr. 72. Celková spokojenost s kurzem Řízení inovací (vlastní) 

 

4.3.9 Prezentace výsledkŧ e-kurzu DANĚ 

Kurz Daně hodnotili studenti a studentky třetího ročníku. Otázky budou vyhodnocovány 

jednotlivě, nebo na základě stanovených hypotéz. 

Byl/a jsi ke studiu tohoto kurzu učitelem dostatečně motivován/a? 

První otázka, na kterou dotazovaní odpovídali, byla zaměřena na propagaci kurzu a moti-

vaci k jeho studiu. Hodnotilo se na škále od 1(určitě ano) do 5(určitě ne). Na následujícím 

grafu mŧţeme pozorovat absolutní četnosti jednotlivých odpovědí. V procentuelním vyjád-

ření lze říci, ţe pouze 18% dotázaných nebyla ke studiu tohoto kurzu motivována.  

 

Obr. 73. Motivace v kurzu Daně (vlastní) 
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U následujících dvou otázek jsem se rozhodl zkoumat tři hypotézy: 

H1: S prŧběhem komunikace s tutorem bylo spokojeno více neţ 50% dotázaných. 

H2: Se zpětnou vazbou od tutora bylo spokojeno více neţ 50% dotázaných. 

H03: Neexistuje závislost mezi spokojeností s prŧběhem komunikace s tutorem a spokoje-

ností se zpětnou vazbou od tutora. 

Tab. 15. Absolutní četnosti pro Chí-kvadrát test u kurzu Daně (vlastní) 

Se zpětnou vazbou 

od tutora jsem byl/a 

S prŧběhem komunikace s tutorem jsem byl/a 

Spokojen/a 
Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 
Celkem 

Spokojen/a 20 3 23 

Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 

6 17 23 

Celkem 26 20 46 

 

S prŧběhem komunikace s tutorem bylo spokojeno 57% dotázaných, nezamítáme hypotézu 

H1, která předpokládá spokojenost vyšší neţ 50%. 

Se zpětnou vazbou bylo spokojeno přesně 50% studentŧ, zamítáme H2, pro její nezamítnu-

tí by hodnota musela být vyšší, neţ 50%, ne rovna. 

Pro posouzení závislosti jsem vyuţil Chí-kvadrát test. Hodnota Chí-kvadrátu vyšla 17,338 

při 1 stupni volnosti. Statistické tabulky uvádí kritickou hodnotu 6,6348 při P=0,99. Jeli-

koţ je kritická hodnota niţší neţ vypočítaná hodnota Chí-kvadrátu zamítáme H03 => Pro-

kázali jsme statistickou závislost mezi hodnocením těchto dvou otázek. 

 

Obr. 74. XLStatistic, hodnota Chí-kvadrátu (vlastní) 
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Měl tutor konzultační hodiny online? 

Další otázka, v pořadí čtvrtá, zjišťovala existenci povědomí o moţnosti virtuálního setkání 

se s tutorem ve stanovený čas.  Tento čas by měl být vyhrazený pro dotazy studentŧ a od-

povědi tutora. Jak vyplývá z grafu, 76% dotázaných o takto stanovém čase vŧbec nevědělo. 

K této otázce byla stanovena i otázka rozšiřující, kde jsem se ptal, zda by tyto konzultační 

hodiny studenti uvítali. Pouze čtvrtina studentŧ uvedlo, ţe by takové konzultační hodiny 

neuvítalo. 

 

Obr. 75. Konzultační hodiny online, Daně (vlastní) 

 

Se strukturou a organizací kurzu jsi byl/a 

V této otázce měli respondenti za úkol ohodnotit na stupnici od velmi spokojený/a (1)  

aţ po velmi nespokojený/a (5) spokojenost se strukturou a organizací kurzu. Svou nespo-

kojenost se strukturou a organizací kurzu uvedlo pouze 11% dotázaných. Počty jednotli-

vých odpovědí lze pozorovat na následujícím grafu. 

 

Obr. 76. Spokojenost se strukturou a organizací kurzu Daně (vlastní) 
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Obr. 77. Přehled odpovědí na otázky č. 6 – 12 u kurzu Daně (vlastní) 

 

 

Nezamítám hypotézu H4, protoţe 64% studentŧ si osvojilo to, co bylo stanoveno v cílech 

kurzu. Hypotézu H5 zamítám, protoţe přesně 60% studentŧ byly pokyny a instrukce sro-

zumitelné. Zamítám H6, 59% studentŧ uvedlo, ţe v kurzu bylo dost praktických příkladŧ a 

cvičení. Spokojeno s aktuálností studijních materiálŧ bylo 70% studentŧ, proto nezamítám 

H7. S jazykovou úrovní studijních materiálŧ bylo spokojeno 74% respondentŧ, to je více 

jak stanovených 50% a proto nezamítám H8. Nezamítám ani hypotézu H9, 72% studentŧ 

vyhovovalo rozdělení učiva do kapitol a podkapitol. Nemohu zamítnout ani H10, protoţe 

70% studentŧ vyhovovalo strukturování učiva. 
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V následujících třech otázkách jsem se zabýval časovou náročností kurzu. V první otázce 

jsem se ptal na vnímání plánované doby pro jednotlivé činnosti. Z celkových 46 dotáza-

ných odpovědělo 54% záporně, tedy ţe tuto dobu nijak nevnímá. Další otázkou jsem 

zkoumal, zda odpovídaly předpokládané časy skutečné době strávené studiem. U této 

otázky pouze 7 studentŧ odpovědělo, ţe předpokládaná doba odpovídala době plánované, 

více jak polovina studentŧ neměla názor. Nespokojenost s časovou náročností kurzu pro-

jevilo pouze 9% studentŧ.  

 

Obr. 78. Přehled odpovědí na otázky č. 13 – 15 u kurzu Daně (vlastní) 

 

Dvě poslední otázky vyhodnotím na základě stanovených hypotéz, které znějí: 

H11: Alespoň pro 65% respondentŧ byl kurz jako celek přínosem. 

H12: Spokojenost s kurzem jako celkem vyjádřilo nejméně 70% studentŧ. 

V prvním případě hypotézu H11 nezamítám, protoţe pro 65,5% studentŧ byl kurz jako 

celek přínosem. Spokojenost s kurzem jako celkem vyjádřilo 76% studentŧ, a proto neza-

mítám i hypotézu H12. Četnosti odpovědí lze sledovat v následujících grafech. 
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Obr. 79. Přínosnost kurzu Daně (vlastní) 

 

 

Obr. 80. Celková spokojenost s kurzem Daně (vlastní) 

 

0 

5 

10 

15 

1 2 3 4 5 

15 15 

11 

4 

1 

Počet 
odpovědí 

Hodnocení 

16-DAN) Byl pro tebe tento kurz jako celek 
přínosem? 

0 

5 

10 

15 

20 

1 2 3 4 5 6 

5 

20 

10 

5 5 

1 

Počet 
odpovědí 

Hodnocení 

17-DAN) Jak bys ohodnotil/a tvou spokojenost s 
tímto kurzem jako celkem? 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 90 

 

5 SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 

V této části bakalářské práce se budu snaţit interpretovat výsledky svého výzkumu. Nej-

prve zhodnotím obecnou část, zaměřenou především na systém a poté jednotlivé e-kurzy. 

Dotazníkové šetření se netěšilo velkému zájmu studentŧ, a to zejména u studentŧ druhého 

ročníku. Vyplněný ho odevzdalo pouze 16 studentŧ druhého ročníku. U třetího ročníku  

to bylo o něco lepší. Vyplněný dotazník odevzdalo 58 studentŧ, a to převáţně z oboru ma-

nagement a ekonomika. 

5.1 Obecné otázky zaměřené na Moodle 

Stabilita systému 

Nespokojenost se stabilitou systému vyjádřila pouze necelá pětina dotazovaných. Tento 

fakt je z mého pohledu velmi příznivý a znamená to, ţe systém je docela stabilní.  

To, ţe systém nefunguje například z dŧvodu přerušení dodávky elektrické energie, univer-

zita těţko ovlivní. 

Uţivatelská přívětivost a ovládání e-learningového prostředí 

S uţivatelskou přívětivostí systému nebylo spokojeno opět nízké procento studentŧ,  

a to 23%. U spokojenosti s ovládáním e-learningového prostředí to bylo ještě o něco méně. 

V tomto ohledu opět univerzita mnoho nezmŧţe, protoţe si systém nevytvářela sama,  

a jediné, co by mohla udělat, je apelovat na vývojáře systému Moodle.  

Komunikační nástroje systému  

Vyloţeně nespokojeno s komunikačními nástroji systému bylo pouze 19% studentŧ. Mŧţe 

to být zpŧsobeno i špatnou komunikací mezi studujícím a tutorem i přes to, ţe komunikač-

ní nástroje jsou v pořádku, a fungují, jak mají. Pro lepší pochopení studentských poţadav-

kŧ byla zkoumána efektivita jednotlivých komunikačních nástrojŧ. Jako nejvhodnější ko-

munikační nástroj se ukázalo diskusní fórum společně s elektronickou poštou, proto bych 

tutorŧm doporučil vyuţívat právě tyto zmiňované komunikační nástroje. Oproti tomu vy-

varovat by se měli komunikaci ve formě chatu, který studenti označili jako nejméně efek-

tivní. 

Nápověda a evaluační nástroje 

Po odpovědích studentŧ na otázky týkajících se nápovědy a hodnotících nástrojŧ jsem do-

spěl k závěru, ţe i kdyby tyto nástroje byly sebelépe zpracovány, studenti o ně nebudou 
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projevovat zájem. V prŧměru 80% dotázaných vŧbec netušilo, zda se tyto nástroje 

v systému nachází, či nikoliv. 

5.2 Jednotlivé e-kurzy 

Marketing I 

Kurz Marketing I hodnotili studenti prŧměrně, měli sice pocit, ţe ke studiu tohoto kurzu 

nejsou dostatečně motivováni, ale to mŧţe být pouze subjektivní pohled. Prŧměrného hod-

nocení se dočkala i spokojenost s komunikací s tutorem a jeho zpětnou vazbou. Moţná by 

bylo dobré zváţit moţnosti komunikace a být studentŧm více nápomoci, protoţe jenom 

45% studentŧ uvedlo, ţe se zpětnou vazbou bylo spokojeno. Pomoci by mohlo zřízení 

konzultačních hodin online, tuto moţnost by neuvítalo pouze 19% studujících. 

Studenti e-kurzu Marketing I vytýkali především nedostatečné mnoţství praktických pří-

kladŧ a cvičení. Proto bych tyto příklady a cvičení doporučil doplnit do stávajících studij-

ních materiálŧ a tím tak zvýšit spokojenost studentŧ. Nespokojenost vyjádřili studenti  

i ohledně neshody mezi plánovanou (doporučenou) dobou ke studiu a dobou skutečně strá-

venou studiem.  

Pozitivního hodnocení se tomuto kurzu dostalo z hlediska přínosu pro studenta a celkové 

spokojenosti s kurzem. Svou spokojenost s kurzem jako celkem vyjádřilo 75% studentŧ. 

Aplikovaná statistika 

Na začátku je nutno říci, ţe hodnocení tohoto kurzu mŧţe být ze značné míry ovlivněno 

postoji studentŧ k předmětu samotnému. Značná část studentŧ třetího ročníku tento před-

mět opakovala a to se projevilo i na motivaci ke studiu e-kurzu APS. Motivováno se cítilo 

více neţ 54% studentŧ. Značný problém jsem vyhodnotil v oblasti komunikace a zpětné 

vazby, kde v prvním případě bylo spokojeno pouze 41% studentŧ a u zpětné vazby dokon-

ce jen 32% studentŧ. Tyto čísla jsou velmi znepokojivá a měla by nabývat vyšších hodnot. 

Je otázkou, zda je příčinou této nespokojenosti tutor nebo studenti. Tento problém  

by si zaslouţil samostatnou analýzu, aby se dospělo k jeho příčinám a následně se mohla 

přijmout opatření ke zvýšení spokojenosti studentŧ právě v oblasti komunikace.  

Vyšší nespokojenost jsem zaznamenal i v oblasti srozumitelnosti pokynŧ a instrukcí, ná-

sledně i s osvojením si toho, co bylo stanoveno v cílech kurzu. Dle mého názoru to vše 

mŧţe být zpŧsobeno jiţ zmiňovanou špatnou komunikací mezi tutorem a studentem. Více 

neţ polovina studentŧ byla nespokojena i s časovou náročností kurzu. Proti tomu lze na-



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 92 

 

vrhnout pouze opatření, které by sniţovalo náročnost celého předmětu a to by mohlo vést 

ke sníţení kvality i kvantity znalostí, které by si účastníci kurzu odnášeli. Proto se studenti 

budou muset smířit s tím, ţe kurz APS je náročnější na přípravu a studium, neţ jiné kurzy, 

a proto si vyţádá i více času tráveného u jeho studia. 

Po výše uvedeném asi nikoho nepřekvapí, ţe 40% studentŧ uvedlo, ţe pro ně kurz nebyl 

přínosem. S tímto názorem se ovšem neztotoţňuji, přínosnost kurzu APS je dle mého ná-

zoru vysoká. Bez absolvování tohoto e-kurzu bych asi jen těţko dovedl otestovat hypotézu 

o závislosti atd. Celková spokojenost s e-kurzem Aplikovaná statistika je také neuspokoji-

vá. Svou spokojenost vyjádřilo pouze 32% absolventŧ kurzu. 

Manaţerské účetnictví 

Spokojenost s komunikací a zpětnou vazbou vyjádřila polovina dotázaných. Coţ se aţ na 

výjimky opakovalo ve většině hodnocených kurzŧ. S čím byli studenti nespokojeni, je ak-

tuálnost studijních materiálŧ. Doporučil bych tedy pravidelně aktualizovat materiály  

ke studiu, protoţe v manaţerském účetnictví se pouţívají informace, které jsou často mě-

něny, například sazba daně apod.   

Jen 40% studentŧ označilo studium kurzu Manaţerského účetnictví jako přínos. Je to zřej-

mě zpŧsobeno tím, ţe mnoho probírané látky uţ studenti znají z jiných předmětŧ. Pochvalu 

si ovšem zaslouţí hodnocení celého kurzu, moţnost spokojený uvedlo 75% studentŧ. 

Bankovnictví a pojišťovnictví 

 Problém v hodnocení spokojenosti opět vznikl v oblasti komunikace a zpětné vazby. 

S komunikací bylo spokojeno 44% studentŧ a se zpětnou vazbou s tutorem dokonce pou-

hých 35% studentŧ. O tom vypovídá i zájem o zřízení online konzultačních hodin, kde 

59% dotázaných uvedlo, ţe by takové hodiny uvítalo. V ostatních ohledech kurz Bankov-

nictví a pojišťovnictví nijak nevybočoval.  

Pro 62% dotázaných byl kurz přínosem a celkovou spokojenost s kurzem uvedlo dokonce 

65% studentŧ. 

Podnikové finance  

Studenti se cítili vysoce motivovaní ke studiu tohoto kurzu, a to v 65%. Spokojenost 

s prŧběhem komunikace a zpětnou vazbou byla taky nadprŧměrná, pohybovala se okolo 

65%. Více neţ 80% studentŧ uvedlo, ţe bylo spokojeno se strukturou a organizací kurzu. 

Spokojenost s kurzem Podnikové finance byla celkově na vysoké úrovni, svědčí o tom  
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i fakt, ţe 83% studentŧ uvedlo, ţe pro ně byl kurz přínosem. Spokojenost s kurzem jako 

celkem pak vyjádřilo 89% studentŧ. Z tohoto dŧvodu se stal kurz Podnikové finance nejlé-

pe hodnoceným, z hlediska spokojenosti. Ve volném komentáři se objevovaly věty jako 

např.: Kurz byl velmi dobře připraven; Tento kurz byl jeden z nejlepších, co jsem na FaME 

studovala, co se materiálŧ a tutora týče. Mé doporučení je, aby měl tutor k tomuto kurzu 

stále stejný přístup. Tento kurz by se mohl stát vzorem pro ostatní kurzy. Za vše mluví 

výrazně vysoká celková spokojenost oproti ostatním kurzŧm. 

Právo pro ekonomy 

První nedostatek tohoto kurzu spočíval v nízké motivaci ke studiu, jen 22% studentŧ uved-

lo, ţe k tomuto kurzu bylo dostatečně motivováno. Tutor by se měl snaţit kurz Právo pro 

ekonomy více propagovat, kurz muţe být dobře zpracován, ale je škoda, ţe o něm nemají 

studenti dostatečné povědomí. K velmi špatným výsledkŧm jsem dospěl i u otázek ohledně 

komunikace a zpětné vazby. S prŧběhem komunikace s tutorem bylo spokojeno 20% dotá-

zaných a se zpětnou vazbou 22%. Tutor by se měl zamyslet, zda v oblasti komunikace dělá 

vše, co je v jeho silách, protoţe si myslím, ţe dobrá komunikace je předpokladem pro 

úspěšné absolvování e-kurzu a posléze i předmětu. I přes nízkou spokojenost s prŧběhem 

komunikace by pro zřízení konzultačních hodin online bylo pouze 36% studentŧ. 

Studenti upozorňovali na nedostatek praktických příkladŧ a cvičení. Doporučil bych tedy 

do tohoto e-kurzu zařadit více praktických příkladŧ. Upozorňováno bylo také na neshodu 

plánované doby ke studiu a doby skutečně strávené studiem. Z volných komentářŧ jsem  

se dozvěděl, ţe to bylo zpŧsobeno nepřiměřeně vysokou plánovanou dobou a doba skuteč-

ně strávená studiem nebyla ani poloviční. Kupodivu jen pro 35% studentŧ byl kurz Právo 

pro ekonomy přínosem a pouze 47% studentŧ vyjádřilo spokojenost s tímto e-kurzem jako 

celkem. 

Personální management 

Většina studentŧ byla ke studiu tohoto kurzu motivována, za příčinu pokládám povinnou 

účast v diskusních fórech, bez které by student nezískal zápočet z tohoto předmětu. Do-

konce i prŧběh komunikace a zpětnou vazbu hodnotili studenti více jak z poloviny kladně. 

Většina otázek ohledně tohoto kurzu byla hodnocena převáţně prŧměrně, v některých pří-

padech i nadprŧměrně, 66% studentŧ vyjádřilo svou spokojenost s kurzem jako celkem.  
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Řízení inovací 

Hned u první otázky mi bylo jasné, ţe něco není v pořádku, pouze 15% dotázaných uvedlo, 

ţe bylo ke studiu kurzu Řízení inovací dostatečně motivováno. Zde bych doporučil něco 

podobného, jako je zavedeno u kurzu Personální management. Povinnost účastnit  

se v nějaké předmětné diskusi by mohlo motivovanost studentŧ zvýšit. Nedobrých výsled-

kŧ se spokojeností se opět dočkal i prŧběh komunikace a zpětná vazba od tutora. V obou 

případech svou spokojenost vyjádřilo pouze 21% studentŧ. Stejné procento dotázaných 

také uvedlo, ţe byli spokojeni se strukturou a organizací kurzu. 

Více neţ třetina studentŧ si nedokázalo osvojit to, co bylo stanoveno v cílech kurzu a po-

dobný počet studentŧ postrádalo dostatek praktických příkladŧ a cvičení. Nejvíce mě zara-

zily odpovědi na otázku, zda byl pro studenty kurz Řízení inovací přínosem. Pouze 15% 

studentŧ uvedlo kladnou odpověď. Je na místě si tedy poloţit otázku, zda má smysl provo-

zovat kurz, který studenti označují jako nepřínosný. Spokojenost s kurzem jako celkem 

vyjádřilo 34% studentŧ, coţ se dalo očekávat vzhledem k prŧběţným odpovědím.  

Daně 

Dostatečně nemotivováno ke studiu tohoto kurzu se cítilo pouze 18% studentŧ. Spokoje-

nost s prŧběhem komunikace i zpětná vazba s tutorem byla hodnocena převáţně kladně. 

Více neţ polovina studentŧ byla spokojena se strukturou a organizací studia. Studenti  

by uvítali více praktických příkladŧ a cvičení. Pouze 7% studentŧ nebylo spokojeno 

s aktuálností studijních materiálŧ. Aktuálnost studijních materiálŧ je dle mého názoru 

předpoklad ke studijním úspěchŧm, zvláště pak u předmětu, kde je potřeba aktualizovat 

studijní materiály velmi často, kvŧli změnám v zákonech či vyhláškách. Studenti byli spo-

kojeni i s časovou náročností kurzu Daně, svou nespokojenost vyjádřila necelá desetina 

respondentŧ. 

Kurz Daně označilo jako přínosný 65% studujících a celkovou spokojenost s kurzem do-

konce 76% dotázaných, proto by i tento kurz mohl být vzorem pro ostatní kurzy. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat spokojenost studentŧ Univerzity Tomáše Bati 

s elektronickým vzděláváním a po vyhodnocení výsledkŧ navrhnout vhodná doporučení 

v oblasti elektronického vzdělávání na FaME. 

Bakalářská práce byla rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a část praktickou. 

Cílem teoretické části bakalářské práce bylo zpracovat poznatky z oblasti elektronického 

vzdělávání a stanovit teoretická východiska pro zpracování praktické části. V této části 

bylo také navrţeno a formulováno několik hypotéz. 

V praktické části byl první dílčí cíl provést prŧzkum potřeb studentŧ FaME v oblasti elek-

tronického vzdělávání. Ke zjištění spokojenosti jsem pouţil dotazníkové šetření. Dotazník 

byl sestaven na základě teoretických poznatkŧ a stanovených hypotéz. Dotazníkové šetření 

probíhalo elektronicky a bylo určené pro studenty druhého a třetího ročníku FaME. Přesto-

ţe účast v dotazníkovém šetření byla niţší, neţ jsem předpokládal, výsledky šetření se mi 

staly podkladem pro analýzu spokojenosti studentŧ s elektronickými studijními materiály. 

Při analýze spokojenosti studentŧ jsem dospěl k několika závěrŧm. S obecnými faktory 

zaměřené na prostředí Moodle byla většina studentŧ spokojena a v rámci fakulty není po-

třeba změn. Poněkud horších výsledkŧ dosahovali jednotlivé e-kurzy, které byly hodnoce-

ny. V souhrnu lze tvrdit, ţe by se měl tutor snaţit studenty více motivovat ke studiu svého 

kurzu, protoţe struktura a organizace kurzu většinou nebyla hlavním zdrojem nespokoje-

nosti. 

Velký problém a nespokojenost studenti vyjádřili v oblasti komunikace a zpětné vazby  

od tutora. Zde se počet spokojených studentŧ výrazně zmenšoval. U všech hodnocených 

kurzŧ se mi podařila prokázat závislost mezi spokojeností s prŧběhem komunikace a spo-

kojeností se zpětnou vazbou. Jestliţe tutoři zapracují na lepší komunikaci s účastníky kur-

zu, zákonitě se tím zvýší spokojenost studentŧ i v oblasti zpětné vazby. Dalším zjištěním 

pro mne byl fakt, ţe studenti jen velmi málo vnímají plánovanou dobu potřebnou ke studiu 

daného kurzu či jeho části. Vyzdvihl bych velmi pozitivní hodnocení kurzu Podnikové 

finance, s tímto kurzem bylo spokojeno téměř 90% studentŧ. Jestli chtějí mít tutoři jiných 

kurzŧ tak vysokou spokojenost studentŧ s jejich e-kurzy, nechť si vezmou za svŧj vzor 

kurz Podnikové finance a jeho tutora. 
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŦ A ZKRATEK 

CAI  Computer-Assisted Instruction – počítačem podporovaná výuka. 

CAL  Computer-Assisted Learning – učení podporované počítačem. 

CML  Computer-Managed Learning – počítačem řízené učení. 

DF  Degrees of Freedom – stupně volnosti. 

EPR  Enterprise Resource Planning – podnikové informační systémy. 

HR  Human Resources – Lidské zdroje. 

ICT 

 

 Information and Communications Technology – informační a komunikační tech-

nologie. 

LCMS  Learning Content Management System. 

LMS  Learning Management System – řídící výukový systém. 

RBL  Resource-Based Learning – učení zaloţené na zdrojích. 

RIUS  Rozběh interuniverzitního studia. 

WBL 

 

 Web-Based Learning – učení podporované webovými stránkami. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

P I Postup při výpočtu chí-kvadrát testu. 

P II Pouţitý dotazník 

 



 

 

PŘÍLOHA P I: POSTUP PŘI VÝPOČTU CHÍ-KVADRÁT TESTU.  

Pro pochopení výpočtu chí-kvadrát testu.  

Stanovení nulové hypotézy H0: Neexistuje závislost mezi spokojeností s prŧběhem komu-

nikace s tutorem a spokojeností se zpětnou vazbou. 

Kontingenční tabulka – absolutní četnosti 

Se zpětnou vazbou 

od tutora jsem byl/a 

S prŧběhem komunikace s tutorem jsem byl/a 

Spokojen/a 
Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 
Celkem 

Spokojen/a 22 6 28 

Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 

9 25 34 

Celkem 31 31 62 

 

Tabulka relativních (hypotetických) četností, přepočítaná dle vzorce       
       

 
 

Se zpětnou vazbou 

od tutora jsem byl/a 

S prŧběhem komunikace s tutorem jsem byl/a 

Spokojen/a 
Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 
Celkem 

Spokojen/a 14 14 28 

Nespokojen/a nebo 

nerozhodnutý/a 

17 17 34 

Celkem 31 31 62 

 

Pro testové kritérium G existuje následující vzorec: 

    
           

 

    

 

   

 

   

             
        

  
 

       

  
 

       

  
 

        

  
 

          

Hodnotu G porovnáme s hodnotou v tabulkách pro chí-kvadrát rozdělení (6,6348 při 

P=0,99 a (2-1)(2-1) stupních volnosti. G > 6,6348 => Zamítáme nulovou hypotézu H0 

Prokázali jsme závislost mezi spokojeností s prŧběhem komunikace s tutorem a spokoje-

ností se zpětnou vazbou. 



 

 

PŘÍLOHA P II: POUŢITÝ DOTAZNÍK  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


