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1 Úvod 

 Na trhu vzdělávacích institucí, konkrétně jazykových škol, panuje v současné době 

velmi vysoká konkurence, která má i nadále rostoucí charakter. Tento trend vyplývá ze stále 

se zvyšujících požadavků na jazykové schopnosti zaměstnanců z pohledu zaměstnavatelů. 

Proto se jazykové školy neustále snaží o inovaci svých nabízených služeb, prostřednictvím 

kterých se chtějí odlišit od své konkurence, a tak svým zákazníkům poskytnout přidanou 

hodnotu pro tyto služby. 

 Tématem diplomové práce je „Měření spokojenosti zákazníků se službami jazykové 

školy“ konkrétně jazykové školy 1st English se sídlem v Ostravě, která se specializuje 

na výuku v anglickém jazyce. Společnost 1st English s.r.o. na trhu současně zastává post 

velmi významného inovátora v oblasti vzdělávání. Příkladem je školou nově vyvinutá 

výuková metoda 1st English Method, která vychází z velmi oblíbené Direct Method. Tato 

nová metoda vznikla jako výsledek grantového projektu „Tvorba a realizace moderní výuky 

anglického jazyka metodou 1st English s využitím IT techniky“, prostřednictvím získané 

dotace. Diplomová práce je proto zaměřena na měření spokojenosti zákazníků právě s těmito 

dvěmi hlavními metodami.  

 Původním cílem diplomové práce bylo prostřednictvím marketingového výzkumu 

srovnat spokojenost zákazníků jazykové školy 1st English ve dvou po sobě jdoucích letech 

v souvislosti s přechodem ze zaběhlé výukové metody Direct Method na nově vyvinutou, 

1st English Method. Na tuto metodu však začátkem roku 2014 nepřešel dostatečný počet 

zákazníků, který byl předpokládán. Proto se novým primárním cílem stalo zjištění 

spokojenosti s předcházející, velice oblíbenou Direct Method. Původní cíl se pak stal cílem 

sekundární. Za účelem dosažení těchto cílů bylo využito dvou marketingových výzkumů, 

které probíhaly ve dvou po sobě jdoucích obdobích. Nástrojem sběru dat se pak stal 

strukturovaný dotazník, který byl sestaven tak, aby zkoumal jednotlivé faktory jazykové školy 

ovlivňující zákaznickou spokojenost. 

 Výsledky obou výzkumů pak poslouží k sestavení návrhů a doporučení pro společnost, 

které budou realizovatelné v praxi a povedou ke zvýšení spokojenosti zákazníků se službami 

poskytovanými 1st English s.r.o. 
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2 Charakteristika jazykové školy 1st English 

 Kapitola se zabývá stručným popisem jazykové školy 1st English a analýzou 

jednotlivých prvků vnějšího prostředí, které školu obklopují a zároveň mají vliv na její 

působení. 

 

2.1 Charakteristika jazykové školy 1st English 

 Jazyková škola 1st English klade největší důraz na individuální přístup k zákazníkům 

a aktivní komunikaci studenta ve výukových hodinách. Byla založena v roce 2008 a v září 

roku 2009 začala s výukou veřejných kurzů [41]. Společnost 1st English s.r.o. sídlí 

na Nádražní ulici v Moravské Ostravě.  

 Jazyková škola se specializuje na výuku anglického jazyka, a to především 

prostřednictvím výukové metody Direct Method a školou nově vyvinuté 1st English Method. 

Součástí nabídky je však také výuka Callanovy metody, přípravné kurzy pro úspěšné 

zvládnutí zkoušky FCE či CAE, výuka obchodní angličtiny, gramatiky, výslovnosti 

a konverzace. Škola dále nabízí kurzy pro veřejnost, firmy či individuální výuku online. 

 Škola si taktéž uvědomuje uspěchanost dnešního světa a své studenty proto nezatěžuje 

domácími úkoly. Díky důsledné metodice dokáže student již od prvních výukových hodin 

skládat věty v anglickém jazyce a komunikovat s lektorem. Po ukončení kurzu studenti získají 

certifikát s přesným popisem, na jaké úrovni se v jazyce nacházejí [41]. Mezi další výhody 

studia v jazykové škole 1st English patří ukázkové hodiny zdarma, malé studijní skupiny 

studentů (3 až 5 osob), možnost splátkového prodeje či nadstandardně vybavené učebny.  

  

2.1.1 Výuková metoda Direct Method 

 Celým názvem Direct Method for English je jednou z nejmodernějších a fungujících 

metod řízené konverzace, díky níž se studenti naučí všeobecnou angličtinu čtyřikrát snadněji. 

Tento licencovaný systém výuky vstoupil na český trh v roce 2009 a vychází z populární 

Callanovy metody. DMFE je zdokonalenou a vylepšenou verzí Callanovy metody, ve světě je 

jejím přirozeným nástupcem. Principy však byly zachovány a vylepšily se pouze nedostatky 

[18]. 
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 Největší výhodou této metody je „řízená“ konverzace. Při řízené konverzaci jde 

o systém otázka-odpověď, při které je student nucený odpovídat bez dlouhého přemýšlení. 

V tom případě nemá reálně čas se zamýšlet nad překladem a díky tomu se postupně učí 

odbourat strach z učení [28].  

Mezi hlavní zásady Direct Method patří [28]: 

 Rychlost výuky zachovává přirozené tempo konverzace. Prostřednictvím rychlého 

tempa je pak studentům umožněno porozumět rozhovorům v cizím jazyce v této 

přirozené rychlosti. 

 Otázka je lektorem pokládána vždy dvakrát a rychle. To studentům umožní 

porozumět otázce a připravit se na odpověď, což v konečném výsledku činí hodinu 

dynamickou. 

 Odpovědi v nižších úrovních jsou dle pravidel stanoveny tak, že je lektor ani 

student nemůže pozměnit. To vede k procvičení těch slov a gramatických jevů, 

které musí bezchybně ovládat. Prvky vlastní kreativity jsou povoleny až ve vyšších 

úrovních. Za účelem vytvoření správných lingvistických návyků by studenti měli 

mluvit rychle bez přestávek na přemýšlení. 

 Časté opakování učiva je důležitým prvkem učení cizího jazyka. Je dokázáno, že 

učení jazyka vzniká ve velké míře vytvářením rychlých reflexů, ty pak mohou být 

nacvičeny pouze častým opakováním. 

 

2.1.2 Výuková metoda 1st English Method 

 Tato metoda vznikla na základě dlouhodobých zkušeností s výukou anglického jazyka 

a sledováním potřeb a požadavků zákazníků. Je kombinací výhod přímé metody výuky 

(Direct Method) se standartními a osvědčenými přístupy. Hlavní důraz je kladen na schopnost 

studentů samostatně konverzovat v angličtině. Nová slovní zásoba a gramatika jsou 

procvičovány formou aktivní konverzace, která spočívá v kladení otázek za použití nových 

slovíček a gramatiky. Tímto způsobem pak dochází k jednoduššímu zapamatování si nového 

učiva pomocí praktického použití. Každá vyučovací hodina začíná opakováním formou řízené 

konverzace. Oproti výukové metodě Direct Method není procvičováno jen mluvení, ale také 

psaní, porozumění psaným i mluveným textům, gramatika apod. [19]. 
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 Tato nová výuková metoda byla školou vyvinuta v rámci operačního programu 

„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ pod názvem „Tvorba a realizace moderní výuky 

anglického jazyka metodou 1st English Method s využitím IT techniky“ [19].   

 Z lektorského týmu jazykové školy 1st English bylo vybráno osm lektorů, kteří byli 

novou metodou proškoleni [19].  

 Výuková metoda 1st English Method zahrnuje celkem čtyři knihy. Každá z těchto 

knih odpovídá jedné úrovni Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, jak po 

gramatické stránce, tak co se slovní zásoby a tematických celků týče [41]. Tento rámec 

vymezuje úroveň vědomostí a dovedností studentů cizího jazyka v rámci celé Evropské unie 

[33, 29]. Do učebních materiálů byly zařazeny konverzační okruhy s tématy a slovíčky, které 

studenty připraví na reálné situace a v hodinách se na ně často ptají. Témata jsou proto 

přizpůsobena potřebám a povaze českých studentů [41]. 

 V rámci grantu byly vybaveny také dvě učebny školy, a to interaktivními tabulemi, 

dataprojektory a počítačem. Tato interaktivní forma by měla studentům pomoct při výuce 

anglického jazyka [19]. 

 Realizace projektu byla ukončena 31. 1. 2014. Studenti však měli možnost s touto 

novou metodou 1st English Method začít již na začátku roku. 

 

2.2 Analýza makroprostředí 

 Analýza makroprostředí je součástí marketingového prostředí firmy, které firmu 

obklopuje a prostřednictvím celoplošných vlivů působí na všechny účastníky trhu. Prvky 

těchto vlivů však mají různou intenzitu svého působení a odlišné načasování. 

 V této kapitole je blíže specifikován trh Moravskoslezského kraje, na kterém 

společnost 1st English s.r.o. působí. 

 

2.2.1 Demografické prostředí 

 Dle nejnovějších údajů vývoje počtu obyvatel zaznamenává Moravskoslezský kraj 

i nadále sestupný charakter, a to 0,3 %. Na konci roku 2013 činil počet obyvatel kraje 
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1 223 112 osob. Co se pohlaví týče, je žen zhruba o 25 tisíc více než mužů, tento rozdíl se 

stále snižuje [24, 26].  

 Výsledkem je, že kraj zaznamenává ve své historii vůbec nejmenší počet obyvatel. 

Avšak ani pro ostatní kraje České republiky to nevypadá povzbudivě, žádný ale neztratil 

obyvatele v takovém rozsahu jako Moravskoslezský [27]. 

 Porodnost se v posledních letech stabilizovala na nižších hodnotách. V roce 2012 se 

v kraji živě narodilo 11 878 dětí.  Úmrtnost naproti tomu zůstala výrazně pod úrovní. Počet 

zemřelých se meziročně snížil na 13 148 osob a míra úmrtnosti (počet zemřelých na jeden 

tisíc obyvatel) tak meziročně klesla na 10,7 promile [27]. 

 

 

Obr. 2.1 Počet obyvatel, přirozený a migrační přírůstek v Moravskoslezském kraji 

Zdroj: [27] 

 Délka života, jinak řečeno naděje na dožití, se i nadále prodlužuje. Během roku 2012 

dosáhla v případě mužů 73,3 let a v případě žen 79,7 let [27]. Průměrný věk 

v Moravskoslezském kraji pak činí 41,7 let. U mužů je tento věk nižší, 40 let, u žen vyšší, 

43,4 let [26]. 

 Věková struktura obyvatelstva potvrzuje trend postupného stárnutí obyvatelstva, kdy 

už v roce 2011 poproduktivní složka populace převýšila tu dětskou [25]. 
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2.2.2 Ekonomické prostředí 

 Průměrná hrubá měsíční mzda, která představuje podíl mezd bez ostatních osobních 

nákladů připadajících na jednoho přepočteného zaměstnance, v 1. a 3. čtvrtletí roku 2013 

zaznamenala mírný vzestup 0,5 %, což je nejmenší nárůst za posledních pár let. Průměrná 

mzda tedy v roce 2013 činila 22 671 Kč [24]. 

 Podíl nezaměstnaných osob v kraji ve věku 15-64 let, kdy se jedná o nezaměstnané, 

kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí do zaměstnání a při nabídce vhodného 

pracovního místa do něj mohou bezprostředně nastoupit, vzrostl o necelých 0,5 %. 

V Moravskoslezském kraji se jedná o necelých 11 % nezaměstnaných dle údajů z konce ledna 

roku 2014 [24]. 

 V rámci celkového počtu obyvatel na trhu práce v zemědělství, rybářství a lesnictví 

pracuje pouhá 2,1 %. V průmyslu a stavebnictví je zaměstnáno 42,5 % a v tržních či netržních 

službách 55,4 % obyvatel [26]. 

 Dle Registru ekonomických subjektů, který vytváří a spravuje Český statistický úřad, 

je celkový počet ekonomických subjektů na území Moravskoslezského kraje 248 500 [24]. 

 Následující obrázek 2.2 znázorňuje vývoj počtu ekonomických subjektů od roku 2004 

ke dni 31. 12. 2013. 

 

Obr. 2.2: Vznik a zánik ekonomických subjektů v Moravskoslezském kraji 

Zdroj: [26] 

 

2.2.3 Legislativní a politické prostředí 

 Společnost 1st English s.r.o. se jako každý právní subjekt musí řídit legislativou České 

republiky. Mezi základní právní normy, kterými se jazyková škola musí řídit, patří [21]: 
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- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

- Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, apod. 

 Po vstupu České republiky do Evropské unie se Moravskoslezskému kraji naskytla 

možnost čerpání dotací. Moravskoslezský kraj je jedním z významných realizátorů projektů, 

které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie, popřípadě jiných dotačních zdrojů. 

V souvislost se záměrem kraje v období 2007 – 2013 realizovat projekty v objemu několik 

miliard korun, byl pro činnost spojené s agendou pro dosažení dotací zřízen odbor evropských 

projektů [34]. 

 

2.2.4 Inovačně-technologické prostředí 

 Výdaje na výzkum a vývoj v Moravskoslezském kraji v roce 2012 mírně poklesly, a to 

na 1,17 % podílu na HDP. Celkové výdaje pak činily 2 589 mil. Kč [26]. 

 Inovační změny se v případě jazykové školy mohou týkat technického zázemí 

v podobě interaktivní tabule, vybavenosti učeben výpočetní technikou, softwary určenými pro 

kvalitní jazykovou výuku apod. Dále se může jednat o inovaci nabízených kurzů, 

vyučovacích metod, zkrátka dát poskytovaným službám přidanou hodnotu, prostřednictvím 

které by se společnost odlišila od konkurenčních jazykových škol. 

 Nové příležitosti pro společnost mohou spočívat také ve zvoleném způsobu 

marketingové komunikace na trhu např. pomocí nových prodejních kanálů, v podstatě 

změnou podpory nabízeného produktu nástroji komunikačního mixu [22]. 

 

2.2.5 Sociálně-kulturní prostředí 

 Počet vysokoškolsky vzdělaných v roce 2012 oproti předchozímu roku mírně vzrostl, 

a to o necelé procento, na 12,9 %. Tento segment zákazníků je pro jazykové školy velmi 

důležitý, neboť v zaměstnání je právě na ně kladen největší důraz na jejich jazykové znalosti, 

a ne vždy postačují ty, které si během studia osvojili. Středoškolsky vzdělaní lidé jsou druhým 

nejdůležitější skupinou. Jejich podíl je pro Moravskoslezský kraj 31,7 % [27]. 
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 Z posledního sčítaní lidí, domu a bytů v roce 2011 vyplývá, že v obcích s nižším 

počtem obyvatel jsou vyšší podíly obyvatelstva se základním a neukončeným vzděláním,  

středním vzděláním včetně vyučených. Naopak platí, že s počtem obyvatel se zvyšuje podíl 

obyvatel s úplným středním vzděláním s maturitou a vysokoškolským vzděláním. Absolutně 

i podílově je v Moravskoslezském kraji nejvíce vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v okrese 

Ostrava–město [25].  

 

2.3 Analýza konkurence 

 Jazyková škola 1st English se pohybuje na vysoce konkurenčním trhu. Hlavními 

konkurenty jsou pro společnost všechny jazykové školy působící na území Ostravy, jejichž 

nabídka zahrnuje příbuzné či totožné služby. Největším konkurentem je pak jazyková škola 

ALL English, která se jako jediná další škola na Ostravsku specializuje na výuku anglického 

jazyka prostřednictvím výukové metody Direct Method for English. Dalšími významnými 

konkurenty společnosti 1st English s.r.o. jsou jazykové školy Hello, které má 

v Moravskoslezském kraji hned několik poboček a jazyková škola Cloverleaf.  

 Výsledky této analýzy poslouží k identifikaci jednotlivých faktorů SWOT analýzy 

jazykové školy 1st English s.r.o. 

 

2.3.1 Jazyková škola ALL English 

 Tato jazyková škola má se společností 1st English s.r.o. více společného než jen 

výukovou metodu. Sídlo obou společností, jak již bylo zmíněno, je v Ostravě, a to ve stejné 

části Moravská Ostrava s docházkovou vzdáleností pouhých pět minut.  

 V nabídce obou škol lze taky nalézt kurzy jak pro veřejnost, tak firemní výuku. 

Nechybí však ani individuální výuka přes Skype a umožnění ukázkové hodiny zdarma. 

Společnosti mají také stejně rozdělen ceník jazykových kurzů, a to na Bronze, Silver a Gold, 

v závislosti na druhu kurzu a dosažených znalostí. V ceníku se taktéž shodují jednotlivé 

hodinové sazby. 

 Jazyková škola ALL English navíc nabízí výuku němčiny a španělštiny, také 

prostřednictvím metody Direct Method. Součástí nabídky jsou také překlady do všech 

hlavních světových jazyků a tlumočení. Webových stránky obsahují navíc reference 
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významných společností, které jsou jedním z důležitých ukazatelů kvality v rámci 

poskytování služeb. 

 Největší nevýhodou ALL English je daný začátek semestru výukových kurzů. Naproti 

tomu společnost 1st English umožňuje svým studentům zahájit výuku kdykoliv. 

 

2.3.2 Jazyková škola Hello 

 Jazyková škola má tři pobočky, a to v Ostravě, Opavě a Brně. Mezi její nejsilnější 

stránky patří dlouholetá tradice, od roku 1996, a široké portfolio vyučovaných jazyků. Škola 

nabízí výuku angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a dokonce 

i češtiny. Mimo jiné také česko-anglickou mateřskou školu, základní školu a gymnázium 

Hello. Nabídka kurzů navíc zahrnuje konverzace s rodilým mluvčím, výuku ve zdravotnictví, 

přípravu pro učitele k mezinárodním certifikátům a jednoleté pomaturitní studium. O kvalitě 

nabízených kurzů taktéž vypovídá rozsáhlý seznam referencí. Jazyková škola Hello se 

současně angažuje v mnoha vzdělávacích projektech financovaných z fondů Evropské unie. 

 Největší a základní nevýhodou této školy je vysoký počet studentů ve skupině. 

Z tohoto důvodu nemusí poměr cena-kvalita vždy odpovídat představám zákazníků. Dále také 

není blíže specifikována výuková metoda. Vzhledem k této skutečnosti si zákazník není 

schopen předem představit průběh celé výuky. Další nevýhodou oproti jazykové škole 

1st English je nemožnost nastoupit výuku v jakékoli době. Zápisy do výuky probíhají vždy 

na začátku semestru. 

 

2.3.3 Jazyková škola Cloverleaf 

 Jazyková škola Cloverleaf má v Ostravě také dlouholetou tradici, a to od roku 1993. 

Další pobočky lze nalézt v Brně a v Praze, škola však dokáže zajistit výuku v Opavě, Frýdku-

Místku či jiných městech. Svým zákazníkům nabízí taktéž široké portfolio jazykových kurzů. 

Kromě klasické nabídky, jsou zde jazykové kurzy v zahraničí, prázdninové kurzy a přípravné 

kurzy na státní maturitu. Další výhodou je také možnost výběru druhu kurzu. Zákazníci zde 

mají na výběr z výuky s českým lektorem nebo rodilým mluvčím, z obchodní angličtiny, 

technické, apod. 

 Společnost Cloverleaf se mimo výuku cizích jazyků věnuje dalším výukovým a jiným 

aktivitám. Tudíž není tak úzce zaměřená na výuku anglického jazyka, jako je tomu 
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u společnosti 1st English s.r.o. Mezi základní nevýhody jazykové školy Cloverleaf patří taktéž 

chybějící specifikace výukové metody a nemožnost nástupu výuky v jakékoli době. 

 

2.4 SWOT analýza 

 Na základě získaných informací o jazykové škole 1st English byly identifikovány její 

silné a slabé stránky, k vymezení příležitostí a ohrožení pak posloužily informace získané 

analýzou vnějšího prostředí firmy v rámci Moravskoslezského kraje.  

 Nejdůležitější faktory, které vymezují působení společnost na trhu vzdělávání 

v anglickém jazyce, zobrazuje obrázek 2.3. 

 

Obr. 2.3 SWOT analýza jazykové školy 1st English 

Zdroj: tvorba autorky 

2.4.1 Silné stránky 

 Dostupnost MHD a celkově dopravní dostupnost je jednou z nejdůležitějších součástí 

poskytování služeb. Tento prvek je pro jazykovou školu důležitý z důvodů umístění jazykové 

školy v centru města Ostravy, kde lze autem parkovat na předplacených místech stání nebo 

placených parkovištích. Vzhledem tomu se městská hromadná doprava stává pro mnoho 

zákazníků dopravním prostředkem číslo jedna. 
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 Neustálá inovace poskytovaných služeb je jednou z nejsilnějších stránek jazykové 

školy 1st English. Inovace spočívají především v nabídce jazykových kurzů. Typickým 

příkladem je nová jazyková metoda 1st English Method. Tato nová metoda je postavena 

na základech předešlé, velmi oblíbené a byla zdokonalena pro potřeby klientů jazykové školy.  

 Vybavenost učeben, nebo-li materiální prostředí, je jedním z důkazu o kvalitě 

poskytovaných služeb školy. Učebny v jazykové škole 1st English jsou vybaveny sice 

jednoduše, avšak vyhovují potřebám zákazníků. Lavice jsou v místnosti situovány 

do půlkruhu s maximální kapacitou pět studentů. Součástí místnosti je také pultík pro lektora 

a prostor pro občerstvení, kde si zákazníci mohou nabídnout vodu, čaj či kávu. 

 Kurzy v jazykové škole 1st English jsou vedeny kvalifikovanými a certifikovanými 

českými, ale i zahraničními lektory. Lektoři vedou výuku tak, aby odpovídala potřebám 

a nárokům dané studijní skupiny, prostřednictvím přizpůsobení obsahu i tempa této výuky 

[18]. 

 Poslední projekt, kdy jazyková škola 1st English vyřizovala dotace svým klientům, 

byl projekt „Vzdělávej se pro růst“. Tento projekt byl určen pro všechny typy podniků 

v rámci vybraných odvětví a probíhal v letech 2011-2013 [18]. 

 Individuální přístup spočívá, jak již bylo zmíněno v přizpůsobení výuky 

prostřednictvím lektorů, ale také časů konání výuky, velikosti studijní skupiny, apod. 

 

2.4.2 Slabé stránky 

 Absence bezplatného parkoviště je velkým nedostatkem, především v dnešní době, 

kdy lidé stále častěji pro svou dopravu využívají osobní automobil. Klientům jazykové školy 

1st English se proto nabízí několik možností v podobě využití blízkých placených parkovišť, 

služeb dopravního podniku či svých nohou. 

 Webové stránky společnosti patří mezi slabé stránky především z důvodů jejich 

nedostatečné prezentace jazykové školy, absence fotogalerie, zastaralostí řešených témat, 

neobnovené nabídky kurzů, apod. 

 Nízké povědomí o jazykové škole v Ostravě může vyplývat z nedostatečné 

marketingové komunikace s veřejností. 
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 Nízká úroveň reklamních aktivit je jedním z možných důvodů, proč se ještě jazyková 

škola 1st English nedostala do širšího povědomí veřejnosti města Ostravy. 

 Hlučné prostředí jazykové školy je způsobeno jejím umístěním na frekventované 

Nádražní ulici ve staré budově. Z tohoto důvodu některé z učeben nejsou tak klidné, jak by 

zákazníci mohli potřebovat pro svou výuku anglického jazyka. 

 Úzká nabídka produktů jazykové školy spočívá v její specializaci na výuku 

anglického jazyka prostřednictvím výukových metod Direct Method a 1st English Method. 

Společnost 1st English s.r.o. by proto mohla uvažovat o rozšíření vyučovaných jazyků, 

především o němčinu, francouzštinu či ruštinu, které mají v současnosti nejvyšší váhu. Dále 

třeba o pomaturitní kurzy výuky cizích jazyků, přípravné kurzy na státní maturitu apod. 

 

2.4.3 Příležitosti 

 Nové zákazníky lze získat mnoha způsoby. Může jít o zvýšený počet reklamní aktivit, 

ty jsou důležitou součástí především na tak přesyceném trhu, jako je ten se vzděláváním 

v cizích jazycích. Vhodně zvolené marketingové nástroje mohou přilákat nejen další 

zákazníky, ale skrz rozšíření nabídky produktů a celých produktových balíčků mohou vést ke 

spolupráci s firmami, které mají zájem efektivně vzdělávat své zaměstnance v anglickém 

jazyce. 

 Využití nových technologií v rámci výuky nejen anglického jazyka patří mezi 

nejnovější trendy. Jazyková škola 1st English má již v současnosti k dispozici interaktivní 

tabule, kterými jsou vybaveny dvě učebny. V současné době však také roste význam 

„chytrých“ telefonů a jednotlivých aplikací, kterých je k dispozici nepřeberné množství. Škola 

by proto mohla tohoto využít a vyvinout pro své studenty aplikaci, díky které by mohli 

angličtinu procvičovat kdekoli. 

 Internacionalizace firem je jedním z nejdůležitější světových ekonomických trendů. 

Vzhledem k tomuto trendu dochází k nárůstu nároků na jazykové znalosti všech účastněných 

subjektů, proto vzrůstá zájem o jazykové kurzy, ve kterých se klade důraz na schopnost 

studentů samostatně konverzovat. Upřednostňována je pak především angličtina, němčina 

a francouzština. 
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2.4.4 Ohrožení 

 Konkurence je jedním z největších současných ohrožení, se kterým se firma potýká 

na již tak přesyceném trhu jazykových či vzdělávacích zařízení. Z tohoto důvodu musí 

společnost svou konkurenci stále sledovat a snažit se od ní odlišit pomocí nových trendů 

v oblasti vzdělávání. 

 Loajalita zákazníků v České republice je obecně na velmi nízké úrovni. Problémem 

může být zaměnitelnost poskytovaných služeb dané společnosti. Zákazníci jsou v tomto 

případě přesvědčeni, že daný produkt mohou získat ve stejně kvalitě i u konkurence a nevidí 

mezi tím rozdíl. Stále více roste význam značky a emocionálních benefitů, jelikož kvalita se 

dnes bere jako samozřejmost. Společnost 1st English by proto měla věnovat loajalitě 

zvýšenou pozornost, neboť stále platí, že získat nové zákazníky je daleko nákladnější, než si 

udržet ty stávající. Nehledě na to, že s délkou vztahu roste loajalita i ochota doporučit [30]. 

 Situace v Moravskoslezském kraji není vůbec příznivá. V posledních letech 

zaznamenává nejvyšší úbytek obyvatel a zaměstnanost také nepatří mezi jeho nejsilnější 

stránky. Avšak umístění jazykové školy v okrese Ostrava-město společnosti 1st English jen 

nahrává, neboť má nejvyšší počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v Moravskoslezském 

kraji. Tito obyvatelé spolu se středoškoláky patří mezi nejpočetnější skupinou klientů. 

 Špatná pověst je jedním z ohrožení, které může ovlivnit výsledek podnikání 

společnosti. Dobrá pověst se těžko buduje a lehko ztrácí. Ohrozit ji mohou nejen špatně 

poskytované služby, ale vzhledem k jazykové škole i její zaměstnanci [32]. 

 V neposlední řadě může mít na jazykovou školu vliv růst cen. Nemusí se to týkat 

pouze cen kurzů, ale také cen energií, nájmu apod. 
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3 Teoretická východiska měření spokojenosti zákazníků 

 Tato kapitola je zaměřena na teoretická východiska měření spokojenosti zákazníků 

v oblasti poskytování služeb. 

 

3.1 Spokojenost zákazníků 

Nový a Petzold (2006, s. 37) tvrdí, že „Jsou lidé, kteří nejsou spokojeni nikdy s ničím, 

jiní jsou naopak nenároční a spokojeni téměř se vším. Mezi těmito dvěma póly však nalezneme 

širokou škálu dalších variant. Přičemž mnohdy ani sám jedinec neumí určit příčiny své 

spokojenosti či nespokojenosti, natož kritéria, podle kterých svoji spokojenost poměřuje. Je 

proto zřejmé, že spokojenost se službou je s největší pravděpodobností velmi komplexní 

kategorie.“ 

 

3.1.1 Definice spokojenosti zákazníků 

 Kotler (2013, s. 164) tvrdí, že „Spokojenost je v obecném pojetí pocitem potěšení nebo 

zklamání jedince vycházejícím z porovnání skutečného výkonu (nebo výsledku) výrobku s jeho 

očekáváním. Pokud jim odpovídá, je spokojen. A pokud očekávání překoná, je vysoce 

spokojen nebo potěšen.“ 

 Při rozvíjení vztahu založeném na spokojenosti však neplatí, že čím vyšší je kvalita 

služby, tím větší spokojenost zákazníka. Určujícím faktorem celého procesu vytváření 

spokojenosti zákazníka je spotřebitelské vnímání a hodnocení daného produktu. Konečným 

výsledkem hodnocení zákazníka souboru faktorů je pak spokojenost či nespokojenost 

s produktem a všemi doprovodnými důsledky, které z těchto dvou stavů plynou [37]. 

 

Obr. 3.1 Vytváření zákaznické spokojenosti 

Zdroj: [37] 
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 Spokojenost je tedy souhrn pocitů vyvolaných rozdílem mezi požadavky a vnímanou 

realitou zákazníka. V závislosti na povaze těchto rozdílů lze definovat tři základní stavy 

spokojenosti [37]: 

 Potěšení zákazníka je stav, kdy vnímaná realita a poskytnutá hodnota převyšuje 

jeho původní představy a očekávání. 

 Naprostá spokojenost zákazníka je situace, kdy dochází ke shodě mezi 

očekávanou a vnímanou realitou. 

 Limitovaná spokojenost zákazníka je spokojenost, která je nižší než 

v předchozích případech, hrozí příklon zákazníka k nespokojenosti. 

 

3.1.2 Index spokojenosti zákazníků 

 Index spokojenost zákazníků, tzv. CSI (Costumer Satisfaction Index), který je součástí 

měření kumulované zkušenosti, patří mezi klíčové indikátory výkonnosti firmy, a to 

především u firem poskytujících služby. Zákaznická spokojenost se řadí do skupiny 

intenzivních zdrojů rozvoje nezbytných pro vytváření a posílení konkurenční pozice firmy na 

trhu [5]. 

 V Evropě je používán model spokojenosti ESCI, který je definován sedmi 

hypotetickými proměnnými. Každá z těchto proměnných je pak determinována určitým 

počtem dalších proměnných. Tyto vztahy lze vyjádřit následujícím modelem, který je 

zobrazen v následujícím obrázku 3.1 [2, 5]. 

 

Obr. 3.2 Model spokojenosti zákazníka 

Zdroj: FORET, Miroslav. Marketingový průzkum. 
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 Image je souhrnem názorů, představ a dojmů, které má jednotlivec vztahující se 

k produktu (službě), značce či firmě. Představuje pak zahajovací bod analýzy spokojenosti 

zákazníka [2, 3]. 

 Očekávání zákazníka je očekáváním individuálního zákazníka vztahující se 

k určitému produktu či službě. Očekávání je výsledkem marketingové komunikace 

a předešlých zkušeností s výrobkem (službou) a má přímý vliv na spokojenost zákazníka [2]. 

 Vnímaná kvalita je souhrnem vlastností a charakteristik výrobku či služby, které 

ovlivňují schopnost uspokojit uváděnou nebo předpokládanou potřebu. Vyšší úroveň kvality 

pak vede k vyšší úrovni spokojenosti zákazníků, která umožňuje účtovat si vyšší cenu, někdy 

při dosažení nižších nákladů [3]. 

 Vnímaná hodnota je rozdílem mezi součtem všech přínosů, které zákazník získá 

a součtem všech nákladů vztahující se k určité nabídce, které musí vynaložit z pohledu 

potencionálního zákazníka [3]. 

 Stížnosti zákazníka jsou důsledkem nedostatečného výkonu ve srovnání 

s očekáváním [5]. V průměru platí, že 40 % zákazníků, kterým se dostalo špatného zacházení, 

pak u této dané společnosti přestane nakupovat. Pokud se však zákazníci rozhodnou si 

stěžovat, dávají společnosti najevo možnost nápravy, ta pak závisí na tom, zda je jejich 

stížnost uspokojivě vyřešena [3]. 

 Loajalita zákazníka neboli věrnost je vytvářena v případě pozitivní neshody. Jejím 

projevem je opakovaný nákup, zvyklostní chování, referencemi jiných zákazníků a cenovou 

tolerancí [2, 5]. 

 

Výpočet indexu spokojenosti 

Dle Vojtěcha Spáčila lze index spokojenosti vypočíst takto: 

 Sedmibodová škála, kdy 1 = velmi spokojen a 7 = velmi nespokojen 

Index spokojenosti = 
       

     
       [ ], kde PZS…průměrná známka spokojenosti [13]. 

 Sedmibodová škála, kdy 1 = velmi nespokojen a 7 = velmi spokojen 

Index spokojenosti = 
       

     
      [ ], kde PZS…průměrná známka spokojenosti [13]. 
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Poziční mapa dle spokojenosti a významnosti 

 Výsledky dat získané měřením, která jsou vypočtena pomocí indexu spokojenosti, je 

pak dále možno graficky znázornit v tzv. pozičních mapách podle spokojenosti a významnosti 

ve čtyřech kvadrantech, tuto situaci znázorňuje obrázek 3.3. Díky těmto mapám je pak možné 

blíže určit možnosti či nedostatky sledovaných faktorů. 

 

Obr. 3.3 Poziční mapa dle spokojenosti a významnosti 

Zdroj: SPÁČIL (2001, s. 41), autorkou graficky upraveno. 

 

Doporučení pro jednotlivé faktory 

 Pro kvadrant vysoké spokojenosti / relativně nízké významnosti je doporučeno 

snížit investice do zvyšování kvality, neboť se jedná o přeinvestované faktory (např. pomocí 

zvýšení snadnosti obsluhy zařízení) [12]. 

 Udržení kvality je důležité pro kvadrant vysoké spokojenosti / relativně vysoké 

významnosti. Jedná se o motivátory, pomocí nichž se firma snaží o udržení, které může 

spočívat v schopnosti řešit nastalé problémy, komunikací během technické přípravy zakázky, 

dodržení smluvních termínů apod. [38]. 

 V třetím kvadrantu nízké spokojenosti / relativně nízké významnosti jde o situaci 

faktorů marginálních příležitostí. V tomto stavu by měla firma udržet či mírně zvyšovat 
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kvalitu bez podstatného zvýšení investic. Příklady je variabilnost realizovaného řešení 

či vizualizace [12]. 

 Pro kvadrant nízké spokojenosti / relativně vysoké významnosti je naopak důležité 

výrazně zvýšit kvalitu. V tomto případě se jedná o faktory konkurenčních příležitostí, 

kterých firma může dosáhnout například zvýšením rychlosti od zadání do uvedení do provozu 

aj. [38]. 

 

3.1.3 Techniky měření spokojenosti zákazníků 

 Ke sledování spokojenosti i nespokojenosti je užíváno mnoho metod. Tato podkapitola 

přibližuje tyto čtyři nejdůležitější techniky. 

 Moudré společnosti měří spokojenost zákazníků pravidelně, jelikož je to jedním 

z klíčů k jejich udržení. Vysoce spokojený zákazník pak zpravidla zůstává značce věrný 

po delší dobu, rád kupuje novinky těchto výrobků, o značce a jejich výrobcích se vyjadřuje 

příznivě, je méně vnímavý k nabídkám konkurenčním a méně citlivý na změnu ceny [3]. 

Systém přání a stížností 

 Studie ukazují, že zatímco zákazníci jsou po nákupu nespokojeni asi v 25 % případů, 

formálně si ovšem stěžuje pouze 5 %. Zbylých 95 % nespokojených zákazníků buď nemá 

pocit, že by jejich formální stížnost něco změnila, nebo neví, jakým způsobem a komu si 

stěžovat. Nákup u těchto výrobků či služeb už ale nebude opakován [3].  

 Vzhledem k rizikům, které nespokojený zákazník představuje, by firma orientovaná 

na zákazníka měla usnadnit proces sdělování přání a stížností [3, 4]. 

Dobrou pověst společnosti mohou vylepšit následující postupy [3]: 

o Vytvoření nonstop bezplatné linky, která přijímá a řeší přání a stížnosti zákazníků 

(prostřednictvím telefonu, faxu nebo e-mailem). 

o Co nejrychlejší kontaktování zákazníka, který je nespokojen. 

o Být připraven a ochoten přijmout zodpovědnost za nespokojeného zákazníka 

a nesvalovat vinu na něj. 

o Zaměstnávat empatické zaměstnance na pozicích, které mají za úkol řešit 

nespokojenost zákazníků. 
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Průzkumy spokojenosti 

 Jak již bylo výše řečeno, většina zákazníků místo stížnosti prostě změní dodavatele. 

Společnost tak pak zbytečně přichází o své zákazníky [4]. 

 Z tohoto důvodu společnosti podnikají přímá opatření pomocí pravidelných výzkumů 

spokojenosti zákazníků. Rozesílají dotazníky nebo telefonují výběrovým souborům v podobě 

svých současných zákazníků, aby zjistily, jaký mají názor na jednotlivé aspekty chování 

společnosti [4]. 

 Pravidelným dotazováním pak mohou sledovat spokojenost zákazníků přímo a ptát se 

i na další otázky související se záměry opakovaných nákupů nebo ochotou respondenta 

(zákazníka) doporučit společnost a značku ostatním [3]. 

 

Mystery shopping 

 Tato jedna z často využívaných pozorovacích technik je orientována na potencionální 

zákazníky, kdy se zástupci společnosti vydávají za zákazníky a následně společnost informují 

o přednostech a slabinách, kterých si všimli při nákupu výrobků společnosti a jejich 

konkurentů [3, 5]. 

 Tito fiktivní zákazníci (mystery shoppers) mohou dokonce do společnosti přijít 

s konkrétním problémem, aby zjistili, jak zaměstnanci dokáží řešit složité situace [4]. 

 

Analýza ztracených zákazníků 

 Společnosti by měly kontaktovat zákazníky, kteří u nich přestali nakupovat nebo kteří 

přešli ke konkurenci, a zjistit, z jakého důvodu k tomu došlo. Společnost by měla nejen 

provádět podobné výstupní pohovory, ale také monitorovat míru ztráty zákazníků. Rostoucí 

míra ztráty naznačuje, že společnost své zákazníky dostatečně neuspokojuje [4]. 

 

3.2 Charakteristika služeb 

3.2.1 Definice pojmu služba 

 Kotler (2013, s. 394) tvrdí, že „Službou je jakýkoliv úkon nebo výkon, který jedna 

strana poskytuje druhé straně a který je ve své podstatě nehmatatelný a nezakládá žádná 

vlastnická práva. Její výroba může, ale nemusí být vázána na fyzický výrobek.“ 
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 Služby jsou nehmotné činnosti poskytující uspokojení potřeb a nemusí být nutně 

spojovány s prodejem výrobků nebo jiné služby. Jejich produkce může, ale také nemusí 

vyžadovat užití hmotného zboží. Je-li však jeho užití nutné k provedení služby, nedochází 

k transferu vlastnictví tohoto hmotného zboží [14]. 

 

Postavení zákazníka ve službách 

 Zákazníci jsou pří nákupu výrobků a služeb, které je doplňují stále vzdělanější a tlačí 

tak na firmy k poskytování služeb mimo balíčky. Žádají si oddělené ceny za každou součást 

služby a právo vybrat si tu součást, kterou požadují. Také stále častěji odmítají jednat 

s širokou řadou poskytovatelů služeb, z nichž se každý stará o jiné zařízení. Důležité však je, 

že zákazníci dostali do ruky nástroj, prostřednictvím kterého je možno ventilovat spokojenost 

či nespokojenost s poskytovanými službami. Tímto nástrojem je internet [3]. 

 

3.2.2 Kategorie služeb 

 Philip Kotler rozlišuje pět kategorií nabídky služeb a jejich další dodatečné vymezení 

[3]: 

1) Ryze hmotné služby – zboží bez doprovodných služeb. 

2) Hmotné zboží s doprovodnými službami – typické pro technicky vyspělejší 

výrobky s potřebou kvalitních podpůrných služeb. 

3) Hybridní zboží či služby – zboží a služby hrají stejně důležitou roli. 

4) Dominantní služby s doprovodným menším zbožím a službami – jedná se 

o výraznou službu s dodatečnými službami nebo podpůrným zbožím. 

Předpokladem nabídky je kapitálově náročný výrobek. Primární položkou však 

zůstává služba jím poskytována. 

5) Ryzí služba – služba je primárně nehmatatelná, bez podpory hmotného zboží. 

 Služby se dále také liší dle jejich založení, rozeznáváme služby založené na lidech 

nebo na zařízeních. Společnosti se rozlišují také různými procesy, jimiž své služby poskytují. 

Některé poskytování služeb je přímo závislé na přítomnosti klientů, jiné nikoliv. Dále mohou 

uspokojovat osobní či firemní spotřebu. V neposlední řadě se služby liší také svým cíle 

(za účelem zisku nebo neziskově) a vlastnictví (soukromé či veřejné) [3]. 
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3.2.3 Vlastnosti služeb 

 Služby se od fyzických výrobků odlišují čtyřmi základními vlastnostmi služeb. Jedná 

se o: nehmatatelnost, neoddělitelnost, proměnlivost a pomíjivost. 

 

Nehmatatelnost 

 Na rozdíl od fyzických výrobků služby nemohou být prohlédnuty, ochutnány, 

osahány, poslechnuty či očichány před tím, než se zákazník rozhodne k jejich pořízení. Aby 

však snížil míru své nejistoty, odvozují si zákazníci předpoklady kvality služby 

prostřednictvím místa, lidí, vybavení, komunikačních materiálů, symbolů a ceny. Proto je 

úkolem poskytovatele služeb je řídit a snažit se zhmotnit nehmatatelné. Z tohoto důvodu se 

společnosti snaží demonstrovat kvalitu svých služeb pomocí fyzických důkazů 

a sebeprezentace [3]. 

 Protože služby často nezahrnují žádný fyzický výrobek, nabývá zvláštního významu 

provozovna poskytovatele. Její primární a sekundární označení, design, prostředí, oblečení 

zaměstnanců, informační materiály apod. [3]. 

 

Neoddělitelnost 

 Zatímco fyzické výrobky jsou vyrobeny, skladovány, distribuovány a teprve později 

spotřebovávány, služby bývají obvykle vyráběny a spotřebovávány současně. Poskytovatel se 

tak stává součástí služby [3]. Proto je základem pro poskytnutí a realizaci služby, aby se 

poskytovatel služby a zákazník setkal v místě a čase tak, aby výhoda byla uskutečněna. 

Zákazník však zpravidla nemusí být přítomen po celou dobu, po kterou je služba poskytována 

[14].  

 Neoddělitelnost služby je i příčinou obvyklého vzniku lokálních monopolů 

poskytovatelů některých služeb, a to hlavně v případech, kdy je osoba nebo firma poskytující 

službu něčím jedinečná. Místní monopol poskytovatele vzniká v případě, kdy službu nelze 

oddělit od poskytovatele a poskytovatele od služby a má pouze omezenou kapacitu. 

Neoddělitelnost služby od poskytovatele je také příčinou, že se zákazník stává 

spoluproducentem služby [14].  
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Proměnlivost 

 Proměnlivost neboli variabilita služeb souvisí především se standardem poskytování 

kvality služeb. Jelikož jsou v procesu poskytování služeb přítomní lidé, zákazníci 

a poskytovatelé služby, a protože jejichž chování nelze vždy předvídat nelze služby nikdy 

standardizovat [14]. 

 Kvalita služeb závisí nejen na tom, kdo jí poskytuje, ale také kdy, kde a komu. 

Zákazníci si jsou proměnlivostí vědomi, a proto často před volbou poskytovatele služeb 

hovoří s ostatními. Některé firmy se snaží zákazníky ujistit o svých kvalitách prostřednictvím 

záruky spokojenosti, které mohou snížit jejich pocit rizika. Zde jsou tři kroky, které je možno 

provádět pro zvýšení kontroly kvality [3]: 

1) Investice do optimálních procesů výběru a školení zaměstnanců. 

2) Standardizace procesu poskytování služby napříč organizací. 

3) Monitoring spokojenost zákazníků. 

 

Pomíjivost 

 Z důvodu nemožnosti skladování služeb může být jejich pomíjivost problémem, a to 

ve chvíli, kdy začne kolísat poptávka. Řízení poptávky a vytíženost je kritické, jelikož 

správné služby musí být k dispozici správným zákazníkům na správném místě ve správném 

čase a za správné ceny, které maximalizují ziskovost [3].  

 Některé strategie se proto snaží najít soulad mezi nabídkou a poptávkou, např. 

prostřednictvím koordinace nabídky a poptávky, flexibility při plánování kapacity apod. 

Na straně poptávky se může jednat o účtování různých cen, zvyšování poptávky mimo špičku, 

rozšíření nabídky doplňkových služeb či rezervační systémy. Na straně nabídky pak lze 

uvažovat o najímání zaměstnanců na částečný úvazek, maximalizaci efektivity, zvýšení 

spolu[časti spotřebitelů, sdílení služeb atp. [3, 39]. 

 

3.2.4 Marketingový mix služeb 

 Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí jsou utvářeny 

vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky je možno namixovat v různém 

pořadí či intenzitě. Slouží tak stejnému cíli, a to dosáhnou uspokojení potřeb zákazníků 

a přinést firmě zisk. Klasická podoba marketingový mix 4 P (produkt/product, cena/price, 
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distribuce/place, marketingová komunikace/promotion) však potřebám služeb nepostačovala, 

proto je rozšířena o další 3 P (lidé/people, materiální prostředí/physical evidence, 

procesy/processes) [14]. 

 

 

Obr. 3.4 Marketingový mix služeb 

Zdroj: [35], autorkou graficky upraveno 

 

Produkt 

 Produktem se rozumí vše, co je zákazníkovi nabízeno za účelem uspokojení jeho 

hmotných i nehmotných potřeb. U čistých služeb je produkt popisován jako určitý proces, 

často bez přítomnosti hmotných výsledků. Rozhodování o podobě produktu se však týká jeho 

vývoje, životního cyklu, image značky a sortimentu produktů [14]. 

 

Produkt služby z pohledu čtyř úrovní [39]: 

1) Výhoda pro spotřebitele představuje zájem o to, jaké výhody spotřebitelé hledají 

a jako mají potřebu. 

2) Koncepce služby je zájmem o to, jaké obecné výhody organizace nabízí. 
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3) Nabídka služby slouží k vytvoření detailní podoby pojmu služby. 

4) Systém dodávky služby představuje nabídku služby, která je dále rozvedena 

z hlediska lidí, procesů a zařízení. 

 Kvalita je souborem vlastností a charakteristik služeb, které ovlivňují jejich schopnost 

uspokojit uváděnou nebo předpokládanou potřebu. Vnímaná kvalita služby je pak rozdílem 

mezi očekávanou službou a službou vnímanou zákazníkem. Zákazníkovi tedy byla dodána 

kvalita kdykoliv, kdy se službě podařilo splnit nebo překonat očekávání zákazníka [3, 39]. 

 

Cena 

 Cena je vzhledem k nehmotnému charakteru služeb pro zákazníka významným 

ukazatelem kvality a zároveň důležitým zdrojem informací. Symbolizuje hodnotu daného 

produktu, která je významným kritériem zákazníkova rozhodování. Cena je také nástrojem 

konkurenčního rozlišení a nástrojem komunikačních aktivit [14, 39]. 

 Ceny lze stanovit následujícími dvěma způsoby: objektivně nebo subjektivně. 

Objektivně stanovené ceny umožňují stanovit fixní poplatek za danou službu. Naproti tomu 

subjektivně stanovené ceny je nutné upravit na základě hodnoty vnímané zákazníkem tak, aby 

pro něj byly přijatelné [39]. 

 

Distribuce 

 Distribuce služeb zahrnuje základní rozhodnutí o místě, kde bude služba fyzicky 

provozováno a distribučním mixu, prostřednictvím kterého bude poskytována. Rozhodování 

o distribuci rovněž souvisí se snahou zákazníkům usnadnit přístup k poskytované službě a je 

jakýmsi kompromisem mezi potřebami producenta a požadavky zákazníka. Pro služby se 

většinou používá přímých distribučních kanálů, což je důsledkem nehmotnosti 

a neoddělitelnosti služeb [14, 39]. 

 

Marketingová komunikace 

 Obecně je za komunikaci považováno předání určitého sdělení nebo informací 

od poskytovatele služeb k zákazníkovi [10]. K tomu, aby poskytovatelé služeb mohli 
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Kontaktní pracovníci 

Koncepční pracovníci Podpůrní pracovníci 
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komunikovat se svými zákazníky, musí vědět, jak komunikovat a jaké nástroje a prostředky 

k tomu využít, co a komu a také kdy sdělit [14]. 

Tradiční komunikační mix je rozdělen do těchto skupin: 

- Reklama je placená forma neosobní komunikace prostřednictvím různých médií 

zadávána nebo realizována poskytovateli služeb, kteří jsou identifikovatelní 

v reklamním sdělení a jejichž cílem je přesvědčit příjemce sdělení, zákazníky [10]. 

- Podpora prodeje zahrnuje aktivity, které stimulují prodej služeb pomocí 

dodatečných podnětů se zaměřením na jednotlivé články distribučních cest či 

konečné spotřebitele [14]. 

- Osobní prodej je formou osobní komunikace s jedním či více potenciálními 

zákazníky s cílem dosažení prodeje [14]. 

- Public relations je neosobní forma komunikace, která zvyšuje poptávku 

po službách či aktivitách organizace pomocí publikace pozitivních informací. [14]. 

 

Lidé 

 Během poskytování služeb dochází k častým či výjimečným kontaktů zákazníka 

s poskytovatelem služeb nebo zaměstnancem, k přímému či nepřímému vztahu. Tento vztah 

popisuje obrázek 3.4 [14, 39]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5 Role zaměstnanců a jejich vlivy na zákazníky 

Zdroj: [39], autorkou graficky upraveno  

 Díky tomuto kontaktu se lidé stávají jedním z významných prvků marketingového 

mixu a mají přímý vliv na kvalitu služeb. Jelikož však je součástí služby i zákazník, ovlivňuje 

její kvalitu i on [14]. 
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 Mezi možné způsoby zvyšování kvality zaměstnanců patří pečlivý výběr zaměstnanců, 

jejich školení a vzdělávání, vývoj kariéry, interní marketing, zajištění konzistentního chování 

zaměstnanců, zmenšení významu kontaktního personálu, pravidelná kontrola apod. [39]. 

Taktéž by měla být stanovena pravidla pro chování zákazníků [13]. 

 

Materiální prostředí 

 Prostředí zároveň obklopuje, svírá a pohlcuje. Díky nehmotnosti služeb je materiální 

prostředí jistým způsobem důkazem o vlastnostech služeb, působí na více smyslů najednou. 

Zákazníci vnímají informace o prvcích prostředí, aniž na ně zaměřujeme pozornost. Mezi 

důležité prvky patří [14, 39]: 

- rozvržení prostoru, 

- zařízení interiéru, 

- osvětlení, 

- barvy, 

- značení, apod. 

 

Procesy 

 Vzájemné působení mezi zákazníkem a poskytovatelem během procesu poskytování 

služby je důvodem zaměření se na to, jakým způsobem je tato služba poskytována. Služba je 

taktéž projevem řady kroků, a podle počtu těchto kroků hodnotíme složitost procesu 

poskytování služeb, zatímco možnost volby způsobu poskytnutí je vyjádřena různorodostí 

procesu [14]. 

 Procesy ve službách zahrnují postupy, úkony, časové rozvržení, mechanismy a rutiny, 

pomocí nichž je služba zákazníkovi poskytována [39]. 
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4 Metodika sběru dat 

 V této kapitole jsou popsány dva marketingové výzkumy. První výzkum se zabývá 

spokojeností zákazníků jazykové školy 1st English se zaběhlou výukovou metodou Direct 

Method a druhý nově vyvinutou metodou 1st English Method. 

 

4.1 Výzkum spokojenosti Direct Method 

 Marketingový výzkum se skládá ze dvou základních částí, a to z přípravné a realizační 

fáze. Každá z těchto fází pak zahrnuje několik následujících kroků. 

 

4.1.1 Přípravná fáze 

Určení problému 

 Jazyková škola 1st English se pohybuje na vysoce konkurenčním trhu, na kterém 

úspěšně působí díky neustálé inovaci nabízených služeb v rámci vzdělávání v anglickém 

jazyce. Výzkumným problémem je proto úspěšnost zaběhlé výukové metody Direct Method. 

 

Definování cíle výzkumu 

 Původním cílem výzkumu bylo za pomocí dotazníkového šetření srovnat spokojenost 

zákazníků jazykové školy 1st English ve dvou po sobě jdoucích letech v souvislosti 

s přechodem z výukové metody Direct Method na 1st English Method. Na tuto metodu však 

nepřešel dostatečný počet zákazníků, pouze necelých čtyřicet, proto se novým primárním 

cílem stalo zjištění spokojenosti s předcházející, velice oblíbenou metodou Direct Method.  

 

Formulace hypotéz týkajících se jazykové metody Direct Method 

 Hypotézy byly stanoveny na základě předešlé definice problému a cíle výzkumu. Tyto 

hypotézy pak budou potvrzeny nebo zamítnuty dle výsledků dotazníkového šetření. První tři 

hypotézy se týkají pouze metody Direct Method. Čtvrtá a pátá hypotéza pak obou výukových 

metod. 
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Hypotéza 1 

 Průměrná spokojenost s výukou je u metody Direct Method vyšší než její důležitost. 

Hypotéza 2 

 Více než 30 % zákazníků je spokojeno s délkou současné výukové hodiny. 

Hypotéza 3  

 Více než 50 % zákazníků si myslí, že největší výhodou výukové metody Direct 

Method je opakování, díky kterému dochází k automatickému zapamatování si gramatických 

a jazykových vazeb. 

Hypotéza 4 

 Více než 30 % zákazníků se o jazykové škole dozvědělo na základě doporučení. 

Hypotéza 5 

 Průměrná spokojenost s výukovou metodou 1st English Method je vyšší než 

spokojenost s výukovou metodou Direct Method.  

 

Typy informačních dat 

Sekundární data 

 Pro sekundární výzkum byly užity data především ze Statistické ročenky 

Moravskoslezského kraje pro rok 2013, která je publikována na internetových stránkách 

Českého statistického úřadu. Podkladem se staly také informace poskytnuté vedením 

a zaměstnanci samotné jazykové školy 1st English. Další data byla získána analýzou 

konkurenčních škol, které v Moravskoslezském kraji působí v oblasti jazykového vzdělávání. 

Analýze byla podrobena nabídka služeb jednotlivých společností, jejich prezentace 

na internetu, reklamní aktivity apod. 

 

Primární data 

 Tyto data byla získána prostřednictvím dotazníkového šetření, které probíhalo 

v prostorách jazykové školy 1st English. 
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Metoda marketingového výzkumu 

 Pro tento marketingový výzkum byla zvolena kvantitativní metoda osobního 

dotazování, a to díky jejímu vysokému stupni návratnosti. Nástrojem tohoto primárního sběru 

dat se pak stal strukturovaný dotazník, který respondenti vyplňovali již samostatně, avšak 

za přítomnosti lektorů, kteří byli s danou problematikou blíže seznámeni. Základním 

souborem byli současní zákazníci jazykové školy 1st English studující výukovou metodu 

Direct Method. Naproti tomu výběrovým souborem se stali všichni tito zákazníci, kteří byli 

v jazykové škole zastiženi v průběhu sběru dat.  

 

Časový harmonogram činností 

 Následující tabulka 4.1 zobrazuje časový harmonogram jednotlivých kroků 

marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků s metodou Direct Method. 

Tab. 4.1 Časový harmonogram Direct Method 

 04/2013 05/2013 06/2013 09/2013 03/2014 04/2014 

Určení problému       

Definice cíle       

Plán výzkumu       

Předvýzkum       

Sběr dat       

Zpracování dat       

Analýza dat       

Doporučení       

Zdroj: tvorba autorky 

Předvýzkum 

 Před zahájení samotného výzkumu byl proveden předvýzkum, který byl realizován 

v květnu roku 2013. Dotazníky si prošlo 10 osob z řad zákazníků a zaměstnanců jazykové 

školy 1st English. Na základě tohoto předvýzkumu byly zjištěny drobné nedostatky 

dotazníku, které se poté staly předmětem přepracování do srozumitelnější podoby. 

 

4.1.2 Realizační fáze 

 V této fázi je popisován sběr a zpracování dat a struktura respondentů, kteří byli 

dotazováni. 
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Sběr dat 

 Sběr dat probíhal v prostorách jazykové školy 1st English. Data pro výukovou metodu 

Direct Method byla sesbírána v období 3. – 7. června v roce 2013. Celkem bylo osloveno 96 

respondentů. Během realizace prvního výzkumu vyplnilo dotazníky 35 respondentů v rámci 

„firemní výuky“ a 61 v rámci skupiny nazvané jako „veřejnost“. 

 

Zpracování dat 

 Dotazníky musely být nejdříve zkontrolovány a jednotlivým otázkám byly přiděleny 

číselné kódy. Data získaná z dotazníkového šetření byla dále zpracována do datové matice 

v tabulkovém procesoru Microsoft Excel a následně vyhodnocena ve statistickém softwaru 

IBM SPSS Statistics. 

 

4.1.3 Struktura dotázaných respondentů 

Pohlaví respondentů 

 Výzkumu spokojenosti s výukovou metodou Direct Method se zúčastnilo 

35 respondentů skupiny firemní výuka a 61 respondentů výukové skupiny veřejnost. V rámci 

obou skupin tvořili 57,8 % muži a 42,2 % ženy (viz. obrázek 4.1). 

 

Obr. 4.1 Pohlaví respondentů Direct Method 
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Věková skupina respondentů 

 Největší procento zákazníků výukové metody Direct Method bylo ve věku 

19 až 34 let, zastoupení činilo 45,3 %. Další početnou skupinu tvořili zákazníci ve věku 35 

až 50 let s procentuálním zastoupením 35,8 %. Následovaly pak skupiny 51 až 65 let, 

15 až 18 let. Nejméně významnou se pak stala věková skupina 65 let a více, která byla 

zastoupena pouhým procentem (viz. obrázek 4.2). 

 

Obr. 4.2 Věková skupina respondentů Direct Method 

 

Dosažené vzdělání respondentů  

 

Obr. 4.3 Dosažené vzdělání respondentů 
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 Nejpočetnější skupinou respondentů se stala ta s vysokoškolsky vzdělanými 

zákazníky, kteří byli zastoupeni více než šedesáti procenty. Druhou nejvýznamnější kategorii 

tvořili zákazníci s nejvyšším dosaženým vzděláním středoškolským s maturitou, a to 28,7 %. 

Nejméně početné skupiny pak tvořili lidé se základním vzděláním, středoškolským 

bez maturity a vyšším odborným vzděláním (viz. obrázek 4.3). 

 

4.2 Výzkum spokojenosti s 1st English Method 

 Marketingový výzkum opět zahrnuje jak přípravnou, tak realizační fázi. Obě fáze pak 

zahrnují další nezbytné kroky. 

 

4.2.1 Přípravná fáze 

Určení problému 

 Výzkumným problémem je úspěšnost nově zavedené jazykové metody 1st English 

Method. 

 

Definování cíle 

 Cílem výzkumu bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit spokojenost 

zákazníků s jednotlivými prvky nové výukové metody 1st English Method, která byla 

vyvinuta samotnou jazykovou školou. Tento cíl byl však zvolen jako sekundární. 

 

Typy informačních dat 

 Jak primární, tak sekundární data byla získána ze stejných zdrojů, jako tomu bylo 

u výzkumu spokojenost s výukovou metodou Direct Method. 

 

Metoda marketingového výzkumu  

 I pro tento marketingový výzkum byla zvolena kvantitativní metoda osobního 

dotazování. Nástrojem tohoto primárního sběru dat se pak stal strukturovaný dotazník, který 

si respondenti taktéž vyplňovali již samostatně, za přítomnosti lektorů, kteří byli s danou 

problematikou blíže seznámeni. Základním souborem byli současní zákazníci jazykové školy 
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1st English studující jazykovou metodu 1st English Method. Výběrovým souborem se stali 

opět všichni zákazníci, kteří byli v jazykové škole zastiženi v průběhu sběru dat. 

 

Časový harmonogram činností 

 Následující tabulka 4.2 zobrazuje časový harmonogram pro výzkum spokojenosti 

zákazníků s metodou 1st English Method. 

Tab. 4.2 Časový harmonogram výzkumu 1st English Method 

 04/2013 05/2013 02/2013 02/2013 03/2014 04/2014 

Určení problému       

Definice cíle       

Plán výzkumu       

Předvýzkum       

Sběr dat       

Zpracování dat       

Analýza dat       

Doporučení       

Zdroj: tvorba autorky 

 

 4.2.2 Realizační fáze 

Sběr dat 

 Sběr dat probíhal taktéž v prostorách jazykové školy 1st English v období 3. – 7. února 

roku 2014. Dotazníky pro hodnocení spokojenosti s 1st English Method vyplnilo pouze 

35 respondentů. Tento počet vyplývá z nízkého zájmu zákazníků jazykové školy o tuto 

výukovou metodu, celkový počet tvoří necelých 40 klientů. 

 

Zpracování dat 

 Stejně jako u výzkumu Direct Method byly dotazníky nejdříve zkontrolovány 

a jednotlivým otázkám byly přiděleny číselné kódy. Získaná data byla následně zpracována 

v tabulkovém procesoru Microsoft Excel a vyhodnocena v softwaru IBM SPSS Statistics. 
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4.2.3 Struktura dotázaných respondentů 

 Data charakterizující strukturu respondentů byla získána z dotazníků, konkrétně 

z identifikačních otázek, které se týkají pohlaví, věkové struktury a dosaženého vzdělání.  

 

Pohlaví respondentů 

 Primárního výzkumu se, jak již bylo zmíněno, zúčastnilo 35 respondentů, z nichž 

54,3 % tvořili muži a 45,7 % ženy (viz. obrázek 4.4). 

 

Obr. 4.4 Pohlaví respondentů 1st English Method 

 

Věková skupina respondentů 

 

Obr. 4.5 Věková skupina respondentů 1st English Method 
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 Nejpočetnější věková skupina zákazníků výukové metody 1st English Method byla 

ve věku 19 až 34 let, její procentuální zastoupení činilo 34,3 %. Další velice významnou 

skupinu tvořili zákazníci ve věku 35 až 50 let se zastoupením 31,4 %. Následovaly pak 

skupiny 51 až 65 let, 15 až 18 let. Věková skupina 65 let a více zastoupena nebyla (viz. 

obrázek 4.5). 

 

Dosažené vzdělání respondentů 

 Nejvýznamnější skupinou se stala ta s vysokoškolsky vzdělanými zákazníky, kteří byli 

zastoupeni 52,9 %. Další poměrně početná kategorie měla nejvyšší dosažené vzdělání 

středoškolské s maturitou a tvořila 28,6 % zákazníků. Méně početné skupiny pak tvořili lidé 

se základním vzděláním, středoškolským bez maturity a vyšším odborným vzděláním (viz. 

obrázek 4.6).  

  

Obr. 4.6 Dosažené vzdělání respondentů 1st English Method 
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5 Analýza výsledků měření spokojenosti 

 Tato kapitola se zabývá analýzou výsledků marketingového výzkumu zaměřeného 

na zjištění spokojenosti zákazníků jazykové školy 1st English. První podkapitola je věnována 

analýze výsledků spokojenosti s jazykovou metodou Direct Method. Respondenti pro tuto 

metodu byli rozděleni do dvou skupin, a to na veřejnost a firemní výuku. V druhé podkapitole 

je zkoumána spokojenost zákazníků s novou výukovou metodou 1st English Method. 

Poslední podkapitola se pak týká vyhodnocení stanovených hypotéz. 

 

5.1 Direct Method 

5.1.1 Analýza spokojenosti s výukou  

 Analýzou spokojenosti zákazníků s výukou jazykové metody Direct Method se zabývá 

první část dotazníku. V případě skupiny veřejnost se jedná o deset otázek, u skupiny firemní 

výuka o jednu otázku méně. 

 

Spokojenost s výukou 

Skupina veřejnost 

 Na obrázku 5.1 je vytvořená poziční mapa spokojenosti a důležitosti s prvky výuky 

studijní skupiny veřejnost. 

 Z prvního kvadrantu je zřejmé, že klíčovým faktorem jazykové školy jsou její lektoři. 

Tento faktor je pro školu motivátorem. Mezi přeinvestované faktory pak patří doba výuky, 

prostředí jazykové školy a klientský servis. S těmito faktory jsou zákazníci sice spokojeni, 

avšak nepřikládají jim vysokou váhu. Do kvadrantu marginálních příležitostí dle poziční 

mapy byly zařazeny dva faktory, a to zábavnost výuky a aktivity ve výuce. S těmito faktory 

jsou respondenti sice spokojeni nejméně, ale přikládají jim také nejmenší význam. 

V posledním, čtvrtém kvadrantu, se nacházejí faktory konkurenčních příležitostí. Z výzkumu 

plyne, že pro jazykovou školu jsou těmito faktory poměr cena – kvalita, tempo výuky, její 

zábavnost a efektivita. Zde je pro jazykovou školu 1st English velký prostor pro zlepšení, 

protože jsou zákazníci s těmito faktory spokojeni nejméně a přikládají jim nejvyšší význam. 
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Obr. 5.1 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti s výukou skupiny veřejnost 

 Pomocí jednovýběrového t testu byly porovnány průměry jednotlivých faktorů 

spokojenosti. Jako testovaná hodnota bylo zvoleno číslo 3, které představuje střed škály. 

Z tabulky (viz. příloha tabulka 8.1) je patrné, že faktory spojené s výukou metody Direct 

Method skupiny veřejnost vykazují nadprůměrnou spokojenost zákazníků. 

 

Skupina firemní výuka  

 V obrázku 5.2 je vytvořena poziční mapa, ale z pohledu zákazníků, kteří se v jazykové 

škole 1st English vzdělávají v rámci firemní výuky.  

 Z prvního kvadrantu je patrné, že klíčovým faktorem školy jsou opět lektoři, ale také 

efektivita výuky. Druhý kvadrant ukazuje, že k přeinvestovaným faktorům se řadí zábavnost 

výuky. Mezi faktory marginálních příležitostí pak patří faktory zobrazené v třetím kvadrantu 

poziční mapy, tempo výuky a aktivity ve výuce. Příležitostí ke zlepšení se stává tempo výuky, 

které se nachází ve čtvrtém kvadrantu. 

 I pro tuto skupiny byly prostřednictvím jednovýběrového t testu porovnány průměry 

jednotlivých faktorů s testovanou hodnotou číslo 3. Z tabulky (viz. příloha tabulka 8.2) je 

patrné, že všechny faktory spokojenosti s výukou metody Direct Method skupiny firemní 

výuka vykazují nadprůměrnou spokojenost. 
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Obr. 5.2 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti s výukou skupiny firemní výuka 

 

Názory na výuku 

Délka výukové hodiny 

 Z obrázku 5.3 je patrné, že skupině veřejnost nejvíce vyhovuje dosavadní délka 

výukové hodiny 2 x 50 minut s přestávkou. Tuto možnost zvolilo 73,8 % respondentů. Ostatní 

možnosti pak získaly vždy méně než 10 % z celkového počtu dotázaných respondentů, a to 

v pořadí 60, 90, 50 a 2 x 45 minut. 

 

Obr. 5.3 Preferovaná délka výukové hodiny dle skupiny veřejnost 
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 Třídění druhého stupně dle pohlaví ukázalo, že muži i ženy shodně preferují 

současnou délku hodiny 2 x 50 minut s přestávkou. Tuto odpověď zvolilo 63 % mužů a 82 % 

žen (viz příloha tabulka 4.1). Stejný výsledek pak také ukázalo třídění druhého stupně dle 

věkových skupin. Kdy všechny skupiny volily taktéž současnou délku hodiny (viz příloha 

tabulka 4.2). 

 Dle dosaženého vzdělání také všichni respondenti dávají přednost současné délce 

hodiny 2 x 50 minut s přestávkou (viz. příloha tabulka 4.3) 

 V dotazované skupině firemní výuka už byly větší rozdíly v odpovědích. Z obrázku 

5.4 je patrné, že nejvíce vyhovující pro tuto skupinu se stala délka 90 minut. Délku výuky by 

preferovalo 42,9 % respondentů. Druhou nejvýznamnější možností je délka současné hodiny 

2 x 50 minut, kterou by volilo 40 % respondentů. Ostatní možnosti se pak umístili 

v následujícím pořadí: 2 x 45 minut, 50 a 60 minut. Odpověď jinak nezvolil ani jeden 

respondent z žádné ze skupin. 

 

Obr. 5.4 Preferovaná délka výukové hodiny dle skupiny firemní výuka 

 Z hlediska pohlaví byli muži nejvíce spokojeni se současnou délkou výukové hodiny, 

tuto možnost volilo 44 %. Druhou nejpožadovanější délkou, se zastoupením 40 % dotázaných 

mužů, byla hodina v délce 90 minut. Ženy by naproti tomu na prvním místě preferovaly se 

zastoupením 40 % délku hodiny 90 minut. Až na druhém místě současnou délku nebo 2 x 45 

minut, obě tyto možnosti získaly po dvaceti procentech (viz. příloha tabulka 7.1). 
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 Co se věkové skupiny týče, by zákazníci ve věku 19 – 34 let nejvíce preferovali 

současnou délku (2 x 50 minut s přestávkou), tuto možnost volilo 44,4 %. Respondenti ve 

věku 35 – 50 let by naopak dali přednost hodině v délce 90 minut, a sice 54,5 %. Věkové 

skupině 51 – 65 let pak opět nejvíce vyhovuje současná délka, pro tuto délku se vyslovilo 

50 % dotázaných (viz. příloha tabulka 7.2). 

 Dle dosaženého vzdělání vysokoškolákům vyhovuje spíše současná délka, a to 50 %. 

Naproti tomu středoškolsky vzdělaní zákazníci s maturitou by dali přednost délce hodiny 90 

minut, tuto možnost volilo 62,5 % (viz. příloha tabulka 7.3) 

  

Struktura lekce 

 V této otázce si respondenti mohli vybrat ze tří možností struktury stávající lekce 

v délce 2 x 50 minut. Necelých 60 % respondentů skupiny veřejnost bylo pro druhou 

možnost „opakování i nové učivo v každé ze dvou hodin jedné lekce“. Pro první možnost 

„opakování celou první hodinu a část druhé, nové učivo až na konci druhé hodiny“ se 

vyslovilo 34,4 % respondentů této skupiny. Pro poslední možnost „jinak“ už jen 6,6 % (viz. 

příloha obrázek 3.1). 

 Z třídění druhého stupně dle pohlaví vyplývá, že muži se jednoznačně neshodli 

na jedné odpovědi. První možnost „opakování celou první hodinu a část druhé, nové učivo až 

na konci druhé hodiny“ zatrhlo 48,1 % mužů a pro druhou možnost „opakování i nové učivo 

v každé ze dvou hodin jedné lekce“ 44,4 %. Naproti tomu ženy by daly přednost druhé 

možnosti, a to 67,9 % (viz. příloha tabulka 4.4). 

 Co se věkových skupin týče, byly téměř všechny taktéž pro druhou možnost. Pouze 

zákazníci ve věku 15 – 18 let byli pro třetí možnost „jinak“. Kdy uvedli, že by spíše chtěli 

první hodinu procvičovat a celou další probírat nové učivo. Avšak zákazníci této věkové 

skupiny byli pouze tři z celkové počtu dotázaných (viz. příloha tabulka 4.5). 

 Většina vysokoškolsky vzdělaných respondentů (63,6 %) by dala přednost možnosti 

opakování i nové učivo v každé hodině. Tuto možnost volilo také 47,4 % středoškolsky 

vzdělaných zákazníků s maturitou, na druhém místě se zastoupením 42,1 % volili možnost 

opakování celou první hodinu a část druhé, nové učivo až na konci druhé hodiny (viz. příloha 

tabulka 4.6). 
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 U skupiny firemní výuka byly odpovědi velice vyrovnané. Pro první možnost se 

vyjádřilo 47,1 % dotázaných. Druhou možnost volilo rovných 50 % a třetí necelá tři procenta 

respondentů této skupiny (viz. příloha obrázek 6.1). 

 Z pohledu pohlaví se názory mužů a žen příliš nelišily. První dvě možnosti získaly 

v průměru vždy kolem padesáti procent odpovědí (viz. příloha tabulka 7.4). 

 Věková skupina 19 – 34 let dává přednost druhé možnosti, pro ni hlasovalo 66,7 %. 

Věkové skupina 35 – 50 let a 51 – 65 let dává naopak přednost první možnosti „opakování 

celou první hodinu a část druhé, nové učivo až na konci druhé hodiny“ (viz. příloha tabulka 

7.5). 

 Vysokoškolsky vzdělaní zákazníci preferují spíše opakování i nové učivo v každé 

hodině, a to 52,2 %. Naproti tomu středoškolsky vzdělaní respondenti s maturitou dávají 

přednost první možnosti opakování celou první hodinu a část druhé, nové učivo až na konci 

druhé hodiny, pro tuto možnost se vyslovilo 62,5 % (viz. příloha tabulka 7.6). 

 

Největší výhoda výuky Direct Method 

 Skupina veřejnost pokládá za největší výhodu první možnost, mluvit v hodině 

neustále anglicky, a to 43,3 %. Dalších 40 % respondentů si myslí, že největším přínosem 

výuky přímou metodou je opakování, díky kterému dochází k automatickému zapamatování 

si gramatických a jazykových vazeb. Třetí možnost, velkou část učiva se naučí student přímo 

v hodině (menší domácí příprava), už volilo pouze 16,6 % dotázaných (viz. příloha obrázek 

3.2).  

 Muži s myslí, že největší výhodou výukové metody Direct Method je příležitost 

mluvit neustále anglicky. Tuto možnost zvolilo 51,9 % respondentů. Ženy se naopak 

domnívají, že největší předností je opakování, díky kterému dochází k automatickému 

zapamatování si gramatických a jazykových vazeb. Možnost volilo taktéž 51,9 % dotázaných 

žen (viz. příloha tabulka 4.7). 

 Věkové skupiny 15 – 18 let a 65 let a více volily jako největší výhodu první možnost. 

Zákazníci ve věku 19 – 34 let byli nerozhodní, jelikož všechny tři možnosti získaly vždy 

kolem třiceti procent. U věkových kategorií 35 – 50 let a 51 – 65 let získaly první dvě 

možnosti vyrovnané nejvyšší procento odpovědí (viz. příloha tabulka 4.8). 
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  Největší procento vysokoškolsky vzdělaných zákazníků si myslí, že největším 

přínosem je možnost mluvit neustále anglicky. Středoškolsky vzdělaní s maturitou naopak, že 

největší výhoda spočívá v opakování, díky kterému dochází k automatickému zapamatování 

si gramatických a jazykových vazeb (viz. příloha tabulka 4.9). 

 Pro druhou skupinu firemní výuky je největší výhodou druhá možnost se zastoupením 

57,1 %. První možnost skončila na druhém místě s procentním zastoupením 31,3 %. Třetí 

možnost, stejně jako u skupiny veřejnost, se umístila na posledním místě se 11,4 % (viz. 

příloha obrázek 6.2).  

 Dle pohlaví si jak muži, tak ženy myslí, že největší výhodou výuky Direct Method je 

opakování, díky kterému dochází k automatickému zapamatování si gramatických 

a jazykových vazeb. Tento názor sdílí 56 % mužů a 60 % žen. U mužů se pak ale na druhém 

místě umístila první z možností a u žen třetí možnost (viz. příloha tabulka 7.7). 

 Věkové skupiny se v této otázce také rozhodovali téměř shodně, stejně jako tomu bylo 

u pohlaví. Skupina 19 – 34, 35 - 50, 51 – 65 let si myslí, že největší výhodou je druhá 

možnost (viz. příloha tabulka 7.8).  

 Dle dosaženého vzdělání všichni respondenti považují za největší výhodu výuky 

přímou metodou druhou možnost mluvit v hodině neustále anglicky (viz. příloha tabulka 7.8). 

 

Názor na domácí úkoly 

 Respondenti si v této otázce mohli vybrat ze dvou základních možností, a to zda jim 

domácí úkoly vadí či nikoliv. V případě, že dotázaným zákazníkům úkoly nevadí, měli 

možnost ještě na výběr z dalších čtyř možností, s jakou frekvencí by je byli ochotni 

vypracovávat. 

 Necelým sedmdesáti procentům respondentů ze skupiny veřejnost by vypracovávat 

domácí úkoly nevadilo (viz. příloha obrázek 3.3). Z toho 59 % by preferovalo domácí úkoly 

po každé hodině, 15,4 % jednou za dva týdny, 8 % jednou za měsíc a necelých osmnáct 

procent ještě méně často (viz. obrázek 5.5). Proti domácím úkolům se z této skupiny vyjádřilo 

31,2 % dotázaných. 
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Obr. 5.5 Frekvence domácích úkolů dle skupiny veřejnost 

 Dle pohlaví by domácí úkoly vadily spíše mužům, než ženám. Necelým šedesáti 

procentům mužů a téměř osmdesáti procentům žen by nevadilo tyto úkoly vypracovávat  (viz. 

příloha tabulka 4.10). Co se frekvence týče, byli by je obě pohlaví ochotné vypracovávat 

po každé hodině (viz. příloha tabulka 4.11). 

 Co se věkových skupin týče, by všem těmto skupinám spíše nevadilo vypracovávat 

domácí úkoly (viz. příloha tabulka 4.12). Kategorie 15 – 18 let by je preferovala méně často 

než jednou za měsíc. Ostatní věkové skupiny pak ve většině volili první možnost „po každé 

hodině“ (viz. příloha tabulka 4.13). 

 Největšímu procentu vysokoškolsky vzdělaných respondentů (78,8 %) by nevadilo 

vypracovávat domácí úkoly, a to v nejvíce preferované frekvenci po každé hodině. Naproti 

tomu středoškolsky vzdělaní zákazníci s maturitou byli v této otázce nerozhodní. 52,6 % bylo 

proti domácím úkolům a 47,4 % pro s frekvencí po každé hodině (viz. příloha tabulky 4.14 

a 4.15). 

 Druhé skupině firemní výuka by domácí úkoly vadili méně než skupině veřejnost. 

Pro domácí úkoly se vyjádřilo 85,7 %. Z tohoto procentuálního vyjádření bylo 40 % 

dotázaných pro úkoly po každé hodině, 16,7 % jednou za dva týdny, 23,3 % jednou za měsíc 

a dvacet procent méně často (viz. obrázek 5.6). Vypracovávat domácí úkoly by pak nebylo 

ochotno 14,3 % respondentů ze skupiny firemní výuka (viz. příloha obrázek 6.3). 
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Obr. 5.6 Frekvence domácích úkolů dle skupiny firemní výuka 

 Z pohledu pohlaví by domácí úkoly nevadily spíše mužům než ženám. Proti domácím 

úkolů se vyjádřilo pouze 8 % mužů a 30 % žen (viz. příloha tabulka 7.10). Nejvíce 

preferovaná frekvence je pak po každé hodině (viz. příloha tabulka 7.11). 

 Věkovým skupinám 19 – 34, 35 – 50 a 51 – 65 let by také nevadilo vypracovávat 

domácí úkoly. Ve skupině 19 – 34 let bylo 83,3 % pro domácí úkoly. Všechny čtyři frekvence 

vypracovávání pak dopadly téměř shodně. Ve věkové kategorii 35 – 50 let bylo pro domácí 

úkoly více než devadesát procent, z čehož 70 % by je volilo po každé hodině. Skupina 51 – 65 

let pak zvolila možnost pro vypracovávání v 83,3 %. Preferovaná frekvence by byla jednou 

za měsíc (viz. příloha tabulka 7.12 a 7.13). 

 Největší procento vysokoškolsky i středoškolsky s maturitou vzdělaných respondentů 

by nevadilo vypracovávat domácí úkoly s nejvíce upřednostňovanou frekvencí po každé 

hodině (viz. příloha tabulky 7.14 a 7.15). 

 

Průměrný počet nových slovíček ve vyučovací hodině 

 Největší procento respondentů, více než 50 % u každé skupiny, by se průměrně 

v jedné vyučovací hodině (2 x 50 minut) chtělo naučit 10 až 15 slovíček. U první skupiny 

veřejnost bylo pro tuto možnost 57,4 % respondentů. Dále by se méně než 10 slovíček chtělo 

naučit 21,3 % dotázaných zákazníků, 16,4 % zvolilo možnost 15 až 20 slovíček a necelých 

pět procent 20 slovíček a více (viz. příloha obrázek 3.4). 
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 Z pohledu pohlaví by se jak muži, tak ženy chtěli v průměru naučit 10 až 15 slovíček 

ve vyučovací hodině. Obě pohlaví se k této možnosti přikláněla v šedesáti procentech 

odpovědí. U mužů pak byla druhá nejčastější odpověď méně než 10 slovíček a u žen 15 až 20 

slovíček (viz. příloha tabulka 4.16). 

 Věkové skupiny 15 – 18 let a 65 let a více se přiklání k možnosti 10 slovíček a méně. 

Ostatní skupiny by pak nejvíce preferovaly 10 až 15 slovíček za jednu výuku (viz. příloha 

tabulka 4.17). 

 Dle dosaženého vzdělání jak vysokoškolsky, tak i středoškolsky s maturitou vzdělaní 

respondenti dávají přednost možnosti 10 – 15 nových slovíček ve vyučovací hodině (viz. 

příloha tabulka 4.18). 

 Ve skupině firemní výuka bylo pro 10 až 15 slovíček 74,3 % respondentů. Ostatní 

možnosti co se procentuálního vyjádření týče, následovaly ve stejném pořadí jako u skupiny 

veřejnost. 14,3 % dotázaných bylo pro méně než 10 naučených slovíček ve vyučovací hodině, 

8,6 % pro 15 až 20 slovíček a 2,9 % pro 20 a více slovíček (viz. příloha obrázek 6.4). 

 Dle pohlaví se nejpreferovanější možnosti také shodovaly. Z celkového počtu mužů 

bylo 64 % pro 10 až 15 nových slovíček v jedné vyučovací hodině. Ženy pak pro tuto 

možnost hlasovaly jednomyslně (viz. příloha tabulka 7.16). 

 Respondenti se také shodly dle věkové skupiny a dosaženého vzdělání, ve valné 

většině, že optimální počet nových slovíček v jedné vyučovací hodině je 10 – 15 (viz. příloha 

tabulky 7.17 a 7.18). 

 

Případ, kdy se zákazníkům nejlépe učí slovní zásoba 

 Skupině veřejnost se slovní zásoba učí nejlépe, pokud je navázána k určitému tématu. 

Tuto odpověď v dotazníku zatrhlo necelých 60 % respondentů z této skupiny. 39,34 % 

zákazníků pak tvrdilo, že se jim zásoba učí lépe, pokud je různorodá a mohou si uvědomit 

souvislosti a jiné významy (viz. příloha obrázek 3.5). 

 Mužům stejně jako ženám v této skupině se slovní zásoba učí snáze, pokud je 

navázána k určitému tématu. Tuto odpověď zaznamenalo 63 % mužů a 53,6 % žen (viz. 

příloha tabulka 4.19). 
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 Věková skupina 35 – 50 let si slovní zásobu zapamatuje lépe, pokud je různorodá 

a díky tomu si mohou uvědomit souvislosti a jiné významy. Ostatní skupiny se pak shodly, 

na první možnosti „pokud je navázána k určitému tématu“ (viz. příloha tabulka 4.20). 

 Středoškolsky s maturitou a vysokoškolsky vzdělaným zákazníkům se slovní zásoba 

učí nejlépe, pokud je navázána k určitému tématu (viz. příloha tabulka 4.21). 

 Skupině firemní výuka se slovní zásoba učí také nejlépe, pokud je navázána 

k určitému tématu. Odpověď zvolilo necelých 75 % dotázaných. Možnost „pokud je 

různorodá a můžu si uvědomit souvislosti a jiné významy“ vybralo 25,7 % respondentů (viz. 

příloha obrázek 6.5). 

 Z pohledu pohlaví 84 % mužů tvrdí, že se jim slovní zásoba učí nejlépe, pokud je 

navázána k určitému tématu. Ženy tuto možnost zvolily z padesáti procent. Dalších 50 % 

odpovědělo, že se jim zásoba učí nejlépe, pokud je různorodá a mohou si uvědomit souvislosti 

a jiné významy (viz. příloha tabulka 7.19). 

 Všem třem věkovým skupinám, 19 – 34, 35 – 50 a 51 – 65 let, se slovní zásoba učí 

nejlépe, pokud je vázána k určitému tématu (viz. příloha tabulka 7.20). 

 Dle dosaženého vzdělání se jak středoškolákům s maturitou, tak vysokoškolákům 

nejlépe učí slovní zásoba, pokud je navázána k určitému tématu (viz. příloha tabulka 7.21). 

 

Maximální počet studentů ve skupině 

 Skupina veřejnost se domnívá, že maximální počet studentů ve skupině by měl být tři 

studenti. Možnost zvolilo 62,7 %. Pět studentů zvolilo 35,6 % respondentů. Osm už pak 

necelá dvě procenta (viz. příloha obrázek 3.6). 

 Obě pohlaví měla na tuto problematiku shodný názor, že maximální počet studentů 

ve skupině by měl být tři (viz. příloha tabulka 4.22). 

 Názory jednotlivých věkových skupin na počet studentů v jedné studijní skupině se už 

patrně rozcházely. Věkové kategorie 15 – 18 let a 51 – 65 let se spíše přikláněly 

k maximálnímu počtu pět studentů. Naproti tomu ostatní skupiny by raději dali přednost 

menším skupinám, maximálně tříčlenným (viz. příloha tabulka 4.23). 
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 Vysokoškolsky vzdělaní respondenti i středoškolsky s maturitou si myslí, že 

maximální počet studentů ve skupině jsou tři. Na druhém místě pak maximálně pět studentů 

(viz. příloha tabulka 4.24). 

 Výuková skupina firemní veřejnost zase považuje za optimální počet studentů 

ve skupině pět, a to 64,7 % dotázaných. Možnost tři studenti vybralo 26,5 % respondentů. 

Pro deset studentů pak bylo necelých šest procent a zbylé tři procenta by volila osm studentů 

ve skupině (viz. příloha obrázek 6.6). 

 Dle pohlaví si muži i ženy opět shodně myslí, že maximální počet studentů ve skupině 

by měl být pět. Pro tuto možnost bylo 66,7 % mužů a šedesát procent žen. Druhou nejčetnější 

odpovědí pak byli tři studenti v jedné skupině (viz. příloha tabulka 7.22). 

 Ve všech věkových kategoriích i vzdělanostních skupinách je také jednoznačně 

upřednostňován počet pět studentů ve skupině (viz. příloha tabulky 7.23 a 7.24). 

 

Důležitost doplňujících aktivit ve výuce 

 Názory obou studijních skupin se téměř shodovaly. Z obrázku 5.7 je patrné, že 

nejdůležitějšími prvky výuky jsou konverzace na dané téma, následována volnou konverzací 

a diskusí s ostatními.  

 

Obr. 5. 7 Důležitost doplňujících aktivit, Direct Method 

 Jednovýběrovým t testem bylo ověřeno, zda se testovaná hodnota 3 shoduje 

s naměřenými průměry důležitosti doplňujících aktivit. Následující výsledky jsou zobrazeny 
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v tabulkách (viz. příloha tabulky 8.3 a 8.4). Z těchto tabulek je patrné, že skupina veřejnost 

i firemní výuka přikladají nadprůměrnou důležitost aktivitám, jakými jsou poslechy, čtení 

souvislého textu a následné zodpovězení otázek, konverzace na dané téma, volná konverzace 

a diskuze s ostatními. Průměrně důležitými doplňujícími aktivitami pak jsou cvičení 

v učebnici, diktáty a čtení otázek a odpovědí z učebnice.  

 

5.1.2 Analýza spokojenosti s lektory  

 Analýzou spokojenosti s lektory jazykové školy 1st English se zabývá druhá část 

dotazníku. Této tématice jsou v něm věnovány dvě otázky, z toho jedna hodnotící pro zjištění 

spokojenosti zákazníků. 

 

Spokojenost s lektory 

 Respondenti v této otázce hodnotili spokojenost s lektory prostřednictvím šesti faktorů 

úzce spojených s jejich schopnostmi ve výuce. Průměrné nejvyšší spokojenosti dosáhl faktor 

znalost vyučovaného jazyka, jehož hodnota činila 90,7 % u skupiny firemní výuka a 87,7 % 

u veřejnosti. Druhým nejlépe hodnoceným faktorem se stal faktor připravenost lektorů 

na výuku, u něhož se názory obou skupin téměř shodovaly. Ostatní se umístily dle průměru 

obou skupin v následujícím pořadí: schopnost přizpůsobit se, udržet pozornost, pedagogické 

dovednosti a schopnost motivovat. U faktoru pedagogické dovednosti se názory obou skupin 

nejvíce lišily (viz. obrázek 5.8). 

 

Obr. 5.8 Spokojenost s lektory, Direct Method 



53 

 

 Dle jednovýběrového t testu s testovací hodnotou 3 bylo zjištěno, že zákazníci obou 

studijních skupin jsou se všemi faktory týkajících se lektorů nadprůměrně spokojeni (viz. 

příloha tabulka 8.5 a 8.6). 

 

Intervaly výměny jednotlivých lektorů 

 U této otázky se názory obou skupin respondentů velice lišily. U první skupiny 

veřejnost dává 52,7 % dotázaných přednost střídání tří a více lektorů. Každou hodinu jiného 

lektora by si pak přálo 27,9 % respondentů. Dále by 11,5 % upřednostnilo střídání dvou 

lektorů a něco málo přes osm procent stálého lektora (viz. obrázek 5.9). 

 

Obr. 5.9 Intervaly výměny jednotlivých lektorů dle skupiny veřejnost 

 I v této otázce se názory obou pohlaví opět shodovaly. Jak již bylo zmíněno, zákazníci 

této skupiny by nejvíce preferovali střídání tří a více lektorů (viz. příloha tabulka 4.25). 

 Věková skupina 15 – 18 let upřednostňuje spíše stálého lektora. Kategorii 19 – 34 let 

by více vyhovovalo střídání tří a více lektorů nebo mít každou hodinu jiného lektora. Ostatní 

skupiny se pak téměř jednoznačně vyslovily pro střídání tří a více lektorů (viz. příloha tabulka 

4.26). 

 Dle vzdělání středoškolsky s maturitou i vysokoškolsky vzdělaní zákazníci 

upřednostňují střídání tří a více lektorů. Na druhém místě by pak preferovali každou hodinu 

jiného lektora (viz. příloha tabulka 4.27). 
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 Naproti tomu druhá skupina firemní výuka dává nejvíce přednost střídání dvou 

lektorů, a to 41,2 %. Dále 29,4 % respondentů z této skupiny si vybralo jako nejvíce 

vyhovující interval výměny střídání tří a více lektorů. Neméně početnou skupinou byly 

zákazníci, kteří by si přáli střídání tří lektorů a více. Jejich procentní vyjádření činilo 23,5 %. 

Nejméně, necelých šest procent, si stejně jako u skupiny veřejnost přálo stálého lektora (viz. 

obrázek 5.10). 

 

Obr. 5.10 Intervaly výuky jednotlivých lektorů dle skupiny firemní výuka 

 Dle pohlaví muži upřednostňují střídání dvou lektorů. Tuto možnost zvolilo 45,8 % 

dotázaných mužů. Naproti tomu názor žen na tuto problematiku nebyl příliš jednotný. 30 % 

bylo pro stálého lektora, 30 % pro střídání svou lektorů a 30 % pro střídání tří a více lektorů 

(viz. příloha tabulka 7.25). 

 Věková kategorie 19 – 34 let se spíše přiklání ke střídání dvou lektorů, a to 52,9 % 

z této věkové skupiny. Kategorie 35 – 50 let také neměla jednotný názor. Nejvíce by však 

preferovala stálého lektora nebo střídání tří a více lektorů. Zákazníci ve věku 51 – 65 let by 

zase upřednostnili střídání tří a více lektorů. Pro tuto možnost se vyjádřilo padesát procent 

dotázaných (viz. příloha tabulka 7.26). 

 Středoškolsky vzdělaní respondenti s maturitou dávají přednost stálému lektoru. 

Naproti tomu vysokoškolsky vzdělaní zákazníci upřednostňují střídání dvou lektorů (viz. 

příloha tabulka 7.27). 
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5.1.3 Analýza spokojenosti s doplňkovými službami  

Klientský servis 

 Tomuto tématu jsou v dotazníku pro firemní výuku věnovány dvě otázky. První je 

filtrační a v případě, že zákazník klientský servis nevyužívá, je v dotazníku automaticky 

odkázán na další pro něj příslušnou otázku. Druhá otázka se pak zabývá hodnocením 

spokojenosti se čtyřmi položkami klientského servisu. Tato otázka už je pro obě výukové 

skupiny shodná. Rozdílnost v počtu otázek tohoto tématu spočívá v rozdílnosti studijních 

skupin. 

 Zákazníci skupiny veřejnost jsou nejvíce spokojeni se vstřícností a komunikativností 

zaměstnanců klientského servisu. U vstřícnosti dosahuje jejich spokojenost 86,4 %, 

u komunikativnosti o procento méně. Rychlost vyřízení požadavků a odbornost pak dosáhly 

spokojenosti v tomto pořadí 82 % a 80 % (viz. příloha obrázek 3.7). 

 Jak již bylo zmíněno, skupina firemní výuka měla v dotazníku navíc filtračního 

otázku. Z odpovědí vyplývá, že klientského servisu využívá pouze 8,6 % dotázaných (viz. 

příloha obrázek 6.7). Toto procento dotázaných bylo nejvíce spokojeno se vstřícností, 

odborností a rychlostí vyřízení požadavků, v těchto případech dosahovala jejich spokojenost 

91,7 %. Nejméně pak zákazníci byli spokojeni s komunikativností zaměstnanců klientského 

servisu (viz. příloha obrázek 6.8). 

 

Frekvence návštěv internetových stránek  

Návštěvnost webových stránek 

 Co se skupiny veřejnost týče, největší procento klientů navštěvuje webové stránky 

méně často než 1 až 2 krát měsíčně, a to v 44,3 % dotázaných. 1 až 2 krát měsíčně stránky 

navštěvuje 32,8 %, každý týden 13,1 % a zbylých 9,8 % stránky školy zatím nenavštívilo (viz. 

příloha obrázek 3.8). 

 Třídění druhého stupně dle pohlaví ukázalo, že 44,4 % mužů navštěvuje webové 

stránky školy 1 až 2 x měsíčně, 37 % pak tyto stránky navštěvuje méně než měsíčně. Největší 

procento žen, 53,6 %, stránky školy navštíví rovněž méně než jednou za měsíc (viz. příloha 

tabulka 4.28). 
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 Většina studentů ve věku 15 – 18 let webové stránky jazykové školy zatím 

nenavštívili. Ostatní skupiny tyto stránky navštěvují méně často než jednou za měsíc (viz. 

příloha tabulka 4.29). 

 Obě skupiny dle dosaženého vzdělání pak webové stránky školy navštěvují také méně 

často než měsíčně (viz. příloha tabulka 4.30). 

 U skupiny firemní výuka je nejpočetnější skupinou zákazníků také ta, která webové 

stránky navštěvuje méně často než 1 až 2 krát za měsíc. Na druhém místě však zákazníci 

ve výsledku 31,4 % zatím internetové stránky školy nenavštívili. Každý týden a 1 až 2 krát do 

měsíce navštěvuje u každé z těchto možností 8,6 % klientů (viz. příloha obrázek 6.9). 

 Tříděním druhého stupně dle pohlaví bylo zjištěno, že odpovědi mužů i žen na tuto 

otázku se opět shodovali. 52 % mužů a 50 % žen navštěvuje webové stránky jazykové školy 

1st English méně často než měsíčně. 32 % mužů a 30 % žen tyto stránky zatím nenavštívilo 

(viz. příloha tabulka 7.28). 

 Nejčastější odpověď na dotaz týkající se frekvence návštěv webových stránek školy 

věkové skupiny 19 – 34 let byla, že zatím tyto stránky nenavštívili. Tuto možnost vybralo 

44,4 % respondentů. Největší procento věkové kategorie 35 – 50 let navštěvuje stránky méně 

často než měsíčně, a to 54,5 %. Tuto odpověď jako nejčastější zvolilo také 83,3 % z věkové 

skupiny 51 – 65 let (viz. příloha tabulka 7.29). 

 Středoškolsky vzdělaní zákazníci s maturitou navštěvují webové stránky především 

méně často než měsíčně nebo je zatím nenavštívili. Největší procento vysokoškolsky 

vzdělaných pak stránky navštěvuje hlavně méně často než měsíčně (viz. příloha tabulka 7.30). 

 

Návštěvnost Facebooku školy 

 Respondenti zde měli na výběr ze stejných možností odpovědí, jako tomu bylo 

u předešlé otázky týkající se návštěvnosti webových stránek jazykové školy. V této otázce se 

však odpovědi obou skupin respondentů velice podobaly (viz. příloha obrázek 3.9 a 6.10). 

Největší procento zákazníků, kolem devadesáti procent, Facebook školy zatím ještě 

nenavštívilo. Následující možnosti následovaly v pořadí, méně často než měsíčně, 1 až 2 krát 

do měsíce a každý týden. Stejné výsledky byly zaznamenány prostřednictvím třídění druhého 
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stupně dle pohlaví, věkové skupiny a dosaženého vzdělání (viz. příloha tabulky 4.31 – 33 a 

7.31 – 33 ). 

 

5.2 1st English Method 

5.2.1 Analýza spokojenosti s výukou 

 Analýze spokojenosti s výukou nové jazykové metody 1st English Method je v první 

části dotazníku věnováno deset otázek. 

 

Spokojenost s výukou  

Poziční mapa 

 

Obr. 5.11 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti s výukovou metodou 1st English Method 

 Na obrázku 5.11 jsou v prvním kvadrantu zobrazeny dva faktory, a to lektoři a doba 

výuky. S těmito faktory jsou zákazníci velice spokojeni a zároveň pro ně mají vysokou 

významnost, jedná se o tzv. motivátory. V druhém kvadrantu se nachází také dva faktory, 

prostředí a klientský servis, které patří mezi přeinvestované. A to z důvodu, že jsou s nimi 

zákazníci sice velice spokojeni, ale nepřikládají jim až tak vysokou významnost. Do třetího 

kvadrantu spadají faktory marginálních příležitostí. Pro jazykovou školu 1st English jsou jimi 

aktivity ve výuce, zábavnost a tempo výuky. Těmto položkám je přikládána nízká spokojenost 

a současně i nízká významnost. V posledním čtvrtém kvadrantu se nachází tři faktory, 
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obsahová náplň a efektivita výuky a poměr cena – kvalita. Zde se jedná o faktory 

konkurenčních příležitostí, se kterými jsou respondenti nespokojeni, ale mají pro ně vysokou 

významnost. 

 Pomocí jednovýběrového t testu byly porovnány průměry jednotlivých faktorů 

spokojenosti s testovanou hodnotou 3. Z tabulky (viz. příloha tabulka 12.1) je patrné, že 

všechny faktory spojené s výukou metody 1st English Method byly respondenty hodnoceny 

nadprůměrně. 

 

Názory na výuku 

Délka výukové hodiny 

 Respondenti zvolili jako nejvíce preferovanou délku hodiny současnou délku 2 x 50 

minut s přestávkou. Tuto možnost vybralo 77,1 % studentů výukové metody 1st English 

Method. Jako další vyhovující délka byla vybrána 90 minut dlouhá výuková hodina, možnost 

zvolilo 14,3 % oslovených zákazníků. Zbylých 8,6 % by pak preferovalo hodinu v délce 

2 x 45 minut s přestávkou. Ostatní možnosti nebyly respondenty vybrány ani jednou (viz. 

obrázek 5.12). 

 

Obr. 5.12 Preferovaná délka výukové hodiny 
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 Třídění druhého stupně dle pohlaví ukázalo, že muži i ženy mají na délku výukové 

hodiny téměř stejný názor. Současnou délku volilo 84,2 % mužů a 68,8 % žen. Muži by 

na druhém místě preferovali délku 90 minut, ženy zase 2 x 45 minut s přestávkou (viz. příloha 

tabulka 11.1). 

 Co se věku týče, byla skupina 15 – 18 let názorově nerozhodná. Po padesáti 

procentech získala jak možnost současná délka, tak 2 x 45 minut s přestávkou. Ostatní věkové 

kategorie, 19 - 34, 35 – 50 a 51 – 65 let, jednoznačně upřednostňuji současnou délku 2 x 50 

minut s přestávkou (viz. příloha tabulka 11.2). 

 Středoškolsky vzdělaní respondenti s maturitou a vysokoškolsky preferují jednoznačně 

současnou délku 2 x 50 minut s přestávkou (viz. příloha tabulka 11.3). 

 

Struktura lekce 

 První možnost struktury stávající lekce „opakování celou první hodinu a část druhé, 

nové učivo až na konci druhé hodiny“ zvolilo celých 50 % respondentů. Pro druhou možnost 

„opakování i nové učivo v každé hodině“ pak bylo 35,3 % zákazníků. Zbylých 14,7 % zatrhlo 

poslední možnost „jinak“, kde měli příležitost vyjádřit svůj názor na tuto problematiku. 

Téměř všichni tito respondenti by si přáli opakování v první hodině, nové učivo v hodině 

druhé (viz. příloha obrázek 10.1). 

 Muži a ženy měli na tuto otázku opět stejný názor, a to, že 50 % mužů a 50 % žen 

dává přednost první z možností „opakování celou první hodinu a část druhé, nové učivo až na 

konci druhé hodiny“ (viz. příloha tabulka 11.4) 

 Věkové skupiny 15 – 18 let a 51 – 65 let dávají přednost také první možnosti 

odpovědi. Lidem ve věku 19 – 34 let by spíše vyhovovala struktura lekce „opakování i nové 

učivo v každé hodině“. Naproti tomu kategorie 35 – 50 let nemá na toto téma jednotný názor, 

40 % získala jak první, tak druhá z možností (viz. příloha tabulka 11.5). 

 Dle dosaženého vzdělání jak středoškoláci s maturitou, tak vysokoškoláci byli ohledně 

tohoto tématu nerozhodní. Největší, shodné procento u obou vzdělanostních skupin volilo 

možnost „opakování celou první hodinu a část druhé, nové učivo až na konci druhé hodiny“ 

a možnost „opakování i nové učivo v každé hodině“ (viz. příloha tabulka 11.6). 
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Názor na domácí úkoly 

 Největšímu procentu dotázaných by vypracovávat domácí úkoly nevadilo. Tento názor 

sdílí 77,1 % respondentů (viz. příloha obrázek 10.2). Z toho, pokud by došlo na tuto situaci, 

by 55,6 % domácí úkoly preferovalo po každé hodině, 29,6 % jednou za dva týdny, 11,1 % 

jednou za měsíc a zbylých 3,7 % méně často než měsíčně (viz. obrázek 5.13). Proti domácím 

úkolům se pak vyjádřilo 22,9 % zákazníků. 

 

Obr. 5.13 Frekvence domácích úkolů 

 Dle pohlaví by domácí úkoly byli spíše ochotni vypracovávat muži, a to 84,2 %. Žen 

se pro tuto variantu vyjádřilo 68,8 % (viz. příloha tabulka 11.7). Co se frekvence plnění 

domácích úkolů týče, největší počet respondentů ze strany obou pohlaví by byl ochoten je 

vypracovávat po každé hodině, méně už pak jednou za dva týdny, jednou za měsíc a nejmenší 

počet méně často než měsíčně. Domácí úkoly by pak vadily 15,8 % mužů a 31,2 % žen (viz. 

příloha tabulka 11.8). 

 U věkových skupin byla zaznamenána závislost věku na ochotě plnit domácí úkoly. 

Zatímco věkové kategorii 15 – 18 let by domácí úkoly spíše vadili, možnost zatrhlo 75 % 

zákazníků této kategorie. Ostatním skupinám by vypracovávání domácích úkolů nevadilo. 

Pro úkoly bylo 66,7 % respondentů ve věku 19 – 34 let, 90,9 % ve věkové skupině 35 – 50 let 

a 100 % ve skupině 51 – 65 let (viz příloha tabulka 11.9). V případě zavedení těchto úkolů by 

lidem ve věku 15 – 18 let nevadilo je vypracovávat jednou za dva týdny. Zákazníci ze skupiny 

19 – 34 let by je byli ochotni plnit jednou za dva týdny až po každé hodině. Věkové kategorie 

nad 35 let jsou zastánci frekvence po každé hodině (viz. příloha tabulka 11.10). 
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 Dle vzdělání by středoškolákům s maturitou a vysokoškolákům jednoznačně domácí 

úkoly nevadili (viz. příloha tabulka 11.11). Co se frekvence týče, byly úkoly nejvíce 

preferovány po každé hodině (viz příloha tabulka 11.12). 

 

Průměrný počet nových slovíček ve vyučovací hodině 

 Více než 54 % respondentů si myslí, že ideální počet nových slovíček ve vyučovací 

hodině (2 x 50 minut) je 10 – 15. Dalších 25,7 % dotázaných bere za odpovídající počet 

25,7 % slovíček. Méně než 10 slovíček by vyhovovalo 11,4 % respondentů a zbylých 8,6 % 

připadá na poslední možnost 20 a více nových slovíček (viz. příloha obrázek 10.3). 

 Muži a ženy mají na téma ideální počet nových slovíček ve vyučovací hodině téměř 

shodný názor. Pořadí preferovaných možností množství nových slovíček je odpovídající 

předchozímu odstavci (viz. příloha tabulka 11.13). 

 Stejně tak věkové a vzdělanostní kategorie sdílejí totožný názor na průměrný počet 

nových slovíček v hodině, a to 10 - 15 (viz. příloha tabulka 11.14 a 11.15). 

 

Případ, kdy se zákazníkům nejlépe učí slovní zásoba 

 Největšímu procentu studentů výukové metody 1st English Method se slovní zásoba 

učí nejlépe, pokud se váže k určitému tématu. S tímto názorem souhlasí 74,3 % respondentů. 

Naproti tomu se 22,9 % zákazníků vyjádřilo, že se jim slovní zásoba učí lépe, pokud je 

různorodá a díky tomu si tak můžou uvědomit souvislosti a jiné významy. Zbylá necelá 3 % 

zvolila možnost „jiné, uveďte prosím“. Respondent tvořící tato tři procenta uvedl, že se mu 

slovní zásoba učí nejlépe, pokud se neustále opakuje (viz. příloha obrázek 10.4). 

 Tříděním druhého stupně nebyly zjištěny rozdíly v názorech dle pohlaví, věkových a 

dvou základních vzdělanostních skupin (viz. příloha 11.16 - 18). 

 

Maximální počet studentů ve skupině 

 Studenti metody 1st English Method považují za maximální počet lidí ve skupině pět. 

S tímto názorem se ztotožňuje 45,7 % respondentů. Druhé největší procento si myslí, že počet 

studentů ve skupině by neměl převýšit počet tří osob, a to 34,3 %. Dalších 17,1 % studentů je 
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toho názoru, že tento počet by neměl být vyšší než osm a necelé tři procenta, že deset lidí (viz. 

příloha obrázek 10.5). 

 Názory obou pohlaví na toto téma se poněkud rozcházely. Největší počet mužů 

(47,4 %) si myslí, že maximální počet studentů ve skupině jsou tři osoby. Naopak ženy 

považují za toto maximum pět osob, a to 56,2 %. Tuto možnost muži volili až na druhém 

místě se zastoupením 36,8 %. Ženy by pak na druhém místě preferovaly tři studenty nebo osm 

studentů, každá z těchto možností získala 18,8 % (viz. příloha tabulka 11.19). 

 Většina studentů věkových skupin 15 – 18 let a 19 – 34 let pokládá za maximální 

počet studentů ve skupině tři. Lidé ve věku 35 – 50 let a 51 – 65 let zase považují za toto 

přípustné maximum pět studentů (viz. příloha tabulka 11.20). 

 Největší procento vysokoškolsky vzdělaných respondentů (55,6 %) si myslí, že 

maximální počet studentů ve skupině je pět. Naproti tomu středoškolsky vzdělaní zákazníci 

s maturitou neměli jednotný názor, 40 % považuje za maximální počet tři studenty a 40 % pět 

studentů (viz. příloha tabulka 11.21). 

  

Důležitost doplňujících aktivit ve výuce 

 Zákazníci studující novou výukovou metodu 1st English mají na důležitost 

doplňujících aktivit stejný názor jako studenti Direct Method.  

 

Obr. 5.14 Důležitost doplňujících aktivit, 1st English Method 
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 Nejvyšší význam přikládají konverzaci na dané téma, volné konverzaci a diskusi 

s ostatními studenty (viz. obrázek 5.14). 

 Prostřednictvím jednovýběrového t testu byly porovnány průměry jednotlivých 

doplňujících aktivit s testovací hodnotou 3. Cvičení v učebnici, poslechy, čtení souvislého 

textu a následné zodpovězení otázek, konverzace na dané téma, volná konverzace a diskuse 

s ostatními studenty byly hodnoceny jako faktory, kterým respondenti přikládají 

nadprůměrnou důležitost. U diktátů a čtení otázek a odpovědí z učebnice byla naměřená 

důležitost průměrná (viz. příloha tabulka 12.2). 

 

Spokojenost s novými prvky výuky  

Spokojenost a interaktivní tabulí 

 Celkové hodnocení využití interaktivní tabule, vypočtené pomocí indexu spokojenosti, 

činí pouze 46 % (viz. příloha obrázek 10.6).  

 Porovnáním průměru s testovací hodnotou 3 pomocí jednovýběrového t test bylo 

zjištěno, že zákazníci jsou s využitím interaktivní tabule spokojeni průměrně (viz. příloha 

tabulka 12.3). 

 

Spokojenost s učebnicí 

 Zákazníci měli možnost vyjádřit svou spokojenost s novou učebnicí k výukové metodě 

1st English Method. Hodnocenými prvky jsou její přehlednost, obsahová stránka, vysvětlení 

gramatiky a schopnost učebnice udržet pozornost studentů. Jednotlivé faktory spokojenosti 

s učebnicí byly vypočteny prostřednictvím indexu spokojenosti. 

 Nejlépe hodnoceným prvkem učebnice je její obsahová stránka, spokojenost s touto 

vlastností dosáhla 69,3 %.  Druhým dobře klasifikovaným faktorem je vysvětlení gramatiky 

(67,3 %). Dále schopnost učebnice udržet pozornost studentů (62,8 %), nejhůře hodnoceným 

faktorem se pak stala její přehlednost (62,3 %) (viz. příloha obrázek 10.7). 

 Průměry jednotlivých faktorů byly porovnány s testovanou hodnotou 3 pomocí 

jednovýběrového t testu. Tímto testem bylo zjištěno, že všechny testované prvky učebnice 

byly ještě stále hodnoceny nadprůměrně (viz. příloha tabulka 12.4). 
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5.2.2 Analýza spokojenosti s lektory 

Spokojenost s lektory 

 Respondenti měli příležitost ohodnotit spokojenost s šesti faktory související 

s chováním jednotlivých lektorů ve výuce. Z obrázku 5.15 je zřejmé, že zákazníci jsou nejvíce 

spokojeni s připraveností lektorů na výuku a se znalostí vyučovaného jazyka (87,8 %). Ostatní 

faktory hodnocení lektorů následovaly v tomto pořadí: pedagogické dovednosti, schopnost 

přizpůsobit se studentům, schopnost udržet pozornost a schopnost motivovat. 

 

Obr. 5.15 Spokojenost s lektory, 1st English Method 

 Dle jednovýběrového t testu s testovací hodnotou 3 bylo zjištěno, že spokojenost 

zákazníků se všemi faktory byla ohodnocena nadprůměrně (viz. příloha tabulka 12.5).  

 

Intervaly výměny jednotlivých lektorů 

 Největší procento respondentů by upřednostnilo střídání tří a více lektorů, a to 41,2 %. 

Dále by 32,4 % zákazníků preferovalo každou hodinu jiného lektora, 17,6 % střídání dvou 

stálých a lektorů a pouze 8,8 % upřednostňuje stálého lektora (viz. příloha obrázek 10.8). 

 Dle pohlaví si muži myslí, že ideální interval výměny jednotlivých lektorů je střídání 

tří a více lektorů. Toto tvrzení podpořilo 47,4 % dotázaných mužů. Naproti tomu názor žen 

nebyl jednotný. Možnosti střídání tří a více lektorů a každou hodinu jiný lektor získaly každá 

po 33,3 % (viz. příloha tabulka 11.22). 
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 Věkové skupiny 15 – 18 let a 19 – 34 let by spíše upřednostnily každou hodinu jiného 

lektora. Lidé ve věku 35 – 65 let zase považují za optimální interval výměny střídání tří a více 

lektorů (viz. příloha tabulka 11.23). 

 Vysokoškolsky vzdělaní lidé dávají přednost střídání tří a více lektorů. Naproti tomu 

středoškolsky s maturitou upřednostňují buď střídání tří a více lektorů nebo každou hodinu 

jiného lektora (viz. příloha tabulka 11.24). 

 

5.2.3 Analýza spokojenosti s doplňkovými službami 

Klientský servis 

 Spokojenost se všemi položkami klientského servisu byla hodnocena velmi pozitivně. 

Nejlépe hodnoceným prvkem se stala odbornost zaměstnanců (87,5 %). Ostatní následovaly 

v pořadí vstřícnost (86,8 %), komunikativnost (86 %) a rychlost vyřízení požadavků (84,4 %) 

(viz. příloha obrázek 10.9). 

 

Frekvence návštěv internetových stránek 

Návštěvnost webových stránek 

 Největší procento zákazníků (42,9 %) webové stránky jazykové školy zatím 

nenavštívilo. 34,3 % klientů stránky navštěvuje méně často než měsíčně, 20 % 1 až 2 x 

měsíčně a zbylá necelá tři procenta každý týden (viz. příloha obrázek 10.10). 

 Co se pohlaví týče, muži navštěvují stránky školy v průměru častěji než ženy. Téměř 

37 % mužů sice tyto stránky zatím nenavštívilo, ale 31,6 % je zobrazí méně často než měsíčně 

a 26,3 % 1 až 2 x do měsíce. Naproti tomu 50 % žen webové stránky zatím nenavštívilo, 

37,5 % se na ně podívá méně často než měsíčně a pouhých 12,5 % 1 až 2 x měsíčně (viz. 

příloha tabulka 11.25). 

 Z třídění druhého stupně dle věku ukázalo, že největší počet zákazníků ve věku 15 –

 18 a 51 – 65 let webové stránky zatím nenavštívil. Věkové skupiny 19 – 34 a 35 – 50 let 

navštěvují stránky nejčastěji méně často než měsíčně nebo je zatím ještě nenavštívily (viz. 

příloha tabulka 11.26). 
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Návštěvnost Facebooku školy 

 Facebookové stránky jsou oproti těm webovým, zákazníky daleko méně 

navštěvovány. Facebook jazykové školy zatím nenavštívilo téměř 83 % respondentů. Méně 

často než měsíčně jej pak navštíví 14,3 % dotázaných a necelá tři procenta (1 respondent) si je 

prohlédne každý týden (viz. příloha obrázek 10.11). 

 Pohlaví, věkové a vzdělanostní skupiny na toto téma sdílejí totožný názor (viz. příloha 

tabulky 11.27 - 29). 

 

5.3 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza 1 

Průměrná spokojenost s výukou je u metody Direct Method vyšší než její důležitost. 

 Tato hypotéza byla vyhodnocena na základě otázky, ve které měli zákazníci možnost 

vyjádřit míru své spokojenosti a důležitosti s faktory související s výukou metody DM. Tyto 

faktory byly klienty hodnoceny na škále 1 až 5, kdy 5 = maximum a 1 = minimum. Analýzou 

výsledků výzkumu obou studijních skupin bylo zjištěno, že průměrná hodnota dosáhla 76,8 % 

spokojenosti a 77,3 % důležitosti. První hypotéza byla proto zamítnuta. 

 

Hypotéza 2 

Více než 30 % zákazníků je spokojeno s délkou současné výukové hodiny. 

 

Obr. 5.16 Preferovaná délka výukové metody 
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 Druhá hypotéza byla vyhodnocena z dotazníků pro výukovou metodu Direct Method 

pomocí otázky – „Jakou délku výukové hodiny preferujete?“. Odpovědi obou výukových 

skupin na tuto otázku zobrazuje obrázek 5.16. Z toho vyplývá, že současnou délku výukové 

hodiny 2 x 50 minut s přestávkou preferuje téměř 60 % zákazníků jazykové školy 1st English. 

Druhá hypotéza byla proto přijata. 

 

Hypotéza 3 

Více než 50 % zákazníků si myslí, že největší výhodou výukové metody Direct Method je 

opakování, díky kterému dochází k automatickému zapamatování si gramatických 

a jazykových vazeb. 

 

Obr. 5.17 Největší výhoda výuky Direct Method 

 Odpovědi obou výukových skupin zobrazuje obrázek 5.17. Největší procento 

zákazníků si sice myslí, že největší výhodou výuky Direct Method je opakování, díky kterému 

dochází k automatickému zapamatování si gramatických a jazykových vazeb, avšak pouze 

48,6 % respondentů. Třetí hypotéza byla zamítnuta. 

 

Hypotéza 4 

Více než 30 % zákazníků se o jazykové škole dozvědělo na základě doporučení. 

 Pro vyhodnocení této hypotézy posloužila otázka „Jak jste se o jazykové škole 1st 

English dozvěděl/a?“. Otázka se objevila v dotazníku výukové metody Direct Method 
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pro studijní skupinu veřejnost a v dotazníku nové metody 1st English Method. Souhrnné 

výsledky obou výzkumů ukazuje obrázek 5.18, ze kterého je zřejmé, že téměř 62 % zákazníků 

se o jazykové škole dozvědělo na základě doporučení. Na základě tohoto tvrzení byla čtvrtá 

hypotéza jednoznačně přijata. 

 

Obr. 5.18 Způsob, jakým se zákazníci o škole dozvěděli 

 

Hypotéza 5 

Průměrná spokojenost s výukovou metodou 1st English Method je vyšší než spokojenost 

s výukovou metodou Direct Method. 

 Na základě výsledků šetření bylo zjištěno, že průměrná spokojenost s výukou metody 

1st English je 78,7 % a s výukou metody Direct Method 76,8 %. Z tohoto důvodu byla pátá 

hypotéza přijata.  
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6 Návrhy a doporučení 

 Hlavním výzkumným cílem diplomové práce bylo měření spokojenosti zákazníků 

s výukovou metodou Direct Method. Sekundárním cílem pak srovnání zaběhlé Direct Method 

s nově zavedenou 1st English Method.  

 Tato kapitola je věnována návrhům a doporučením, které byly zjištěny na základě 

provedeného dotazníkového šetření a měly vést ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb a 

tím i vyšší spokojenosti zákazníků. Kapitola je rozdělena do tří podkapitol, dle témat 

ke kterým se váže. 

 

6.1. Výuka v jazykové škole 

 V rámci hodnocení spokojenosti a důležitosti jednotlivých faktorů výuky bylo 

zjištěno, že jazyková škola 1st English by měla zvýšit kvalitu především v obsahové náplni 

a efektivitě výuky a poměru cena – kvalita. Tyto tři faktory byly označeny jako faktory 

konkurenčních příležitostí studenty skupiny veřejnost metody DM a 1st EM. Skupina 

veřejnost metody DM označila za tento faktor i tempo výuky. Jako přeinvestované faktory 

pak byly studenty skupiny veřejnost metody DM a 1st EM hodnoceny klientský servis 

a prostředí jazykové školy. Na základě těchto výsledků autorka jazykové škole 

doporučuje udržovat, či mírně zvyšovat kvalitu především ve faktorech, jakými jsou 

aktivity ve výuce, zábavnost a tempo výuky. 

 Co se preferované délky výuky týče, skupině firemní výuka metody DM by nejvíce 

vyhovovala délka 90 minut nebo současná, 2 x 50 minut s přestávkou. Naproti tomu studenti 

skupině veřejnost metody DM a 1st EM jednoznačně vyhovuje současná délka. Výsledky 

výzkumu proto ukazují, že by jazyková škola délku výukové hodiny neměla měnit. 

 Obě výukové skupiny metody Direct Method nejvíce preferují strukturu lekce 

„opakování i nové učivo v každé hodině“. Možnost „opakování celou první hodinu a část 

druhé, nové učivo až na konci druhé hodiny“ však volilo také významné procento 

respondentů z těchto dvou skupin. Studenti výukové metody 1st English Method zase 

upřednostňují „opakování celou první hodinu a část druhé, nové učivo až na konci druhé 

hodiny“ a až na druhém místě „opakování i nové učivo každé hodině“. Poslední možnost 

„jinak“ zatrhlo pouze malé procento respondentů, avšak téměř všichni se shodli, že by jim 
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vyhovovalo opakování v první hodině, nové učivo v druhé. V rámci doporučení jazykové 

škole na tuto otázku není jednoznačná odpověď, obě hlavní možnosti vždy volilo 

významné procento zákazníků. 

 V rámci dotazníkového šetření bylo zjištěno, že jak zákazníkům metody DM, tak 

1st EM by domácí úkoly nevadily. Tuto možnost volilo vždy velmi významné procento 

dotázaných. Na preferované frekvenci se respondenti obou metod opět shodli, za ideální 

frekvenci vypracovávání domácích úkolů považují po každé hodině. Z obou výzkumů tak 

vyplývá, že by jazyková škola domácí úkoly zavést měla, a to s frekvencí po každé 

hodině. Ohled se však musí brát i na respondenty, kteří by nebyli ochotní domácí úkoly 

vypracovávat, jelikož „bez domácích úkolů“ je jedním z hlavních hesel jazykové školy 

1st English. 

 Z výsledků šetření bylo zjištěno, že studentům obou výukových metod nejvíce 

vyhovuje 10 až 15 nových slovíček ve vyučovací hodině 2 x 50 minut. Tento maximální 

počet slovíček je pro studenty ideální v rámci jejich snazšího zapamatování a jejich 

následné užití v konverzaci. Autorka proto doporučuje nepřesahovat množstvím 15 

nových slovíček ve vyučovací hodině 2 x 50 minut. 

 Z výsledků výzkumu vyplynulo, že preference co se doplňujících aktivit ve výuce 

týče, jsou u studentů obou výukových metod téměř totožné. Největší důležitost přikládají 

především konverzaci na dané téma, volné konverzaci a diskusi s ostatními studenty. Menší 

význam už pak pro studenty mají poslechy a čtení souvislého textu a následné zodpovězení 

otázek. Nejmenší důležitost byla přikládána cvičením z učebnice, diktátům a čtení otázek 

a odpovědí z učebnice. Vzhledem k těmto výsledkům by měla být přizpůsobena struktura 

jednotlivých lekcí. Doplňující aktivity, kterým studenti přikládají nejvyšší význam, by 

měly tvořit větší část výukových hodin. Naopak ty nejméně důležité by jazyková škola 

měla z lekcí buď úplně vyřadit, nebo jim věnovat minimální část výukových hodin. Na 

základě těchto výsledků autorka doporučuje věnovat největší část výukové hodiny 

konverzačním aktivitám. 

 Vzhledem k výuce projevili studenti výukové metody 1st EM zájem také o hodiny 

s rodilým mluvčím a o anglické konverzační párty. Dále zde byl zájem o větší počet frází 

používajících se v běžných rozhovorech či pracovních pohovorech.  
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6.2 Lektoři jazykové školy 

 Díky vysokému stupni kontaktu lektorů se zákazníky mají přímý vliv na kvalitu 

poskytovaných služeb jazykovou školou. Z tohoto důvodu by měla společnost 1st English 

s.r.o. dbát na pečlivý výběr kvalifikovaných lektorů. 

 Vyhodnocením sesbíraných dotazníků bylo zjištěno, že zákazníci jazykové školy 

1st English, jsou, co se výuky týče nejvíce spokojeni s lektory. Zároveň však kvalitě lektorům 

přikládají nejvyšší důležitost. Z hodnocení spokojenosti s jednotlivými vlastnostmi lektorů 

ve výuce bylo zjištěno, že studenti jazykových metod Direct Method a 1st English Method 

jsou nejvíce spokojeni s připraveností jednotlivých lektorů na výuku a jejich znalostí 

vyučovaného jazyka. Na dobré úrovni byly také hodnoceny pedagogické dovednosti, 

schopnost udržet pozornost studentů a schopnost přizpůsobit se tempu studentů. Prostor 

pro zlepšení spočívá ve schopnosti lektorů motivovat. Jelikož byly všechny faktory 

hodnoceny nadprůměrně, měla by se jazyková škola i nadále snažit o udržení dosavadní 

kvality svých lektorů.  

 Co se intervalu výměny jednotlivých lektorů týče, skupina firemní výuka Direct 

Method by upřednostnila maximálně střídání dvou lektorů. Naproti tomu studenti skupiny 

veřejnost DM a 1st EM dávají ve větší míře přednost střídání tří a více lektorů až každou 

hodinu jiného lektora. V rámci zastoupení jednotlivých skupin studentů pro jazykovou 

školu vyplývá, že ideální interval výměny jednotlivých lektorů je střídání tří a více 

lektorů.  

 Studentům obou výukových metod se slovní zásoba učí nejlépe, pokud je navázána 

k určitému tématu. Tuto možnost zvolila vždy významná většina dotázaných. Z tohoto 

důvodu autorka jazykové škole doporučuje i nadále tematicky koncipovat jednotlivé 

výukové hodiny s návazností na probíranou slovní zásobu. 

 Názory studentů obou výukových metod se však lišily vzhledem k problematice 

maximálního počtu studentů ve skupině. Zatímco respondenti studijní skupiny firemní výuka 

metody DM a 1st EM pokládají za maximální počet pět studentů, většina dotázaných skupiny 

veřejnost považuje za maximální počet studentů ve skupině tři. Z výsledků výzkumu vyplývá, 

že větší velikost studijní skupiny upřednostňuje jen malé procento dotázaných. Z tohoto 

důvodu by i nadále neměl přesahovat počet studentů ve skupině pět osob. Pro tuto 

maximální velikost jsou učebny také současně zařízeny. 
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6.3 Komunikace jazyková školy se zákazníky 

 Webové stránky jazykové školy studenti obou výukových metod navštěvují především 

budˇ méně často, než měsíčně nebo je zatím vůbec nenavštívili. Každý ze studentů počínaje 

zapsání se do jazykového kurzu získá navíc přístup do klientské zóny, pomocí přihlašovacího 

jména a hesla. V této klientské zóně se studenti mohou přihlásit na výuku, či zjistit historii 

výuky, svou docházku apod. V rámci zvýšení návštěvnosti webových stránek studenty 

autorka doporučuje doplnit tyto stránky o různá zábavná cvičení či případné domácí 

úkoly v rámci výuky v anglickém jazyce. Cvičení by pak byly k dispozici v sekci 

klientské zóny a korespondovaly by s jazykovou úrovní studenta a probíranou látkou. 

Co se webových stránek pro veřejnost týče, nejsou informačně aktualizované. Největší 

nevýhodou je absence informací o nové výukové metodě 1st English Method. Tento 

nedostatek může být jednou z příčin tak nízkého počtu studentů této metody. Další 

nedostatkem je nepřítomnost fotogalerie jazykové školy, a to především prostředí učeben 

a jednotlivých lektorů s popisem jejich specializací. Dále by webové stránky mohly obsahovat 

krátké ukázkové video z běžné výukové lekce a názory a zkušenosti současných i minulých 

studentů školy. Vzhledem k těmto skutečnostem je jazykové škole doporučena 

aktualizace a doplnění pro zákazníky potřebných informací na svých webových 

stránkách. 

 Facebookové stránky jazykové školy 1st English studenti navštěvují ještě méně často, 

než ty webové. Největší procento respondentů obou jazykových metod zatím Facebookové 

stránky školy nenavštívilo, jednalo se vždy o více než 80 % dotázaných. Jazyková škola by se 

proto měla snažit zvýšit povědomí o existenci těchto stránek především mezi svými studenty. 

Facebook školy je poměrně dobře koncipovaný, ale s nízkým počet příznivců. Společnost 

1st English by mohla zvýšit zájem studentů zatraktivněním, co se obsahové stránky týče. 

Potřebné informace by si pak škola mohla zajistit prostřednictvím dotazů na toto téma 

směřovaných přímo ke studentům. 

 Klientský servis byl respondenty obou výukových skupin hodnocen nadprůměrně. 

Studenti výukové metody 1st EM hodnotili všechny položky téměř shodně, průměrná 

spokojenost činila vždy více než 86 %. V hodnoceních studijní skupiny veřejnost metody 

DM, se už pak našly větší rozdíly. Nejlépe byla hodnocena vstřícnost a komunikativnost. 

Odbornost a rychlost vyřízení požadavků sice tak vysoké hodnocení nezískaly, ale i tak bylo 
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nadprůměrné. Na základě těchto výsledků by jazyková škola měla i nadále udržovat 

dosavadní kvalitu klientského servisu. 

 

6.4 Kritéria výběru a doporučení jazykové školy 

 Analýzou dotazníků skupiny veřejnost metody DM a 1st EM bylo zjištěno, že největší 

procento respondentů, okolo 60 %, se o jazykové škole dozvědělo na základě doporučení. 

Doporučení postavené na kladné zkušenosti je jednou z nejúčinnějších forem reklamy. 

Vzhledem k vysoce konkurenčnímu trhu, na kterém jazyková škola působí, neustále stoupá 

význam těchto rad. Autorka proto jazykové škole doporučuje i nadále udržovat své dobré 

jméno prostřednictvím poskytování kvalitních služeb a udržovaní dobrých vztahů se 

svými zákazníky. Druhá nejpočetnější skupina se o společnosti 1st English dozvěděla 

prostřednictvím internetu. Pro vylepšení pozice ve vyhledávačích může přispět také 

optimalizace webových stránek prostřednictvím SEO. Tato investice má smysl především 

v případech, kdy poskytovaná služba má konkurenci a je na internetu často vyhledávána, což 

je právě případ jazykových kurzů. Vzhledem k tomu, že pomocí reklamy se o škole 

dozvědělo jen malé procento respondentů, mělo by vedení uvažovat o této možnosti 

marketingové komunikace. 

 Největší počet respondentů zvolilo jako hlavní kritéria výběru jazykové školy 

vyučovací metodu. Dále pak velikost skupiny, poměr cena - kvalita, ukázkovou hodinu, 

možnost nahrazování hodin a umístění společnosti.  
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7 Závěr 

 Diplomová práce se zabývá měřením spokojenosti zákazníků se službami jazykové 

školy, konkrétně 1st English v Ostravě. Primárním cílem práce bylo pomocí dotazníkového 

šetření zjistit spokojenost zákazníků s jazykovou metodou Direct Method. Sekundárním pak 

srovnat zákaznickou spokojenost ve dvou po sobě jdoucích období v souvislosti s přechodem 

z dosavadní metody, na novou 1st English Method. Prostřednictvím výsledků obou 

realizovaných výzkumů tak navrhnout vhodná doporučení sloužící k odstranění nedostatků ve 

službách poskytovaných školou. 

 Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je pak také 

rozdělena na dvě části, a to charakteristiku jazykové školy 1st English a teoretická východiska 

měření spokojenosti zákazníků. Praktická část se zabývá přípravou a realizací samotných 

marketingových výzkumů. V přípravné fázi je popsán základní výzkumný problém, cíl, 

stanovené hypotézy, informační zdroje sloužící k zajištění výzkumu, zvolená metodika 

a časový harmonogram činností. Realizační pak následným sběrem a zpracováním dat. 

 Prvního marketingového výzkumu pro zjištění spokojenosti s výukovou metodou 

Direct Method se zúčastnilo 96 zákazníků jazykové školy, a to 35 studentů skupiny firemní 

výuka a 61 studijní skupiny veřejnost. V případě druhého výzkumu se počítalo s podobným 

počtem respondentů, avšak na novou metodu 1st English Method nepřešel dostatečný počet 

studentů. Konečný počet dotázaných pak nakonec činil 35 respondentů. Data získaná pomocí 

sesbíraných dotazníků pak posloužili jako podklad pro vypracování analýzy výsledků měření 

spokojenosti.  

 Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že spokojenost zákazníků jazykové školy 

1st English je na vysoké úrovni. Dotázaní studenti byli bezesporu nejvíce spokojeni s úrovní 

lektorů. Vysoká spokojenost byla zaznamenána také s výukou a doplňkovými službami. 

Prostřednictvím vyplnění dotazníku měli zákazníci zároveň možnost projevit svůj názor 

na jednotlivé prvky výuky. Získaná data pak posloužila jako základ pro sestavení návrhů 

a doporučení. Ty byly rozděleny do tematických celků týkajících se výuky, lektorů, 

komunikací jazykové školy se svými zákazníky a kritérií výběru a doporučení školy známým. 

 Celá diplomová práce by pak měla posloužit jazykové škole jako doporučení vedoucí 

k možnému zkvalitnění poskytovaných služeb, která povedou k následnému zvýšení 

spokojenosti zákazníků společnosti 1st English s.r.o.   
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