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1. Úvod 

 Znalost cizího jazyka je v dnešní době poţadována čím dál víc a to téměř u kaţdého 

povolání. Řešením, jak při ucházení se o práci nepohořet, je začít jazyk studovat. Mnoho lidí 

se rozhodne navštívit nějaký rychlý kurz třeba s rodilým mluvčím, nebo u někoho 

v domácnosti, ale většina si vybere jazykovou školu. Nabídka se neustále rozšiřuje, proto je 

vhodné si před studiem o dané škole zjistit pár informací a porovnat je s konkurencí. Proto je 

v této bakalářské práci řešeno porovnání jazykových škol, které své sluţby nabízejí na 

internetu.  

 Práce je zaměřena na oblast internetových stránek jazykových škol a na jejich obsah. 

Hodnoceno je materiální prostředí, informace o kurzech pro veřejnost, podpora prodeje, 

kontakty, existence a obsah profilů na sociálních sítích. V současnosti můţeme sledovat 

prudký růst počtu uţivatelů internetu, kteří na něm tráví spoustu času a vyuţívají jej nejen 

k zábavě, ale také k vyhledávání informací o firmách a produktech nebo přímo k samotnému 

nákupu zboţí a sluţeb. Z tohoto důvodu je pro firmu vhodné mít na svých internetových 

stránkách potřebné informace, které zákazník potřebuje najít pro své rozhodnutí k nákupu. 

 Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním vybrané konkurence s jazykovou školou 

Hellou. Hodnocení probíhá pomocí metody pozorování v prostředí internetu. Výběr kurzů je 

velice rozmanitý, proto je pozorování zaměřeno pouze na kurzy pro veřejnost. V teoretické 

části je blíţe specifikován marketing sluţeb, protoţe nabídka výuky jazyků patří mezi sluţby. 

Dále jsou vymezeny metody, pomocí kterých by se dal výzkum a porovnání konkurence 

provést. Hlavní vybranou metodou je pozorování. V praktické části bakalářské práce je 

provedena analýza jazykové školy Hello s vyuţitím prvků marketingového mixu a porovnání 

s konkurencí z oboru.  

 Hlavním cílem práce je porovnání internetových stránek jazykové školy Hello 

s konkurencí a zjištění silných a slabých stránek. Srovnání výsledků je následně pouţito pro 

návrhy a doporučení pro jazykovou školu Hello tak, aby byla navrţená zlepšení reálná a 

pomohla jazykové škole v konkurenčním boji na internetu.  
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2. Teoretická východiska analýzy konkurence na internetu 

 V této části bakalářské práce jsou popsána teoretická východiska, která se týkají 

marketingu sluţeb, konkurence samotné jsou rozebrány metody analýz, které se dají aplikovat 

na konkurenci sledovanou na internetu. 

2.1 Marketing služeb 

Protoţe se tato práce zabývá analýzou konkurence jazykových škol, znamená to, ţe se 

zajímá o sluţbu, zde nabízenou na internetu. Proto v této části práce budou uvedeny vlastnosti 

sluţeb a také marketingový mix právě pro sluţby. 

2.1.1 Vlastnosti služeb 

 

 Jelikoţ jsou sluţby někdy těţko představitelné či nejdou nahmatat, mají specifické 

vlastnosti. První z nich je nehmotnost, která je pro sluţby nejtypičtější a od ní se odvíjejí 

další vlastnosti. Čistou sluţbu nelze zhodnotit ţádným fyzickým smyslem. Nelze si ji osahat, 

prohlédnout ani vyzkoušet. Mnohé nabízené výhody a přednosti sluţeb jsou tak zákazníkovi 

skryty. Některé prvky jako například spolehlivost, jistota, důvěryhodnost či osobní přístup 

poskytovatele, které představují kvalitu nabízené sluţby, lze ověřit aţ při nákupu někdy aţ při 

spotřebě dané sluţby. Důsledky nehmotnosti sluţeb jsou, ţe zákazník má obavy z rizika při 

nákupu sluţeb, obtíţně se mu hodnotí konkurenční sluţby a většinou jako základ pro 

hodnocení kvality sluţby pouţívá cenu. [4] 

 Nehmotnost lze udělat hmotným pomocí několika způsobů. Jde o vyjádření sluţby 

hmotně v komunikaci značky, rozšířením hmotných výrazů značky a to ve všech důleţitých 

kontaktních bodech mezi zákazníkem a poskytovatelem sluţby, poskytováním garance, 

balením sluţby tak, aby vypadala jako produkt a „tím nejlepším z obou světů“ coţ znamená, 

ţe slíbit méně a dodat či poskytnout více, se vyplácí.[4]  

 Další vlastností sluţeb je neoddělitelnost. Neoddělitelnost znamená, ţe zákazník je při 

její produkci přítomen, přímo se jí účastní, a proto je její neoddělitelnou součástí. 

Poskytovatel sluţby a její zákazník se musejí setkat ve stejném čase na stejném místě, aby 

mohla být sluţba realizována. Podle typu sluţby se liší i doba přítomnosti zákazníka. Při 

výuce jazyku v jazykové škole musí být zákazník přítomen po celou dobu, kdy je sluţba 

poskytována. Důsledky neoddělitelnosti jsou, ţe zákazník je tedy spolu producentem sluţby a 

často se podílí na vytváření sluţby. Někdy musí cestovat na místo produkce sluţby. [4]  
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 Proměnlivost neboli heterogenita je další vlastností sluţeb a souvisí především 

s kvalitou sluţby. U sluţeb není moţné provádět výstupní kontroly kvality před jejím 

dodáním. Proto se můţe způsob poskytnutí stejné sluţby lišit a to dokonce i v jedné firmě. 

Také stejný poskytovatel můţe během dne sluţbu poskytnout různě. Ráno bude například 

lektor odpočatý a přednese zajímavou přednášku, zatímco večer uţ nezbývá tolik sil a energie. 

„Variabilita výstupů procesů poskytování sluţeb, tj. jejich výsledného efektu, zvyšuje význam 

vytváření postavení sluţby ve vztahu ke konkurenci a má vliv také na zdůrazňování 

obchodního jména a značky.“ [4; s.16] Důsledky proměnlivosti jsou, ţe zákazník nemusí 

vţdy obdrţet totoţnou kvalitu sluţby a velice obtíţně se vybírá mezi konkurujícími si 

produkty či sluţbami. [4;7] 

 Pomíjivost nebo také zničitelnost sluţeb vede k tomu, ţe sluţby nelze skladovat, 

uchovávat, vracet nebo znovu prodávat. Znalosti jazykového lektora, které nejsou vyuţity 

neboli prodány v tom čase, ve kterém jsou nabízeny, nejdou skladovat a pro daný okamţik 

jsou ztracené a zničené. Důsledkem pro zákazníka tedy je, ţe velice obtíţně sluţbu reklamuje 

a můţe být konfrontován buď s nadbytečnou, nebo nenaplněnou kapacitou. [4;7] 

 Poslední vlastností sluţeb je nemožnost vlastnictví. Zákazník vlastní pouze právo na 

poskytnutí sluţby, kterou mu přinášejí pouze přímé distribuční kanály. [4] 

 

2.1.2 Marketingový mix služeb  

 

 Základem, jako v kaţdém marketingovém mixu, jsou čtyři prvky označovány 4P podle 

počátečních písmen slov v anglickém jazyce. Řadíme mezi ně cenu (price), místo (place), 

produkt (product) a marketingovou komunikaci (promotion). Pro sluţby je ovšem tento model 

rozšířen o další tři prvky - 3P, kterými jsou lidský faktor (people), materiální prostředí 

(physical evidence) a procesy (process). [4]  

 Sluţby jsou děleny také podle prostředí. Základní prostředí zahrnuje základní služby, 

coţ jsou klíčové elementární sluţby. Je to sluţba, pro kterou zákazník přichází. Hlavní důvod, 

proč zákazník sluţbu vyhledává. U jazykové školy je základní sluţbou výuka cizích jazyků. 

Nedílnou součástí je periferní prostředí a s tím spojené periferní služby. Jsou nedílnou 

součástí sluţby samotné, které doplňují její hodnotu. Můţe se jednat o nějakou zpříjemňující 

sluţbu nebo doplňkovou sluţbu. U jazykové školy je periferní sluţbou například prodej 

učebnic nebo bufet nacházející se v jazykové škole. [8] 
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 Produktem u jazykových škol je samotná výuka jazyků prostřednictvím lektora. 

Produkt neboli sluţba se dá pojmout ze čtyř úrovní. První úroveň je výhoda pro spotřebitele 

neboli jádro sluţby. Klade se otázka, proč klienti přicházejí k nám, proč zrovna vyhledávají 

tuto naši sluţbu.  Jádrem je se naučit cizí jazyk. Druhá úroveň je koncepce sluţby. Koncepce 

sluţby představuje, jaké obecné výhody bude organizace nabízet. Je nutné se zaměřit na 

identifikaci trţního segmentu, organizaci vzájemného vztahu s klientem, zařízení a postupy 

sluţeb a také na image. Je to právě to, co odpovídá na zákazníkovy potřeby. U jazykové školy 

to můţe být například výuka s rodilým mluvčím. Nabídka sluţby je třetí úrovní a jedná se o 

propracování koncepce sluţby a vytvoření podrobné podoby pojmu sluţba. Čtvrtou úrovní je 

systém dodávky sluţby. Jedná se o rozvedení nabídky sluţby z hlediska lidí, procesů, zařízení 

a prostředí. Důleţitým a oblíbeným prvkem u produktu ve sluţbách je „package“ neboli 

balíčky sluţeb. Jedná se o kombinaci souvisejících a vzájemně se doplňujících sluţeb do 

komplexní nabídky. [4;9;10] 

 U ceny se musí poukázat na náklady, relativní úrovně cen. Úrovně koupěschopné 

poptávky, úlohy ceny při podpoře prodeje například různé slevy. Pro nehmotný charakter 

sluţeb se cena u sluţeb stává znakem a ukazatelem kvality. Neoddělitelnost sluţby znamená 

další specifika při tvorbě cen sluţeb. V rámci jazykových škol se na cenu pohlíţí jako na 

školné, které si student platí za vzdělání v oblasti jazyků. [4;8] 

Místo neboli distribuce a rozhodování o ni souvisí s usnadněním přístupu zákazníků 

ke sluţbě. Souvisí s místní lokalizací neboli umístěním sluţby či s volbou případného 

zprostředkovatele dodávky sluţby. Mimo jiné sluţby souvisejí s pohybem hmotných prvků, 

které tvoří součást sluţby. Učitel v jazykové škole potřebuje ke své výuce například 

videoprojektor, učebnice nebo pomocné materiály, které musí někdo obstarat, skladovat a 

umístit do učebny. [4] 

Marketingová komunikace je rozsáhlý soubor nástrojů, které mají za úkol prodat 

produkty či sluţby prostřednictvím komunikace s potencionálními zákazníky. Typů a druhů 

komunikace je velký počet a jedním z nich je i reklama, která nemusí být vţdy tím vhodným. 

Další způsob komunikace je například public relations, podpora prodeje, osobní prodej nebo 

přímý marketing. Marketingová komunikace je klíčovým prvkem pro komplexnější produkty 

a sluţby. Cílem marketingové komunikace je upoutat a oslovit zákazníka a přimět ho ke koupi 

výrobku či sluţby. [43] 
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Důleţitým prvkem komunikace s potencionálními zákazníky, je komunikace 

prostřednictvím internetu. Internet je významné marketingové médium a nabízí prostor pro 

prezentaci firmy a jejich výrobků či sluţeb. Internetový komunikační mix není aţ tak odlišný, 

ale rozdíl je v jeho vyuţití. Jsou různé formy internetové reklamy, on-line PR, on-line 

podpory prodeje a direct marketingu, které se vzájemně liší svými cíli, podle nichţ jsou 

následně voleny nástroje, jeţ firma ke komunikaci vyuţívá. Pro propagaci značky jsou 

nejčastěji pouţívány reklamní kampaně, buzz marketing, advergaming nebo virální 

marketing. Při cílení na podporu prodeje a zvýšení výkonového efektu se vyuţívá reklama ve 

vyhledávačích, on-line spotřebitelské soutěţe nebo e-mail marketing. [34] 

Pomocí lidského faktoru dochází ve sluţbách ke kontaktům zákazníka 

s poskytovateli sluţby neboli zaměstnanci. Proto jsou lidé jedním z významných prvků 

marketingového mixu sluţeb a mají přímý vliv na jejich kvalitu. Kvalitu ovlivňuje i sám 

zákazník, protoţe je součástí procesu poskytování sluţby. Jelikoţ je tento faktor velice 

důleţitý, musí firma dbát na výběr zaměstnanců a jejich pravidelné školení a motivování. 

[4;7] 

Materiální prostředí je svým, způsobem důkazem o vlastnostech sluţeb. Můţe mít 

mnoho forem a podob, od vlastní budovy a jejího vzhledu nebo kanceláře, kde je sluţba 

poskytována, po propagační materiály jako například broţury, ve kterých můţe být různá 

nabídka (u jazykové školy třeba nabídka jazyků či samotných kurzů). Důraz je kladen i na 

oblečení zaměstnanců, které můţe být typické například pro letecké společnosti. [4] 

 „Interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem během procesu poskytování sluţby je 

důvodem podrobnějšího zaměření se na to, jakým způsobem je sluţba poskytována.“ [4; s. 

31] Mezi procesy poskytované v jazykových školách můţe být zařazen přístup pedagogů a 

lektorů, kteří v jazykové škole vyučují a také formy studia, které jazykové škola poskytuje. 

2.2 Internetový marketing 

 Internetový marketing nebo také e-marketing se objevil po vzniku samotného 

internetu, zhruba na konci devadesátých let minulého století. „Od roku 1994 existovala 

reklama na internetu a někteří marketéři začínali chápat, ţe potenciál Internetu je velký.“ [5; s. 

15] Firmy začaly zveřejňovat své produkty a sebe pomocí WWW stránek. Stránky nejdříve 

zajišťovaly nahrazení tištěných broţur, poté slouţily jako katalogy a nakonec začaly i 

prodávat. Internetový marketing je v dnešní době důleţitější a rozšířenější neţ klasický 

marketing tam, kde se pouţívají vyspělé technologie. [5] 
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 Ţádným webovým stránkám by neměla chybět vlastnost jako je přehlednost. 

Informace o firmě a nabízených produktech lze rozdělit podle osvědčených postupů. Na 

webových stránkách by nemělo chybět nepřehlédnutelné záhlaví s názvem firmy a hlavní 

sluţbou, aby bylo jasné hlavní téma webu. Dále kontaktní údaje, například otevírací doba, 

ceník, adresa nebo telefon a v neposlední řadě by měl web obsahovat zřetelně viditelný a 

přehledně zpracovaný popis sluţeb a nabízeného sortimentu. [2] 

 Marketing je proces, který zajišťuje poţadavky a potřeby zákazníka, aby mu mohl 

poskytnout produkt či sluţbu, coţ pro něj bude představovat přidanou hodnotu a firmě to 

přinese zisk. Kdyţ se tato myšlenka převede do jazyka Internetu, jedná se o vyuţití Internetu 

jako nástroje pro zjišťování potřeb a zároveň získávání zákazníků. [5] 

 Součásti, které rozšiřují internetový marketing je online a offline marketing. Spousta 

firem jiţ od offline marketingu upouští, zda je to ale správně či ne, je těţké posoudit.  

Internetový marketing oproti offline marketingu je lepší například v monitorování a měření, 

čímţ získává mnohem více lepších dat a dále v dostupnosti 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 

Jelikoţ se marketing na internetu provádí nepřetrţitě tak svou komplexností lze oslovit 

zákazníky několika způsoby. Například svým dynamickým obsahem, to znamená, ţe nabídka 

lze měnit neustále a v neposlední řadě v moţnostech individuálního přístupu. [5] 

 Přímý marketing na internetu neboli online direct marketing, představuje přímou 

komunikaci s vybranými zákazníky a cílem získat okamţitou odezvu a vybudovat si tak 

dlouhodobé vztahy se zákazníky. Vyuţívá se databáze zákazníků a pro jejich oslovení se 

vyuţívá e-mail, telefon nebo v dnešní době i sociální síť. Důleţitými zásadami v přímém 

marketingu jsou zaměření se na jedince, aktuálnost a atraktivita. Problémem můţe být 

obtěţování zákazníka, nečestnost nebo podvodné jednání. Někteří oslovení zákazníci to 

mohou také brát jako narušování soukromí. [1] 

2.2.1 Internetový marketing jako proces 

 

Kaţdá firma musí vědět, co chce a jaký má cíl. Bez definování strategie neboli cíle, 

nelze provádět ţádný marketing a nejde zvolit taktika, jak cíle dosáhnout. Pro začátek je 

nejdůleţitější získat informace o zákaznících a konkurenci v daném odvětví. „Poznání 

zákazníka je klíčem k úspěchu, i kdyţ ne jedinou podmínkou.“ [5; s. 22]  
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Důleţitým prvkem je komunikace se zákazníky, coţ je proces, který se musí monitorovat, 

analyzovat a hlavně neustále zlepšovat. Uvádí se 5 hlavních kroků, jak internetový marketing 

provádět pokud se bude brát jako proces:  

 rozhodnutí o cílech, plánech a odpovědnosti, 

 přidělení finančních, lidských a technologických zdrojů, 

 realizace prostředí jako například www stránek, blogů, diskuzních fór, sociálních sítí 

atd. a nástrojů (reklama, podpora prodeje, public relation …), 

 monitorování a měření, 

 analýza a zlepšování. 

Nejdůleţitější při rozhodování je poznání zákazníka. Dokud firma nemá představu, co si 

zákazník přeje, nemůţe dělat další kroky. Na to se váţe i přidělení zdrojů, které se podle toho 

liší a mění. Nejdůleţitějším cílem kaţdého procesu je jeho zlepšování, proto se provádí 

analýza naměřených dat a zjišťuje, co pro danou firmu funguje a co ne. [5] 

2.2.2 Marketing na sociálních sítích 

 Jedním z kroků, jak by mohla firma uspět, je zaloţit firemní profil na některých 

sociálních sítích. Můţe to být jeden z důleţitých kroků k úspěchu. Účet například na sociální 

síti Facebook či Twitter můţe zvýšit povědomí o dané firmě a její nabídce u zákazníků. 

Marketing na sociálních sítích vyţaduje důkladnější přípravu neţ jiné formy marketingu na 

internetu. Doporučuje se, aby si firma zaloţila profil alespoň na dvou nebo více sociálních 

sítích, aby zbytečně nestrávila veškerý svůj čas na „včerejších“ sociálních sítích. [16] 

Sociální média 

 „Sociální média jsou online média, kde je obsah vytvářen a sdílen uţivateli. Sociální 

média se nepřetrţitě mění tím, jak se mění jejich obsah a také přidáváním mnoha funkcí.“ [5; 

s. 210] Pro marketéry je výhodou, ţe mohou ze sociálních médií zjišťovat, co zákazníci 

poţadují, jaké zaujímají postoje vůči firmě a značce, na co si stěţují a podobně. Na sociálních 

médiích jako i na jiných médiích probíhá komunikace se zákazníky, ovšem právě zde můţe 

být komunikace oboustranná a zákazníci mohou psát své názory a postoje. U sociálních médií 

je charakteristické jakékoliv hlasování, hodnocení, vytváření pořadí či přidávání komentářů. 

Sociální média ovšem nejsou jen sociální sítě, ale mohou to být jakékoliv WWW stránky 

nebo e-shopy, které vyuţívají sociální prvky. Mohou jimi tedy být blogy, fóra, kanál Youtube, 

Facebook, Twitter, MySpace, Flicker, Yahoo!, LinkedIn a mnoho dalších. [11] 
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 Sociálními médii tedy můţe být označeno vše, co umoţňuje komukoliv komunikovat 

s kýmkoliv. Jinak řečeno, je to uţivatelsky generovaný obsah distribuovaný snadno 

přístupnými internetovými nástroji. [15] 

„Uţivatelé sociálních médií se na internetu chtějí potkávat s ostatními lidmi stejných 

zájmů, hledají zejména zábavu, ale chtějí se také dozvědět i naučit něco nového a téţ ovlivnit 

ostatní.“ [1; s. 52] 

Sociální sítě 

 Podmnoţinou sociálních médií jsou sociální sítě. Pojmem sociální sítě můţou být 

chápány skupiny lidí, které sdílejí společné zájmy, názory nebo pohledy. Existují tři typy 

sociálních sítí. První typ nabízí uţivateli vše ze své online komunity, zábavy, komunikace a 

potřeb sociálních médií na jednom místě. Je tedy moţno nahrávat fotografie, videa, 

aktualizovat „stav“, připojit se ke skupinám, které zastávají stejné názory nebo mají podobné 

zájmy. Zástupci tohoto typu jsou například Bebo, Facebook nebo MySpace. [5;16] 

 Druhý typ sociálních sítí je zaloţen na tom, ţe se snaţí dělat jen jednu věc, ale za to 

pořádně. Můţe se jednat o zprostředkování komunikace s dalšími lidmi přesně vymezeným 

způsobem nebo se můţe jednat o pomůcky nebo malé aplikace. Typickým příkladem 

webových stránek tohoto typu je Twitter. Od počátku je určen k jediné věci, a to aby umoţnil 

jednotlivcům pouţívat sluţbu krátkých textových zpráv, aby mohli komunikovat s ostatními 

uţivateli. [16] 

 Třetím typem sociálních sítí jsou takzvaní míšenci. Jsou to hybridní webové stránky 

sociálních médií se sklonem zaměřovat se na jednu primární věc, ale do své platformy se 

snaţí zahrnout i funkce ostatních sociálních sítí. Zástupci této skupiny jsou například Flickr, 

Youtube nebo LinkedIn. [16] 

 Sociální sítě jsou vhodné jako nástroj internetového marketingu konkrétně 

marketingové komunikace. Oblasti vyuţití sociálních sítí v marketingu je široké a můţe 

zahrnovat například presence marketing coţ je neustálé zvyšování povědomí o značce, 

pomocí kontinuálního vystavování potenciálních klientů jejímu působení. Další oblastí vyuţití 

sociálních sítí v internetovém marketingu je branding, coţ je cílevědomá činnost vedoucí 

k definování a propagaci názvu a loga nebo značky, kterou si budou lidé jednoznačně 

spojovat s určitou sluţbou nebo produktem a umoţní snadné odlišení od konkurence. Guerila 

marketing a jeho součást stealth marketing vyuţívají agresivnějších forem sdělení, které 
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porušují zavedená pravidla a mají proto větší šanci aktivizovat potencionální zákazníky a 

oslovit v krátké době velké mnoţství potenciálních zákazníků. Virální marketing by nemohl 

existovat bez virálního sdělení, coţ je virálně se šířící obsah. Nutno je mít pro virální sdělení 

hostitele, kterým je spotřebitel a na něj je virální video cíleno. V ideálním případě spotřebitel 

nejen přijímá sdělení, ale zároveň se stává médiem a sdílí sdělení dále. Aby však byl 

spotřebitel motivován k šíření, musí být obsah kreativní a zajímavý. Word of mouth 

marketing je zaměřený na vyvolání efektu ústního šíření reklamy mezi samotnými zákazníky. 

[29]  

Facebook 

 Sociální síť Facebook je rozsáhlý společenský webový systém, který slouţí především 

ke komunikaci mezi uţivateli, udrţování vztahů a zábavě. Byl zaloţen v roce 2004 a původně 

měl slouţit pouze pro studenty Harvardské univerzity. Dnes jej pouţívá více neţ miliarda lidí 

na celém světě. V ČR je 4,2 milionu uţivatelů. Pro svou rozšířenost uţ není jen obyčejnou 

sociální sítí, ale také marketingovým a komunikačním nástrojem. Na svém profilu mohou 

firmy či jednotlivci zveřejňovat různé fotky, videa, články, texty, aktuality či stavy. Pro toto 

zveřejňování pouţívají tak zvanou zeď, kde projevují svou aktivitu. [16;21] 

 Dříve se Facebook v marketingu ubíral cestou „word of mouth“, vyuţití reklamy bylo 

spíše vytlačováno do malého pravého postranního panelu. V mobilním telefonu nebo na 

tabletu se reklama ani nezobrazovala. Dnes je ovšem situace jiná. Začal jiný koncept 

marketingu na této síti a byly zaznamenány velké příjmy z reklam. Inzerenti nyní mohou 

oslovit pomocí nativních příspěvků lidi, jeţ nejsou fanoušky jejich stránek a mohou je oslovit 

jak na osobním počítači, tabletu tak na mobilním telefonu. [33]  

Twitter 

 Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikro blogu, který umoţňuje uţivatelům posílat 

a číst příspěvky zaslané jinými uţivateli, známé jako tweety. Zprávy mohou mít pouze 140 

znaků a tím je obsah zprávy omezen. Tuto sociální síť pouţívají mnohé známé osobnosti a 

proto Twitter exceloval na mediálním poli. Twitter byl zaloţen v roce 2006 Jackem 

Dorseyem. V ČR je tato sociální síť poněkud méně oblíbená neţ Facebook. Specifikem na 

Twitteru je hastag coţ znamená slovo nebo frázi, které začíná dvojkříţkem a pomocí nich je 

moţné dohledat různé trendy nebo označit význam příspěvku. Například: #video  - 

tento hastag říká, ţe tématem příspěvku je video. [16] 
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 Také Twitter má své místo v marketingu. Výhodou je, ţe je mnohem otevřenější, 

uţivatel má přístup k informacím od různých autorů bez nutnosti potvrzení přátelství, nabízí 

lepší řešení ochrany – dokáţe nadefinovat, jakým skupinám budou informace zveřejněny, 

tweety označené hastagem jsou velice dobře dohledatelné a fungují jako identifikátory. [27]  

Google Plus 

 Google + je internetová sociální síť provozována společností Google. Provoz sítě byl 

zahájen v červnu roku 2011. Zpřístupněna byla jen na pozvánky a pro omezený počet 

uţivatelů. Po měsíci provozu dosáhl Google + 25 milionů uţivatelů. Systém je o něco jiný neţ 

na předešlých sociálních sítích. Kontakty se zde mohou třídit do Kruhů za účelem nastavení 

soukromí a cílení sdílených informací. Dále je moţný nezávazný videochat s maximálně 10 

přáteli, který je pod názvem Setkání.  

 Zásadní výhodou Google Plus v marketingu oproti Facebooku a Twitteru je, ţe 

aktivity na něm prováděné mají okamţitý efekt na výsledky vyhledávání, neboť se jedná o 

produkt Googlu a propojení trvá jen pár hodin. Další výhodou je, ţe lze webové stránky 

propojit s G + a pokud dostane stránka kladné hodnocení, tento údaj se zveřejní i na webu. 

[30]  

2.3 Metody analýzy konkurence na internetu  

Volba správné metody pro výzkum ve sluţbách vychází z podmínek a situace na trhu. 

Tím ţe sluţby mají vlastnosti jako nehmotnost, pomíjivost, neoddělitelnost a proměnlivost 

jsou choulostivé na patentování a velice lehce se napodobují, a tím se zvyšuje konkurenční 

tlak. Při výzkumu v této práci je důleţité zaměřit se na skutečnost, ţe výzkum probíhal 

v internetovém prostředí, proto jsou popsány techniky, které lze na toto prostředí aplikovat. 

[11]  

Konkurence 

Konkurence neboli hospodářská soutěţ je souběţná snaha subjektů na trhu, jejichţ 

cílem je dosaţení určitých výhod před ostatními. V této práci se jedná o trţní konkurenci na 

straně nabídky neboli o konkurenci mezi prodejci. Kaţdý chce prodávat za co nejlepších 

podmínek a dosahovat tak co největších zisků. Trţní konkurence znamená soutěţ takovými 

prostředky, které přímo souvisejí s trhem. Tento typ konkurence se dále dělí na dva druhy a to 

na konkurenci cenovou a necenovou. Cenová konkurence je zaloţena na sniţování cen a 

následném přilákání co nejvíce zákazníků. Necenová konkurence láká zákazníky jinými 
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nástroji a to například pomocí reklamy, designu, psychologických nástrojů či kvalitnějších 

výrobků či sluţeb. [6] 

 Trh jazykových škol je poměrně dost nasycen a tak je těţké vynikat v nějaké 

konkurenční výhodě natoţ si ji udrţet, neboť jsou konkurenční výhody u sluţeb velice snadno 

napodobitelné. Firma by si proto neměla zajišťovat úspěch pouze jednou výhodou, ale měla 

by je na sebe vrstvit. [9] 

 Jelikoţ se do konkurenčního prostředí nezahrnují pouze další firmy, ale i řada jiných 

aspektů, je vhodným způsobem jak firma můţe pochopit plný rozsah konkurence, je zaujmout 

pozici kupujícího. Z tohoto pohledu pak lze odvodit čtyři typy konkurence. Prvním typem je 

konkurence přání, která zahrnuje veškerá přání, která můţe zákazník v danou chvíli mít. 

Pouze jedno přání převládá nad ostatními. Druhý typ konkurence je konkurence druhů, která 

by měla nalézt řešení, jak uspokojit potřeby, které si konkurují. Třetí typ konkurence se 

nazývá konkurence forem a vzniká v okamţiku, kdy se zákazník rozhoduje, jaký typ sluţby 

uspokojí jeho potřebu. Čtvrtým typem konkurence je konkurence značek a nastává 

v okamţiku, kdyţ zákazník přesně ví, jak a čím svůj nedostatek naplní. [10] 

2.3.1 Pozorování 

 

  Základní a nejlépe dostupnou metodou je pozorování. Pozorování patří mezi 

kvalitativní metody primárního marketingového výzkumu. Je to proces poznávání a 

zaznamenávání smyslově vnímatelných skutečností a to obvykle bez ovlivňování 

pozorovaných skutečností pozorovatelem. [7] 

Pozorování je velmi náročné na pozorovatele, na jeho vnímání a schopnosti 

interpretace výsledků. Pozorovatel by tedy měl mít psychologické či sociologické vzdělání 

nebo alespoň cítění, aby dokázal pozorované jevy vhodně interpretovat. Pozorovatel 

zachycuje vnímané skutečnosti do záznamového archu nebo je vyuţita technika pro záznam 

jako například kamera. Výhodou pozorování je, ţe pozorované objekty a subjekty si toho 

nejsou vědomy a proto je jejich chování zcela přirozené, coţ při dotazování není moţné. 

Naopak tato metoda neumoţňuje zkoumat, proč se lidé chovají, tak jak se chovají. [7] 

 Tato metoda je vhodná pro velké, ale i pro malé organizace, které mají omezený 

rozpočet na výzkum. „Umoţňuje získat potřebné informace o situaci na trhu, u konkurence, 

způsob výběru sluţeb, frekvenci uţití, placení sluţeb a řadu dalších potřebných údajů.“ 

(Kozel, 2006, s 241) Pro dosaţení úspěchu metodou pozorování je podstatné dodrţet několik 
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podstatných kroků. Důleţité je, aby pozorování prováděla nezávislá, kompetentní a důkladně 

proškolená osoba, které nemůţe být spojena se zadavatelem. Předem musí být vymezen 

předmět a postup pozorování. Nedílnou součástí je zajištění objektivity pozorování, vyloučení 

subjektivního charakteru hodnocení a vymezení přesných podmínek pro realizaci výzkumu. 

[11] 

 Jednou z technik pozorování je mystery shopping. Tato technika je vyuţívána pro 

hodnocení kvality sluţeb v maloobchodech či provozovnách sluţeb. V tomto případě 

pozorovatel předstírá, ţe má o daný výrobek či sluţbu zájem, a pozoruje chování obsluhy, její 

přívětivost, znalost sluţby či sortimentu, dostatečnou informovanost a další aspekty. Tato 

technika můţe probíhat i telefonicky a je známá pod názvem „mystery call“ nebo elektronicky 

jako „mystery email“. Kladem této metody je vyuţití zkušebních nákupů jako fiktivní 

zákazník či získání e-mailového či telefonního kontaktu. Hodnotícími faktory v těchto 

případech bude rychlost zvednutí telefonu či odpovědi v elektronické poště, dále představení 

pracovníka firmy, jeho ochota a odbornost. [11] 

 Další metodou pozorování je oční kamera. Je to technologie, která umoţňuje sledovat 

pohyb očí člověka, který například čte reklamní leták, prohlíţí si webové stránky nebo vybírá 

zboţí z regálu přímo na prodejně. Z tohoto typu pozorování jde zjistit, kterým místům 

v letáku, na webových stránkách nebo v prodejně dal zákazník přednost, na která místa se 

soustředil a naopak, která ignoroval. [7] 

 Mezi pozorování se řadí také elektronické pozorování. Pomocí něj mohou organizace 

a firmy získávat a nadále zpracovávat především následující informace: počty shlédnutých 

stran v daném období, počty IP adres uţivatelů, návštěvnost stránek či sledování, odkud 

uţivatel a potencionální zákazník na firemní web přišel. Jako příklad výzkumu na internetu 

lze uvést analýzu cookies, které představují malý textový soubor zaslaný navštíveným 

serverem webovému prohlíţeči osoby, která právě pracuje na internetu na počítači a webový 

prohlíţeč uloţí tento soubor na pevný disk počítače. [11] 

2.3.2 Experiment 

 Experiment neboli vědecký pokus je soubor jednání a pozorování, jehoţ účelem je 

ověřit nebo vyvrátit poznatek či hypotézu. Vědecký experiment je plánovitý, opakovatelný a 

tím i ověřitelný. Metoda experiment sleduje vliv jednoho jevu neboli nezávislé proměnné na 

druhém neboli závislé proměnné a to v situaci, které je nově vytvořená. Experimenty lze 

rozdělit na dvě skupiny a to na experimenty laboratorní a terénní. Laboratorní experiment je 
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uskutečňován ve zvlášť organizovaném prostředí – v prostředí umělém. Terénní experiment je 

uskutečňován v přirozeném prostředí. Tak jak je dělen experiment na dvě hlavní skupiny, tak 

je dělen i na dvě hlavní formy experimentů. První formou je experiment, ve kterém se měří 

pouze působení nezávislé proměnné. Měření je prováděné ve dvou skupinách, experimentální 

a kontrolní, přičemţ experimentální skupina je vystavena nezávislé proměnné a kontrolní 

skupina ne. Druhou formou je experiment, ve kterém se měří před i po jeho působení 

nezávislé proměnné. [3] 

 Rozdílnost experimentu a pozorování je způsobena tím, ţe při experimentu vědec 

aktivně ovlivňuje podmínky, kdeţto při pozorování svůj vliv minimalizuje. [3] 

2.3.3 Uživatelské testování 

 Další metodou jak porovnávat konkurenci na internetu je uţivatelské testování 

webových stránek neboli testování pouţitelnosti. Jedná se o sledování lidí, jak se snaţí 

pouţívat dané internetové stránky neboli to co vytváříte, navrhujete a budujete. Testování 

zahrnuje sledování toho, jak danou věc lidé pouţívají. Příprava na sledování musí být pečlivá, 

aby byly výsledky spolehlivé. Musí zůstat na paměti, ţe my netestujeme účastníky, ale oni 

testují to, co pouţívají. U testování pouţitelnosti se jedná o kvalitativní metodu. Účelem je 

získat náhled na věc, jenţ umoţní vylepšit to, co se buduje. Testování můţe tedy být více 

neformální a také nevědecké. Testování probíhá na méně uţivatelích a protokol se můţe 

během pozorování změnit podle potřeby. Průvodce, který provází testovaného, většinou sedí 

vedle něj v jedné místnosti a dává mu úkoly a vyzývá ho, aby při provádění úkolů přemýšlel 

nahlas. Existuje pár pravidel, které by měl účastník testu dodrţovat, jako například sdělovat 

své myšlenky a názory nahlas, říkat to co si myslí, aniţ by se něčeho bál, kaţdý názor je 

dobrý. Testy se většinou nahrávají jak zvukově tak i obrazově, aby si mohli členové 

vývojového týmu pouštět záznam zpětně a sledovat jak a co testovaný udělal a jak se 

vyjadřoval. Po dokončení několika testů mají pozorovatelé poradu, na níţ porovnávají své 

poznámky a rozhodují se, co je problémem a jak by se měl řešit. [13] 

2.3.4 Strukturální analýza odvětví 

Definice odvětví není to samé jako definice prostředí, ve kterém chce firma 

konkurovat. Struktura odvětví má velký vliv na určování pravidel, stejně jako na stanovení 

strategií. Rozhodující jsou vnější vlivy, ty však působí na všechny firmy stejně, proto je 

důleţité, jak se s nimi dokáţe kaţdá firma vyrovnat. Úroveň konkurence v odvětví je zaloţena 

na základních pěti faktorech neboli konkurenčních silách, které jsou znázorněny v obrázku 
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2.1. Prvním faktorem je konkurence v odvětví, coţ znamená, ţe se jedná o soupeření mezi 

existujícími firmami na trhu v daném odvětví. Dále působí odběratelé a dodavatelé a jejich 

vyjednávací vliv, nedílnou součástí těchto konkurenčních sil jsou substituty, které mohou 

danou sluţbu či výrobek nahradit a posledním a neméně důleţitým faktorem, na který se 

nesmí zapomenout, jsou potencionální nově vstupující firmy. Souhrnné působení těchto pěti 

sil určuje potenciál konečného zisku v odvětví. Cílem konkurenční strategie pro podnik je 

nalézt takové postavení v daném odvětví, aby podnik mohl co nejlépe čelit konkurenčním 

silám, nebo jejich působení odvrátit ve svůj prospěch. [14] 

 

Obr 2.1 Porterův model pěti sil  Zdroj: [20] 

 

2.3.5 Výzkum prostřednictvím internetu 

 

 V internetovém prostředí je moţné uplatnit téměř všechny metody marketingového 

výzkumu jako například dotazníkové šetření, pozorování nebo hloubkové či skupinové 

rozhovory. V prostředí internetu má význam kvantitativní výzkum, kdeţto kvalitativní se 

pouţívá velmi okrajově. [11] 

 V současné době přibývá konkurence a jediný způsob, jak předehnat své soupeře na 

trhu, je co nejlépe pracovat s informacemi. Prostřednictvím internetu je snadné získat mnoho 

libovolných sekundárních dat, informací a analyzovat je na různých úrovních pohledu. 

Informace a myšlenky také lze na internetu sdílet s jinými lidmi. [11] 

 Konkurenční výhoda je jediný způsob, jak předehnat své soupeře na trhu, coţ nelze 

bez informací a sběru dat. Sekundární data se dělí na interní a externí. Interní data jsou 
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shromaţďována uvnitř firmy a týkají se většinou evidování vlastní činnosti firmy. Externími 

daty, jsou myšlena, veškerá data, která jsou na internetu prodávána nebo publikována. 

Problémem u externích dat je jejich vypovídací schopnost a kvalita to proto, ţe je jich velké 

mnoţství. Data, která jsou placená, mají vypovídací hodnotu větší a tento typ dat je v dnešní 

době čím dál tím víc ţádaný. [12] 

Získávání primárních dat přes internet je dnes velice populární a více vyuţívaný 

proces. Nejčastější technikou je pozorování chování uţivatelů prostřednictvím kódů zvaných 

cookies. Tyto kódy se instalují uţivateli do počítače a je jim přiřazen jedinečný kód. Další 

technikou pro sběr primárních dat na internetu se pouţívá online dotazování. Můţe se jednat o 

dotazníky vloţené na různé servery, ale také dotazníky spojené třeba se soutěţemi. Rozvíjí se 

také výzkum sociálních médií neboli SMR (Social Media Research). S velkým rozmachem 

sociálních sítí můţe být právě tento typ výzkumu velice přínosným a představuje novou 

příleţitost pro výzkum. [12] 
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3. Charakteristika prostředí jazykové školy Hello 

 V této části práce je uvedena charakteristika makroprostředí trhu s jazykovými 

školami, dále charakteristika prostředí trhu, je popsána konkurence jazykové školy Hello, 

vyčleněny cílové skupiny zákazníků a v neposlední řadě je charakterizována samotná 

jazyková škola Hello. 

3.1 Charakteristika makroprostředí 

 Strategická analýza okolního prostředí organizace bude provedena pomocí PEST 

analýzy. Jednotlivá písmena znamenají různé typy vnějších faktorů a to politicko-právní, 

ekonomické, sociální a technologické. [36] 

Politicko-právní prostředí 

 Za pouţití legislativy a dalších regulačních nástrojů je uměle ovlivňována poptávka. 

Některé obory podnikání jsou ovlivňovány více, některé méně. Nejregulovanější je tabákový, 

alkoholový a farmaceutický průmysl. [7] 

 Působení jazykových škol spadá pod Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, 

které svými rozhodnutími ovlivňuje jejich činnost na trhu. Činnost jazykových škol ovlivňují 

také zákony, nařízení a vyhlášky, které jsou společné pro všechny druhy podnikání v České 

republice bez ohledu na právní formu a oblast podnikání. Řadí se zde daňové zákony, 

obchodní zákoník, ţivnostenský zákoník a zákon na ochranu hospodářské soutěţe. Nejvíce 

změn lze zaznamenat v legislativě týkající se zdaňování příjmů. Daň z příjmů patří bezesporu 

k nejsloţitějším daním, se kterými se lze setkat. Dokument vychází ze zákona č. 586/1992 

Sb., o dani z příjmů. U fyzických osob je daň z příjmu 15 % a u právnických osob 19 %. I 

sazba DPH se neustále zvyšuje, od ledna 2013 je sníţená sazba 15 % a základní sazba 21 %. 

DPH tak ovlivňuje ceny sluţeb poskytované jazykovými školami. [22]  

Ekonomické prostředí 

 Ekonomické prostředí se rozvíjí v kaţdém státě a je ovlivňováno řadou faktorů jako 

například přírodními a lidskými zdroji, mírou inflace, úrokovou mírou, reálným příjmem 

domácností, produktivitou práce nebo rovnováhou platební bilance.  

Důleţitým ekonomickým prvkem je míra nezaměstnanosti. Na obrázku 3.1 lze vidět, 

ţe na konci roku 2011 činila nezaměstnanost 8,6 %. V průběhu roku 2012 míra 

nezaměstnanosti kolísala, nejniţší procento nezaměstnanosti během roku bylo zaznamenáno 
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v červnu, ale na konci roku se zvedla na 9,4 %, coţ je dost výrazný nárůst. V roce 2013 došlo 

ke sníţení o více jak procento, v prosinci činila nezaměstnanost 8,2 %. Ze začátku roku 2014 

se nezaměstnanost opět o něco zvýšila, poslední dohledatelný údaj je za měsíc únor a 

nezaměstnanost byla 8,6 %. Toto zvýšení můţe být například v důsledku sezónnosti 

zaměstnání v letních a teplejších měsících. V důsledku sniţování nezaměstnanosti můţe být 

očekáván vyšší zájem o jazykové kurzy a vzdělávání v oblasti jazyků. [35] 

 

 

Obr. 3.1 Míra nezaměstnanosti v ČR  Zdroj: [35] 

 

Sociálně-kulturní prostředí 

 V současnosti společnost dbá na vzdělání, a proto i tento trend má vliv na jazykové 

kurzy ať uţ potřebné k zaměstnání nebo vlivem Evropské unie a volných hranic pro 

cestování. Také mnoho firem obchoduje se zahraničím a proto i oni vyhledávají vzdělávání 

pro zaměstnance v oblasti jazyků. Mnoho mladých lidí sleduje například seriály v cizím 

jazyce, novinky, zprávy ze zahraničí nebo odborné cizojazyčné články. I z těchto důvodů 

mohou být jazykové školy a kurzy vyhledávanější. Mnoho informací je dohledatelných pouze 

v angličtině a i to veřejnost nutí se v jazyce neustále zdokonalovat. V současnosti jsou také 

velmi moderní cizojazyčné školky nebo kurzy pro nejmenší v českých školkách. Děti jsou 

velice učenlivé a nedělá jim problém zvyknout si na dva jazyky zároveň. 
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Technologické prostředí 

 V prostředí jazykových škol se rozvíjí e-learning neboli výuka pomocí interaktivních 

pomůcek, multimediálních technologií, počítačů a internetu pro zlepšení kvality vzdělávání. 

Některé jazykové školy nabízejí výuku pomocí Skype, kdy se jedná o výuku z domova nebo 

kanceláře prostřednictvím internetu, mikrofonu a web-kamery. Tento typ výuky je vhodný pro 

ty, kteří nechtějí nebo nemohou dojíţdět na místo výuky. 

 S rozvojem techniky jsou více oblíbená i moderní vybavení jako jsou chytré telefony 

vybavené wifi nebo s moţností internetu přímo v mobilu a také tablety na kterých je rovněţ 

wifi. Uţivatel tak má moţnost vyuţít tato elektronická zařízení pro vyhledávání kurzů a 

zjišťování informací. Proto by měly být konkrétní internetové stránky jazykových škol těmto 

zařízením přizpůsobeny. 

3.2 Charakteristika prostředí trhu 

 V České republice existuje nespočet jazykových škol, které nabízejí velké mnoţství 

výuky různých jazyků v různé kvalitě. Od roku 2005 existuje v České republice organizace 

AJŠA (asociace jazykových škol a agentur), která má 38 členských organizací a 4 partnerské 

organizace. V dnešní době sdruţuje celkem 42 jazykových škol a společností. 

 Základním posláním organizace AJŠA je zdokonalovat jazykové vzdělávání v 

regionech České republiky, rozvíjet činnost a profesní prestiţ svých členů. Jazykové školy 

sdruţené v této organizaci zastávající společné principy kvality popsané v Kodexu kvality, 

který zaručuje vysoký standard sluţeb, které školy a agentury dodávají svým zákazníkům. Pro 

porovnání konkurence v této práci, jsou vybrány jazykové školy, které sdruţuje organizace 

AJŠA. Tímto výběrem je zaručena určitá garance kvality a úrovně jazykových škol. [17] 

 

3.2.1 Konkurence 

 

 Na trhu s výukou jazyků je nepřeberné mnoţství konkurujících si firem, poskytovatelů 

či přímo jazykových škol. Pro tuto práci nám poslouţí trh jazykových škol, které mají své 

internetové stránky. Stěţejní jazykovou školou je zde Hello, s.r.o. Pro výběr konkurence byly 

zvoleny faktory, které musejí jednotliví konkurenti splňovat. Jedním z nich je, ţe kaţdá 

vybraná škola musí mít své internetové stránky, dále musí být členem organizace AJŠA, musí 

nabízet výuku alespoň ve čtyřech světových jazycích a musí být moţno na jejich 
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internetových stránkách zakoupit kurz online. S takto stanovenými faktory je vybráno 14 

jazykových škol. 

Albion 

 Jazyková škola Albion je mladá dynamická společnost, navazující na tradici a 

zkušenosti v oblasti jazykového vzdělávání. Co se týče kurzů pro veřejnost, nabízí škola 

moţnost individuálních nebo skupinových kurzů. Individuální kurzy probíhají formou lektor - 

student neboli „one to one“ a výuka probíhá v jazykové škole nebo u studenta doma. Výuka je 

zcela přizpůsobena tempu studenta. Skupinové kurzy probíhají v počtu 4-8 účastníků dvě 

hodiny týdně. Výuka probíhá od září do června a ukázková neboli demo hodina je zcela 

zdarma. Škola nabízí výuku především jazyka anglického a německého, ale má také nabídku 

výuky ruštiny s rodilým mluvčím, španělštiny, italštiny, francouzštiny nebo holandštiny. Tato 

škola má dvě výuková místa a to Brno a Vysoké Mýto. Na stránkách školy lze najít i sekci 

akční nabídky, kde se nyní nachází nabídka jednodenního semináře pro učitele a studia jazyka 

v Anglii. [19] 

Caledonian languages 

 Caledonian School je největší jazykové škola v České republice. Působí od roku 1992. 

Ve spolupráci se sesterskou jazykovou školou nabízí výuku sedmi světových jazyků. Výuka 

probíhá v Praze, Brně, Hradci Králové a Pardubicích. Kurzy pro veřejnost jsou vedeny podle 

principů komunikativní metody. Maximální počet studentů ve skupině je 12. Při vyhledávání 

kurzu je uvedena cena kurzu, od kdy do kdy kurz trvá, den a čas výuky a pobočka na které je 

kurz vyučován. U kaţdého kurzu je jeho popis, charakteristika, lektoři, kteří kurz vyučují, a 

zákazník se doví, co se naučí. Dále jsou na stránce dostupné reference, které jsou v podobě 

vypsaných firem, kde škola vyučuje bez moţnosti vloţení reakce. [25] 

Eddica language school 

 Jazyková škola Eddica zajišťuje jazykové kurzy v Ostravě s třináctiletou tradicí. 

Přihlásit se do kurzu můţe zákazník telefonicky nebo online, a pokud neví, na jaké úrovni se 

nachází, a neví jaký kurz si vybrat, můţe kontaktovat školu a domluvit si zdarma individuální 

konzultaci, kde bude vybrán vhodný kurz. U kaţdého kurzu jsou informace o kurzu, jak lekce 

probíhají, jaké učebnice a materiály se pouţívají. Zákazník se také můţe podívat na výukový 

plán, který je rozepsaný na kaţdý měsíc. Cena je zde uvedena za semestr nebo za celý školní 



24 

 

rok. Je uveden termín výuky, den a čas. Reference jsou dostupné přímo na stránkách školy 

pod záloţkou O nás a jsou ve formě komentářů od zákazníků a firem. [24] 

 

Glossa škola jazyků 

 Škola jazyků Glossa byla zaloţena roku 1992. Nyní je jednou z velkých jazykových 

škol a působí v Praze. V roce 2006 škola jazyků Glossa poprvé prezentovala „Better Ways“ 

neboli konferenci pro učitele jazyků, propojenou s otevřenými programy dalšího profesního 

vzdělávání. Tento vzdělávací program je oceňován pro své praktické zaměření, bohatost 

myšlenek a nápadů a v neposlední řadě i příjemnou atmosféru. V roce 2007 obdrţela Glossa 

jako jedna z mála soukromých jazykových škol státní akreditaci Ministerstva školství, 

mládeţe a tělovýchovy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pro roky 

2010 a 2011 získala škola podporu ve formě spolufinancování projektu vzdělávání lektorů 

Evropským sociálním fondem a veřejnými rozpočty České republiky. V této jazykové škole je 

moţné studovat kurz angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a italštiny. 

Kurzy pro veřejnost jsou individuální nebo skupinové. Ve skupině není nikdy více neţ 10 

studentů. Speciální kurz je ve formě mini skupiny, kde je maximální počet 5 studentů. Nyní 

nabízí akci „Dva kurzy za cenu jednoho“ a jedná se o zakoupení jazykového kurzu a k tomu 

zdarma po dobu výuky přístup k e-learningu. U kaţdého kurzu je uvedena cena, zahájení a 

ukončení kurzu, den a čas výuky, potřebná učebnice a místo výuky. [23] 

Channel crossings 

 Jazyková agentura působí na českém jazykovém trhu jiţ od roku 1993. Posláním školy 

je rozvíjet jazykovou vzdělanost v České republice. Tato jazyková škola nabízí výuku více 

neţ 10 světových jazyků a také kurz češtiny pro cizince. Tato škola má speciální nabídku 

kurzů, především pro rodiče a svobodné matky, jejichţ děti jsou během výuky hlídány. Při 

online objednávce kurzu jsou dostupné informace jako je den, čas a místo výuky, cena kurzu, 

zda vyučuje český nebo zahraniční lektor, název učebnice a termín kdy kurz probíhá. Škola 

nabízí mnoţství slev třeba pro nově příchozí za včasné uhrazení, pro studenty, pro ty, kteří 

pokračují a podobně. Škola má dvě výuková centra v rámci Prahy. Na úvodní stránce školy 

jsou také dostupné reference, které jsou formou log firem, ve kterých probíhá výuka právě 

touto jazykovou školou a dále články, ve kterých se o jazykové škole píše. Není zde moţnost 

vloţit reakci a komentář. [26] 
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Lingua  

 Jazyková škola Lingua je na trhu s jazykovým vzděláním jiţ 21 let a působí ve Zlíně. 

Co se týká kurzů pro veřejnost, škola nabízí roční kurzy, přípravu k jazykovým zkouškám, 

komunikační kurzy, krátkodobé kurzy, kurzy pro seniory a přípravu ke státní maturitě. Roční 

kurzy jsou zaměřeny na všeobecný jazyk a cílem je zvýšení jazykové úrovně. Náplň kurzu je 

dána zvolenou učebnicí. Při objednávce kurzu se zobrazí úroveň kurzu, vyučující i s fotografií 

a popiskem, den, čas a místo, cena a trvání kurzu. Na stránkách školy jsou dostupné reference 

od firem, ve kterých probíhá výuka, ale také od studentů z kurzů pro veřejnost formou článků. 

Ovšem ani u této školy nejsou vkládat komentáře a reakce. U kontaktů má škola zveřejněnou 

mapu, ve které se dá pohybovat. [32] 

Lingua Sandy 

 Jazyková škola Lingua Sandy provozuje výuku jazyků a jazykové kurzy od roku 1991. 

Sídlo a moderní učebny se nacházejí v centru Prahy. Škola nabízí výběr aţ ze 41 evropských a 

světových jazyků, které vyučuje. Výuka je zaměřena na kurzy pro veřejnost, jazykové kurzy 

pro děti, firemní jazykové kurzy, pobytové kurzy, pomaturitní studium a zahraniční jazykové 

kurzy. Mezi další poskytované sluţby patří individuální výuka jazyků a čeština pro cizince. 

Tato jazyková škola klade důraz na efektivitu jazykových kurzů. Rozvrţení optimálního 

časového harmonogramu je základem úspěšného studia. Před zahájením kurzu je provedeno u 

kaţdého studenta zdarma přezkoušení a průzkum individuálních potřeb v oblasti jazykové 

výuky. Při výběru kurzu pro veřejnost můţe zákazník volit ze 41 jazyků v různých úrovních. 

Mezi nejčastější ovšem stále patří angličtina, němčina, španělština, ruština, francouzština a 

italština. Při objednávce kurzu zákazník vidí cenu, den a čas výuky, termín celého kurzu a 

potřebou učebnici. Pod záloţkou reference, která se nachází na úvodní stránce, jsou pouze 

vypsáni významní klienti jazykové školy, ale ţádné hodnocení se zákazník nedozví. [31] 

Prague Institute 

 Jazyková škola Prague Institute byla zaloţena v roce 2000 a působí v Praze, kde 

poskytuje sluţby v oblasti výuky cizích jazyků. Skupinové kurzy pro veřejnost probíhají 

v klidném prostředí a příjemné atmosféře v učebnách v Kobylisích díky kompletní 

rekonstrukci v roce 2006. Zápis do kurzu pro veřejnost můţe proběhnout i po jeho zahájení a 

cena kurzu se úměrně sniţuje podle jiţ odučených hodin. Při kliknutí na detail kurzu zákazník 

vidí den, čas a místo konání kurzu, cenu, potřebnou učebnici, maximální počet studentů 
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v kurzu a plán výuky rozepsaný po týdnech. Po kliknutí na tlačítko objednat se zákazník 

dostane na formulář, kde vyplní údaje a můţe si kurz objednat a rovnou i zakoupit. Škola 

nabízí na svých stránkách i rozřazovací test, který je zdarma, ale je třeba vyplnit formulář 

s obecnými a kontaktními údaji a poté se spustí test. Na letní semestr tohoto roku má škola 

akci 1+1 za polovinu. Jděte studovat s kamarádem a máte to levnější. Reference na stránkách 

školy nejsou vůbec dostupné. [37] 

Presto 

 Jazyková škola Presto vznikla v roce 2001 a nyní je moţné ji nalézt na třech místech 

v Praze. Cílem této jazykové školy je, poskytovat kvalitní, systematickou a efektivní výuku na 

profesionální úrovni. Společností Presto jsou poskytovány kurzy pro veřejnost i firmy, dále 

nabízejí individuální výuku nebo pomaturitní kurzy. Vyučuje se zde v jazycích jako: 

angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština, polština, ale také čínština 

nebo arabština. Stálých zaměstnanců má společnost kolem 80, ale výuku zajišťuje aţ přes 200 

lektorů. Škola nabízí přístup zdarma do e-learningu pro studenty angličtiny, dále rozřazovací 

on-line testy a slevy pro studenty do 26 let a pro jejich studenty, kteří uţ školu navštěvovali a 

další. Při objednávce kurzu zákazník vidí cenu kurzu, místo, den a čas výuky a termín celého 

kurzu. Při rozkliknuti detailu kurzu se zákazník dozví lektora kurzu a také výukový materiál. 

Reference jsou na webové stránce školy dostupné od studentů. [38] 

Skřivánek 

 Společnost Skřivánek s.r.o. působí na českém trhu od roku 1994 a působí v 19 

městech po celé republice. Základními vyučovanými jazyky v kurzech pro veřejnost jsou 

angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština a čeština pro cizince. Výhody 

skupinových kurzů pro veřejnost je malý počet studentů ve skupině (4-10), moderní metody, 

dobrá dostupnost v centrech měst a kurzy pro všechny jazykové úrovně. Při vyhledávání 

kurzů si zákazník vybere město, ve kterém chce studovat, a poté se ukáţou kurzy, které se 

v dané lokalitě vyučují. V seznamu kurzů se zobrazuje název kurzu, cílová skupina, zaměření, 

den, čas a místo výuky a cena kurzu. Po přechodu na detail kurzu se zobrazí navíc lektor, 

potřebná učebnice a objednávkový formulář. Sekce reference se na jejich stránkách 

nevyskytuje pouze podsekce „napsali o nás“ ve formě různých článků nebo videí z pořadů. 

[40] 
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Slůně, svět jazyků 

 Jazyková škola a překladatelská agentura Slůně se objevila na trhu v roce 1998 a to 

v Ostravě, kde se také nachází centrála této společnosti.  V dalších letech byly otevřeny 

pobočky v Brně, Praze, Plzni a Hradci Králové. Realizují jazykové audity, nejen vlastní 

formou, ale také pomocí nezávislého a objektivního hodnocení jazykových kompetencí 

v angličtině pomocí testu TOEIC, v němčině testem WiDaF a testem TFI ve francouzštině. Na 

tyto testy získala škola oprávnění v roce 2012 a stala se testovacím střediskem. Jazyková 

škola Slůně nabízí také výuku prostřednictvím počítačového programu Skype. Jedná se o 

moderní způsob výuky z pohodlí domova nebo firmy, která probíhá přes internet. S lektorem 

je moţno se vidět přes webkameru a slyšet přes mikrofon a sluchátka. Jako výhody online 

výuku přes Skype škola uvádí dostupnost, záznam jiţ proběhlých hodin, zaručená anonymita 

pro stydlivé jedince a moţnost výuku s rodilým mluvčím. Škola nabízí půl hodinou online 

lekci zdarma k vyzkoušení. Výuku nabízejí v jazycích jako je angličtina, němčina, 

francouzština, ruština, španělština. U objednávky kurzu se zákazník dozví den a čas výuky, 

celý termín kurzu a cenu kurzu. Kurz si můţe hned objednat. Škola taky nabízí on-line testy 

angličtiny, němčiny a ruštiny. Reference jsou formou seznamu firem, kde jazyková škola 

Slůně působí nebo působila. [41] 

Sophia 

 Jazyková škola Sophia je na trhu s jazykovou výukou od roku 1993. Škola sídlí 

v centru Českých Budějovic. Studenti si mohou vybrat z různých forem výuky například 

obecná výuka, konverzace s rodilým mluvčím, přípravné kurzy, intenzivní kurzy, kurzy 

obchodního jazyka, kurzy pro děti nebo seniory, výuku po Skypu a nebo kurzy pro 

nezaměstnané. Po delším hledání se zákazník dostane na výběr jazyků a zvolí si úroveň. Při 

objednávce se zobrazí termín kurzu, úroveň, rozsah, počet týdnů a cena za semestr. Kurz jde 

rezervovat nebo se do něj rovnou přihlásit. Při přihlášení se zákazník dostane na závaznou 

přihlášku. Škola také nabízí nějaké slevy a bonusy třeba pro studenty, pro stávající klienty, 

pro klienty, kteří navštěvují více kurzů a podobně. Dále je pro zákazníky přístupný i 

rozřazovací test. Pro udělání testu je nutno vyplnit krátký formulář. Jazyková škola také 

nabízí e-learning. Student si zakoupí licenci v hodnotě 1499 Kč a má přístup po celý rok. 

Reference na stránkách školy nejsou dostupné. [42] 
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Spěváček 

 Spěváček je jazyková skupina, kterou tvoří překladatelská agentura, vzdělávací 

centrum a jazyková škola. Jazyková škola Spěváček zahájila svou činnost v roce 2003. Své 

základy výuky staví na tradici původní britsko-americké jazykové školy St. James Language 

Center. Učebny této jazykové školy se nacházejí na několika místech v Praze. Nabídka 

jazykové školy Spěváček je poměrně široká, nabízí skupinové kurzy pro veřejnost, intenzivní 

přípravné kurzy ke sloţení mezinárodních jazykových zkoušek a také individuální kurzy, 

které dělají na míru pro kaţdého zákazníka. Velká pozornost je věnována dětem a mládeţi. 

Škola spolupracuje jak s českými tak i se zahraničními lektory. Samozřejmostí v dnešní době 

je vyuţití progresivních výukových metod, především e-learningu. Tato jazyková škola má 

své internetové stránky, kde lze kurzy objednat či rezervovat. Moţnost výuky v angličtině, 

francouzštině, španělštině, ruštině, němčině a italštině patří mezi základní kurzy, dále je 

moţnost výuky i řeckého jazyka, korejštiny nebo japonštiny. U objednávky jsou informace 

jako termín kurzu, lokalita, den a čas kurzu, cena a počet lekcí. Místo sekce reference se zde 

nachází část „jsme v médiích“. Jedná se o články, kde se píše o jazykové škole Spěváček. [39] 

3.2.2 Zákazníci 

 

 Spektrum zákazníků jazykových škol je velice široké. Zákazníky bychom mohli 

rozdělit na jednotlivé segmenty podle typu zaměření a věkové struktury. Tato práce je 

zaměřena na kurzy pro veřejnost, které nejsou nijak věkově vymezeny a mohou je 

navštěvovat jak mladí, kteří nemohou sehnat práci a chtějí se zdokonalit v jazyce, tak 

zaměstnaní pro zdokonalení jazyka anebo také lidé v důchodovém věku. Kurzy pro veřejnost 

jsou přizpůsobeny časově, hodiny probíhají jak v dopoledních tak i v odpoledních hodinách. 

Zákazník očekává od webových stránek dané školy, ţe si dohledá informace o škole, 

vybere z určité nabídky nebo katalogu poţadovaný kurz. Kdo nezná svou úroveň jazyka, 

můţe také očekávat moţnost rozřazovacího testu, aby věděl jaký typ kurzu zakoupit. 

S rozvojem moderní techniky zákazníci očekávají moţný nákup kurzu přímo přes internet 

prostřednictvím internetových stránek dané jazykové školy. Pro mladší zákazníky můţe být 

také zajímavé a důleţité napojení jazykové školy na sociální sítě.  

 



29 

 

3.3 Charakteristika jazykové školy Hello 

 Tato jazyková škola vznikla v roce 1996 za účelem poskytovat výuku jazyků 

v mateřských školách. Po čase tato nabídka nestačila, a aby se škola mohla stát 

konkurenceschopnou, rozšířila svou nabídku. Své sluţby začala nabízet pro širší veřejnost a 

také pro firmy. Důleţité také bylo vybrat správné místo a zázemí, které se nyní nachází 

v Ostravě Mariánských Horách na ulici Novinářská, kde jsou učebny moderní a plně 

vybaveny multimediální technikou. Také je zde velice dobrá dostupnost a moţnost zaparkovat 

automobil na parkovišti. Pro svůj úspěch společnost zaloţila své pobočky v Brně a Opavě. 

[28] 

Hlavní nabídka sluţeb neboli produkt, zahrnuje výuku sedmi cizích jazyků 

(anglického, německého, francouzského, španělského, italského, ruského a čínského) formou 

skupinových nebo individuálních kurzů. Dále je zde nabízeno pomaturitní studium jazyků, 

přípravné kurzy k mezinárodním certifikátům, profesní jazykové kurzy, tlumočení, 

překládání, kurzy pro seniory, víkendové kurzy pro veřejnost, letní intenzivní kurzy a 

jazykový audit. Výuka je rozdělena do pěti základních úrovní, které na sebe navazují, a výuka 

jednotlivé úrovně je rozdělena do tří bloků, přičemţ kaţdý blok trvá půl roku. [28] 

Výuku zajišťují školení a prověření lektoři, kteří mají tyto kvalifikační předpoklady: 

vynikající jazykové znalosti, bohaté zkušenosti s výukou v různých typech kurzů, 

odpovídající kvalifikaci doloţenou mezinárodními certifikáty, nebo vykonanou státní 

jazykovou zkoušku a jsou časově flexibilní a přizpůsobiví. Kvalita lektorů je pravidelně 

kontrolována hospitacemi v hodinách a hodnocením pomocných dotazníků. [28] 

Cena kurzů pro veřejnost je vţdy uvedena přesně u daného kurzu. Pokud si chce 

zákazník zakoupit kurz jiţ v průběhu semestru, cena je sníţena. Můţe to dodatečně přilákat 

zákazníky, ale také škola vyplní prázdná místa v kurzech. Jazyková škola ,Hello, nabízí 

například mnoţstevní slevu 5 % při koupi alespoň dvou kurzů, slevy při koupi kurzu na celý 

rok ve výši 10 %, sleva pro lektory, kteří ve škole vyučují. Dále škola nabízí kreditní systém, 

díky kterému zákazník sbírá kredity například za nákup kurzu přes internet. Jeden kredit se 

rovná jedné koruně. Kredity jdou poté uplatnit na nákup dalších kurzů pro veřejnost. [28] 

Marketingová komunikace, jazykové školy Hello se zákazníky probíhá pomocí 

internetových stránek školy, které jsou www.hello.cz a pomocí sociální sítě Facebook, kde má 

škola svůj profil a sděluje tak potřebné informace a novinky svým fanouškům. Dále má škola 

promo video, na kterém je cesta do školy a nákup kurzu a potřebných materiálů. Určitě je to 

http://www.hello.cz/
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zpestření, které nabízí málo která jazyková škola. Více různých videí je moţno najít na kanálu 

youtube.com. V kontaktních údajích se nachází kontakty na centrálu v Ostravě, na pobočky 

v Opavě a Brně a odkaz na sociální síť. [28] 

Co se týče materiálního prostředí tak bylo jiţ řečeno, ţe škola má své prostory, kde 

výuku jazyků provádí a to v Ostravě, Opavě a Brně. Jazyková škola Hello má také své letáčky 

a broţury pro potencionální zákazníky, kde jsou uvedeny základní informace o škole. Dále 

vyuţívá moderní techniku při výuce a modernizované učebny, ve kterých se zákazník cítí 

příjemněji. [28] 

Procesy v jazykové škole jsou dány formou studia, které škola nabízí. Jedná se o 

kurzy pro veřejnost, kurzy pro pedagogy, individuální kurzy, kurzy pro nejmenší děti 

v předškolním věku, maturitní a pomaturitní kurzy. Dále jsou procesy dány přístupem 

pedagogů při výuce, to ovšem zde nemůţe být posouzeno. [28] 

Internetové stránky školy jsou barevně jednoduché. Pozadí je bíle a tím text dobře 

vynikne. Logo je modro oranţové. Modré jsou i nadpisy v textu. Dále je na stránkách pouţita 

zelená a šedá barva především na tlačítkách jak jde vidět na obrázku 3.2. [28] 

 

 

 

Při výběru kurzu se zobrazí katalog, do kterého si zákazník zadá poţadované 

parametry jako je jazyk, typ kurzu, období, ve kterém chce studovat, den kurzu, čas, který by 

mu vyhovoval, certifikát, kterého by chtěl uchazeč dosáhnout, místo konání, frekvence výuky 

Obr. 3.2 Barevnost tlačítek jazykové školy Hello Zdroj: [28] 
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a úroveň jazyka. Po zvolení vyhledat se objeví kurzy, které zvoleným parametrům vyhovují, a 

zákazník si můţe snáz vybrat. Rovněţ se ukáţe konkrétní cena kurzu a moţnost okamţitého 

nákupu prostřednictvím internetu. [28]  
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4. Metodika výzkumu 

 Tato kapitola bakalářské práce je zaměřena na pouţité metody pro hodnocení 

konkurence. Skládá se ze dvou fází a to přípravné fáze a realizační fáze. 

4.1 Přípravná fáze 

 V přípravné fázi je definován problém výzkumu, cíl výzkumu, zdroje dat, metoda 

výzkumu, rozpočet, časový harmonogram a kontrola hodnotícího formuláře před zahájením 

výzkumu. 

Definování problému a cíle 

 Úkolem v této bakalářské práci je zhodnotit konkurenci na trhu jazykových škol 

z pohledu internetových stránek. Problémem je velký počet jazykových škol, které si 

navzájem přebírají zákazníky v online prostředí. Důleţité jsou tedy internetové stránky, které 

jsou přehledné, obsahují veškeré potřebné informace o kurzech a potencionální zákazník se na 

nich snadno zorientuje.  

Cílem výzkumu je porovnání internetových stránek jazykové školy Hello s konkurencí 

a zjištění silných a slabých stránek. Dílčím cílem je zhodnocení, která škola má své 

internetové stránky nejvíce vyhovující pro zákazníka a navrhnout moţné úpravy a doporučení 

pro jazykovou školu Hello. 

Typy a zdroje dat 

 Pro účely výzkumu v této bakalářské práci jsou pouţita sekundární data ve formě 

externích zdrojů, jako jsou internetové stránky vybraných jazykových škol a primární data, 

která budou získána pozorováním a hodnocením vybraných poţadavků na internetových 

stránkách daných jazykových škol. 

Základní soubor 

 V základním souboru jsou všechny jazykové školy, které se nacházejí na území ČR. 

Jelikoţ je jazykových škol velice hodně, je tento základní soubor zúţen na výběrový soubor 

podle vybraných kritérií. 

Výběrový soubor 

Jelikoţ je trh s jazykovými školami dost rozsáhlý, jsou zvolena kritéria, podle kterých 

jsou dané školy pro srovnávání vybrány. Prvním kritériem je, ţe kaţdá analyzovaná škola 
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musí být v asociaci AJŠA, která má normu pro zajištění a udrţení vysoké kvality jazykového 

vzdělávání členů asociace. Tato norma zajistí určitou garanci v kvalitě vzdělání. Tímto 

kritériem se výběr hodně zúţil. Dalším kritériem je, ţe jazyková škola musí nabízet výuku 

alespoň ve čtyřech světových jazycích z důvodu velké nabídky a posledním kritériem pro 

výběr škol je nutnost internetových stránek, které budou hodnoceny a musí nabízet moţnost 

zakoupení kurzu online pro srovnání šířky nabídky a srovnání prezentace na webu. Takto 

zúţený výběrový soubor zahrnuje čtrnáct jazykových škol. Školy jsou rozptýleny po celé ČR 

a to z důvodu nalezení nejlepších internetových stránek jazykových škol. 

Metoda výzkumu 

 Pouţitou metodou pro hodnocení jazykových škol na internetu je pozorování. 

Pozorovány budou vybrané faktory, které jsou rozdělené do pěti skupin. Takto rozdělené a 

popsané faktory jsou přiloţeny v příloze č. 1. Výhodou pozorování je moţnost, udělat si 

okamţitý obraz pozorovaného a hned jej vyhodnotit. Nevýhodou pozorování můţe být 

neobjektivní názor pozorovatele, ale díky předem stanovené škále, podle které jsou bodovány 

pozorované faktory, je toto riziko omezeno. Tato škála je zobrazena v příloze č. 2. Hodnotící 

škála je sestavena tak, aby byla objektivní a dala se aplikovat na kterékoliv internetové 

stránky jazykových škol. Hodnocení nula znamená, ţe daný faktor se na stránkách nenalézá 

nebo jej škola neposkytuje. Jednička je střed škály a dvojka je nejlepší bodový zisk. 

 Nástrojem pro pozorování je pozorovací formulář, který je zobrazen v příloze č. 3. 

Formulář je rozdělen na pět celků, abychom je pak mohli vyhodnotit kaţdý zvlášť, ale i 

dohromady. Do formuláře se zaznamenávají body podle stanovené škály. Formulář byl 

vypracován v Microsoft Excel 2010. 

Plán výzkumného projektu 

 Při realizaci výzkumu se vţiji do role potencionálního zákazníka, který si chce vybrat 

a následně se přihlásit do jazykového kurzu prostřednictvím internetu. Ještě nikdy ţádnou 

jazykovou školu nenavštěvoval a neví, na jaké úrovni znalosti jazyka se nachází. Vyhledávat 

a hodnotit bude podle nabídky na internetu. Na jednotlivých internetových stránkách škol se 

bude zaměřovat na informace, které se týkají výuky daného kurzu, jako například čas a den 

výuky, cena kurzu, pomocné materiály a podobně.  



34 

 

 Pozorování je realizováno v druhé polovině měsíce březen, roku 2014, je uskutečněno 

z domova. Na vybraných webových stránkách škol jsou pozorovány jednotlivé faktory a 

hodnoceny na škále od 0 do 2, kde 0 je nejméně a 2 je nejvíce. 

Pozorované faktory jsou rozřazeny do pěti kategorií pro lepší přehlednost. První 

kategorie zahrnuje materiální prostředí školy. Pozorovanými faktory v této kategorii jsou 

materiální prostředí formou fotografií a videí interiéru a exteriéru, výuková místa a mapy 

výukových míst. Zda jsou mapy statické nebo interaktivní a dá se v nich hned pohybovat. 

Druhá kategorie obsahuje informace o kurzu neboli o samotném produktu. 

Pozorovanými faktory v této kategorii budou rozřazovací testy pro uchazeče, aby zjistili, na 

jaké úrovni jazyka se nacházejí, ukázkové video výuky, přihlášení do kurzu online, informace 

o kurzech pro veřejnost, podrobněji budou hodnoceny údaje jako den začátku kurzu, lektor, 

potřebné materiály a den a čas výuky. Zvlášť bude hodnocena cena kurzu, zda je uvedena, 

nebo je uvedena v určitém cenovém rozpětí nebo je uvedena u kaţdého kurzu přesně. 

Třetí kategorie se týká podpory prodeje. Hodnoceno bude, zda škola má na svých 

stránkách nějaký odkaz nebo záloţku s referencemi, zda nabízí výuku přes skype, zda nabízí 

pro své zákazníky e-learning, ať uţ placený nebo zdarma, zda škola nabízí nějaké slevy a 

akce, které se dají uplatnit na výuku nebo učebnice, zda má na stránkách katalog kurzů a zda 

nabízí nějaké akce a slevy na slevovém portálu slevomat.cz  

Čtvrtá kategorie se týká kontaktů, které má škola uvedeny. Zde rozhodují faktory jako 

kontakt a druhy kontaktů jako například adresa, telefon, e-mail, skype nebo odkazy na 

sociální sítě, dále umístění v katalogu firmy.cz, zda příspěvky na všech sociálních sítích jedné 

školy jsou stejné, nebo se liší podle specifik dané sociální sítě.  

Pátou kategorií jsou sociální sítě a zhodnocení kaţdé sociální sítě zvlášť a to konkrétně 

Facebooku, Twitteru a G+. Zhodnocen je název školy, zda je stejný neb jiný, zda jsou 

příspěvky obohaceny o fotografie, videa a akce, zda fanoušci reagují na příspěvky a také zda 

vůbec zákazník najde odkaz na sociální síť na stránkách školy. 

Rozpočet výzkumu a časový harmonogram 

 Rozpočet výzkumu bude zanedbatelný, protoţe postačí pouze osobní počítač a 

záznamový arch, do kterého se budou pozorované znaky na internetových stránkách 

zaznamenávat. 
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 V následující tabulce 4.1 je uveden časový harmonogram, který obsahuje přehled 

jednotlivých činností výzkumu, jak za sebou následují a kdy jsou realizovány. 

 

Tab. 4.1 Časový harmonogram výzkumu 

 

Etapa výzkumu/Měsíc 

 

Leden 

2014 

 

Únor 

2014 

27-28 

Březen 

2014 

1-5 

Duben 

2014 

6-8 

Duben 

2014 

Příprava na výzkum X X    

Realizace výzkumu   X   

Analýza a interpretace 

výsledků 

    X  

Prezentace výsledků      X 

    

Kontrola 

 Pro kontrolu hodnotícího formuláře a stanovené škály je pozorováno a vyhodnoceno 

několik jazykových škol, které nejsou zahrnuty ve výběrovém souboru. Kontrola poslouţí pro 

doladění hodnotící škály a všech jiných zádrhelů při pozorování. 

 

4.2 Realizační fáze 

 Samotné pozorování internetových stránek probíhalo ve dnech 27. - 28. 3. 2014. Podle 

plánu výzkumu a připraveného formuláře se pozorovalo 14 jazykových škola a hodnotily se 

stanovené faktory, které jsou rozděleny do pěti skupin. Pozorování bylo realizováno na 

osobním počítači. 

 Před začátkem pozorování jsem provedla kontrolní testy na dvou školách, které nejsou 

zahrnuty ve výběrovém souboru, aby se odhalily nedostatky. Po kontrole jsem poupravila 

hodnotící faktory a poté začala s pozorováním vybraných škol. 

 U kaţdé jazykové školy byly rozkliknuty jejich internetové stránky. Potom jsem 

procházela různé záloţky a odkazy na stránkách a hodnotila jednotlivé faktory. Takto jsem 

postupovala u všech vybraných jazykových škol. Pozorování zabralo přibliţně 4 hodiny 
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kaţdý den. Za jeden den jsem stihla pozorovat sedm jazykových škol. Nejvíce času zabralo 

vyhledávat informace a profily na sociálních sítích a taky videa na stránkách. Kaţdá škola má 

tyto informace zařazené pod jinou sekcí. 

Metody zpracování a analýzy dat 

Ke zpracování hodnotícího formuláře pro pozorování internetových stránek vybraných 

konkurentů a následnému zpracování výsledků byl pouţit osobní počítač. Údaje byly 

zpracovány a vyhodnocovány v Microsoft Excel 2010 a závěrečná zpráva je napsána 

v Microsoft Word 2010. Při pozorování byl pouţit jen vytištěný formulář a tuţka pro záznam 

pozorovaného. K pozorování a prohlíţení internetových stránek byl pouţit prohlíţeč Google 

Chrome verze 33.0.1750.154 m. 
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5. Analýza konkurence jazykové školy 

 V této kapitole, je zpracována a popsána, analýza konkurence jazykové školy Hello. 

Výsledky jsou zaznamenány v pozorovacím formuláři, který je výsledkem pozorování 

internetových stránek jazykových škol. Podrobnější informace o hodnocených kritériích jsou 

přiloţeny jako příloha č. 1, 2 a 3. V příloze č. 4 jsou zpracovány souhrnné číselné výsledky 

pozorování všech vybraných jazykových škol.  

 

5.1 Analýza materiálního prostředí 

Do materiálního prostředí jsou zahrnuty prvky jako fotografie interiéru a exteriéru 

školy, dále video interiéru a exteriéru, výuková místa a mapa pobočky. Kaţdý faktor mohl být 

ohodnocen maximálně dvěma body. Nejlépe dopadla jazyková škola Lingua a Hello 

s bodovým ziskem 6 bodů jak je moţno vidět na obrázku 5.1. Celkem za materiální prostředí 

šlo získat 8 bodů. 

 

 

Obr. 5.1 Analýza materiálního prostředí 

  

Ačkoliv, získala, Hello stejný počet bodů jako Lingua, jejich zisk u jednotlivých 

faktorů se liší. Zatím co Lingua získala za kaţdý faktor alespoň nějaký bod, Hello nemá za 

faktor mapa ţádný bod. Na obrázku 5.2 jde vidět konkrétní bodový zisk za jednotlivé faktory 

ve skupině materiální prostředí. Na obrázku jsou vyobrazeny pouze čtyři školy, které získaly 

nejvíce bodů. Ačkoliv má Hello nejvíce bodů, lze vidět, ţe za faktor mapa nezískala ţádný 
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bod. Znamená to, ţe škola nemá na svých internetových stránkách u kontaktu mapu pobočky 

ani odkaz na mapy. Proto by měla, jazyková škola Hello na své stránky doplnit nejlépe 

interaktivní mapu nebo alespoň odkaz na mapy. Škola nabízí pouze pohled na pár okolních 

ulic ve formě obrázku, který je přiloţen jako příloha č. 5.  

Co se týká ostatních faktorů ve skupině materiální prostředí, jazyková škola Hello, 

nabízí jak fotografie exteriéru v podobě pohledu na budovu nebo vchod, tak i interiéru 

v podobě učeben a vybavení tak dokonce i videozáznam cesty ke škole. Z toho by si měly vzít 

vzor ostatní jazykové školy, neboť ţádná hodnocená škola nesplňuje tyto dva faktory na sto 

procent. Počet výukových míst se nedá tak snadno ovlivnit, ale je vhodné mít alespoň dva 

výuková místa, ať uţ vlastní budovu nebo pronajaté místnosti a to především ve větších 

městech. 

 

Obr. 5.2 Analýza jednotlivých faktorů materiálního prostředí 

 

 Z této skupiny faktorů, tedy pro jazykovou školu Hello vyplývá, ţe by měla 

zapracovat na doplnění a umístění kvalitní a plnohodnotné mapy na své internetové stránky a 

určitě by neuškodilo mít mapu i na sociálních sítích. Pouţít můţe například mapy.cz nebo 

mapy na google.cz coţ by bylo výhodnější, pokud by si škola zavedla profil na sociální síti 

Google +. 

5.2 Analýza informací o kurzu 

 Do skupiny informace o kurzu patří obecné informace o kurzech pro veřejnost, druhy 

informací při objednávce kurzu jako začátek kurzu, den a čas výuky, lektor a potřebné 

materiály nebo učebnice, zvlášť je hodnocena cena kurzu, ukázka výuky formou videa, 

rozřazovací testy a přihlášení do kurzu online.  
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Celkový moţný bodový zisk za tuto skupinu je 11 bodů. Pořadí škol za celou skupinu 

je znázorněno na obrázku 5.3. Nejlépe dopadla jazyková škola Lingua s plným počtem bodů. 

Hello je třetí v pořadí se ziskem 9 bodů společně s dalšími třemi školami. Největší slabinou u 

jazykové školy Hello v této kategorii je, ţe nemá u kurzu uvedený potřebný materiál ke studiu 

a nenabízí na stránkách moţnost videa s ukázkovou hodinou. Video je vhodné pro představu 

uchazeče, jakou formou kurz probíhá. Materiály si můţe zákazník většinou zakoupit 

v prostorách školy, a proto by bylo vhodné danou učebnici v informacích nalézt.  

Informace o lektorovi u jazykové školy Hello, zákazník najde aţ po otevření daného 

kurzu. Je uvedeno, zda daný kurz vyučuje český lektor nebo rodilý mluvčí nebo se střídají 

podle vyučovaných lekcí. V nejlepším případě je uvedeno i jméno lektora s fotografií a jeho 

stručným popisem. 

 

Obr. 5.3 Analýza informací o kurzu 

 

Na obrázku 5.4 jsou znázorněny jednotlivé faktory zvlášť. Na tomto obrázku jde 

názorně vidět, kde jaké škola získala kolik bodů a který faktor zaostává nebo jej škola vůbec 

nemá. Jak uţ bylo řečeno, jazykové škole Hello, chybí videoukázka hodiny, kterou nabízí 

pouze jediná škola a také informace o potřebném materiálu.  

Přihlášení do kurzu online nabízí méně neţ polovina škol. Tento faktor můţe 

zákazníkům pomoct v orientaci kurzu a můţe mu sdělovat základní informace o zakoupeném 

kurzu. Rozřazovací testy nabízí skoro kaţdá škola s výjimkou tří škol. Je to určitě dobře, ţe si 

můţe zákazník před zakoupením kurzu ověřit, na jaké úrovni se nachází a podle toho si kurz 

vybrat a objednat. Při online objednávce všechny školy nabízí přesnou cenu kurzu. Do většiny 
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kurzů, které jiţ začaly, ať uţ v zimním nebo letním semestru, pokud nejsou celoroční, se dá 

přihlásit i o několik týdnů později a navázat na jiţ rozjetý kurz. V takovém případě, pokud 

nejsou kurzy obsazené, školy nabízejí slevu z ceny.  

Kladem jazykové školy Hello je rozhodně to, ţe nabízejí rozřazovací testy online i 

s vyhodnocením a potencionální zákazník se nemusí nijak registrovat ani vyplňovat ţádný 

formulář s osobními údaji. Rozřazovací testy nabízejí pro pět světových jazyků a pro 

angličtinu a němčinu ve čtyřech úrovních znalosti. 

Nenáročným prvkem na realizaci je právě video ukázka vyučovací hodiny. Školy 

mohou natočit pár krátkých videí z různých hodin a spojit do jednoho ukázkového videa. 

Konkurence je tak velká, ţe kaţdý prvek navíc pomůţe zákazníkovi při rozhodování. 

Finančně to není také moc náročné a poté stačí vloţit buď přímo video na stránky školy, nebo 

alespoň odkaz na video, které bude umístěno na nějakém jiném webu například na 

youtube.com. 

 

Obr. 5.4 Analýza jednotlivých faktorů informací o kurzu 

5.3 Analýza podpory prodeje 

 Skupina podpora prodeje zahrnuje faktory jako výuka přes Skype, e-learning, nabídku 

různých akcí a slev, katalog všech kurzů neboli celou nabídku poskytovaných kurzů, 
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reference na stránkách školy a zda nabízí slevy na slevovém portálu slevomat.cz. Za tuto 

skupinu faktorů šlo maximálně získat 8 bodů.  

Na obrázku 5.5 lze vidět celkové pořadí a zisk bodů. Nejlepší bodový zisk za celou 

skupinu podpory prodeje získala jazyková škola Presto, a to 6 bodů. Splňuje všechny faktory 

kromě nabídek na slevomatu a u referencí nejde vkládat komentář, coţ ovšem nenabízí ţádná 

hodnocená škola. Jazyková škola Hello, se v této kategorii zařadila na páté místo. V této 

kategorii má co zlepšovat a doplňovat. Škola Hello, vůbec nenabízí výuku přes Skype, e-

learning má v placené podobě a nemívá ţádné nabídky na portálu slevomat.cz. 

 

 

Obr. 5.5 Analýza podpory prodeje 

 

 Z analýzy podpory prodeje vyplývá, ţe jazyková škola Hello, by měla zapracovat 

především na bezplatné nabídce e-learningu pro veřejnost. Spustit určitou demo verzi, kde 

bude kurz omezen do určité lekce, ovšem zákazník si tak můţe tento typ výuky vyzkoušet a 

posléze se rozhodnout, zda mu tato výuka vyhovuje a popřípadě si kurz zakoupit 

v plnohodnotné podobě. Hello, nenabízí slevové akce na slevovém portálu slevomat.cz a to 

nejspíše z důvodu, ţe nabízí své vlastní slevy a akce přímo na svých stránkách školy. 

 Velkým kladem jazykové školy Hello je přehledný a hezky zpracovaný katalog všech 

kurzů, které škola nabízí. Zákazník v něm najde veškeré potřebné informace. Funguje pomocí 

vyhledávání. Zákazník si vyplní kategorie, o které má zájem jako je například jazyk, den 

výuky, čas a podobně a poté jsou mu nabídnuty jen kurzy, které těmto poţadavkům vyhovují. 

 Co se týče výuky přes Skype, je vhodná pro zaneprázdněné lidi nebo pro ty, co neradi 

někam docházejí. Je zde ovšem riziko odposlouchávání, na které je Skype velice náchylný.  
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Dále je problém například při posílání zpráv a vytáčení hovorů, situace, kdy lze zprávu 

poslat pouze uţivateli, který je online se stejným problémem se lze setkat i u hovoru. Další 

problém bývá s navázáním hovoru. Hovory přes Skype často padají nebo se přerušují. Ač tedy 

není tento typ zcela tím nejlepším a nejvhodnějším, můţe jej určitá část zákazníků vyţadovat, 

a proto by jej měla jazyková škola mít ve své nabídce. 

5.4 Analýza kontaktů 

 Ve skupině kontakty jsou zařazeny faktory jako umístění ve firemním katalogu 

firmy.cz, zda školy mají odkaz na kontakt na úvodní stránce, hodnoceny byly i druhy 

kontaktů a to adresa, telefon, email, Skype a odkaz na sociální síť, dále zda škola má profil na 

sociální síti, prohledáván byl Facebook, Google Plus a Twitter.  

Celkový moţný zisk je 10 bodů. Po zhodnocení všech škol se ukázalo, ţe profil na 

sociální síti Twitter nemá ţádná škola a Google Plus pouze jedna a to jazyková škola 

Spěváček. Na obrázku 5.6 jde vidět, ţe Hello a Lingua získaly největší počet bodů a to 8. 

Jejich kontakt se zákazníky prostřednictvím internetu je na tom z vybraných a hodnocených 

škol nejlépe. Ale i u těchto dvou škol je ještě co zlepšovat. Obě školy mají profil pouze na 

sociální síti Facebook. Můţe se to zdát dostačující, ale v dnešní době by měla firma být 

alespoň na dvou profilech. A především na Facebooku byl v poslední době zaznamenán 

úbytek uţivatelů. 

 

Obr. 5.6 Analýza kontaktů 

 Co se týká hodnocení druhů kontaktů, pouze Hello a Lingua mají na svých stránkách 

uvedeny všechny hodnocené druhy kontaktů. Ve většině zbylých škol chyběl kontakt na 

Skype a odkaz na sociální síť. 
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V této kategorii by měla jazyková škola Hello zapracovat pouze na rozhodnutí, na 

které sociální síti si zaloţí svůj profil. Jak uţ bylo řečeno, v dnešní době nestačí mít profil 

pouze na jedné sociální síti a tak by bylo vhodné napojit se například na G + nebo na Twitter. 

5.5 Analýza sociálních sítí 

 Mezi hodnocené sociální sítě patří Facebook, Google Plus a Twitter. Profil na Twitteru 

nemá ţádná hodnocená jazyková škola. Můţe to být z důvodu menšího zájmu o tuto síť 

v České republice, anebo díky specifičnosti sítě a to omezení počtu znaků na jeden tweet. 

Populárnější je Facebook. Na této sociální síti má profil dvanáct škol ze čtrnácti 

pozorovaných a z toho deset škol má přímo odkaz na FB na svých stránkách. Na obrázku 5.7 

jde vidět kolik bodů školy získaly na Facebooku celkem, ale také kolik bodů získaly za 

jednotlivé faktory, zda plný počet, polovinu nebo nic.  

 

Obr. 5.7 Analýza jednotlivých faktorů na Facebooku 

 Hello má nedostatek v obecných informacích o hlavní činnosti školy, které by na 

profil mohla stručně doplnit. Název na FB je „Jazyková škola Hello“ a to zákazníkům stručně 

řekne, čím se tato firma zabývá, ale nějaké stručné informace by nebyly na škodu. Co se týká 

aktualizace profilu, mohla by škola „nahazovat“ příspěvky s menší intenzitou. Někdy jsou 

přidány i dva příspěvky denně. Mohlo by se stát, ţe to začne zákazníky a fanoušky otravovat, 
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ale nemusí tomu tak být. Příspěvky má škola zajímavé, nepřidává jen informace o škole a 

kurzech, ale také různé zajímavosti, obrázky, události a videa. Jediná škola Presto splnila 

poţadavky na tuto skupinu faktorů na 100 %.  

 Vyhledávání na sociální síti Google Plus bylo zajímavé v tom, ţe sám google si 

dokázal vytvořit jako by pomyslný profil školy, kdyţ našel alespoň nějaké informace o dané 

škole, které jdou vyhledat na vyhledávači google. Nejsou to ovšem plnohodnotné profily, 

které by si školy samy zaloţily. Pouze jazyková škola Spěváček má klasický profil na sociální 

síti G +, kde zákazník vidí příspěvky a informace o škole. V dnešní době nabízí google 

mnoho aplikací a moţností, které jsou vzájemně propojeny. Proto by bylo vhodné, kdyby více 

škol mělo svůj profil na této síti.  

 Z analýzy sociálních sítí, tedy pro jazykovou školu Hello vyplývá, ţe by si měla 

vytvořit alespoň ještě jeden profil na sociální síti, pomocí kterého by tak komunikovala se 

svými zákazníky a fanoušky. Nejvíce vhodný se nyní zdá být profil na sociální síti Google 

Plus z důvodu propojení všech různých aplikací a sluţeb, které Google nabízí. 

5.6 Analýza celkových výsledků 

 Celkový počet bodů, který mohla kaţdá jazyková škola získat, je 53 a je vyznačen 

červenou čárou v obrázku 5.8. Body školy získaly ve skupinách materiální prostředí, 

informace o kurzu, podpora prodeje, komunikace, a za sociální sitě na Facebooku a Google +. 

Formulář má ještě jednu část a to Twitter, která je ovšem z formuláře v průběhu pozorování 

vyřazena, protoţe ţádná škola profil na Twitteru nemá, proto je zbytečné jej podrobněji 

hodnotit.  

 Celkově dopadla nejlépe jazyková škola Lingua a Presto jak je moţné vidět na 

obrázku 5.8. Obě školy mají celkem 35 bodů z 53 moţných. Nejhůře skončila jazyková škola 

Prague Institute s bodovým ziskem 17 bodů a Albion s 18 body a to z důvodu, ţe tyto dvě 

školy nemají profil na ţádné sociální síti a tím přišly o velký počet bodů. 
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Obr. 5.8 Analýza celkových bodů 

 Jazyková škola Hello je s celkovým počtem 32 bodů na třetím místě. Nejvíce ztratila 8 

bodů za skupinu Google +, protoţe na této sociální sítí nemá profil vůbec. Ve skupině 

podpora prodeje, ztratila, Hello 4 body z 8. Na těchto dvou kategoriích, by měla výrazně 

zapracovat a vylepšit je. 

 Pro jazykovou školu Hello tak vyplývá, ţe by si měla zřídit profil na sociální síti G +, 

protoţe nabízí i jiné moţnosti a výhody neţ sociální síť Facebook. Hlavní výhodou je 

propojení s vyhledáváním na vyhledávači google, kde se informace uloţené na sociální síti 

Google + projeví a ukáţí při vyhledávání do několika hodin, kdeţto bez tohoto propojení to 

můţe trvat i několik dní. 

 V oblasti podpory prodeje, ztratila jazyková škola, Hello body za to, ţe nenabízí ve 

své nabídce výuku přes Skype, e-learning nabízí, ale pouze placenou verzi, a tak by mohla 

zavést nějakou demo verzi e-learningu, který můţe poslouţit pro ukázku, jak tento typ výuky 

probíhá. 

 Co se týká výuky přes Skype, jak uţ bylo řečeno, není to zrovna ten nejlepší způsob 

výuky, i kdyţ se lektor se studentem vidí, pomocí web kamery a slyší pomocí mikrofonu, 

můţe nastat několik překáţek. Nemusí dojít ke spojení z důvodu offline kontaktu. Časté je 

přerušování hovoru a v neposlední řadě je Skype snadno odposloucháván. 
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 Nejlépe tedy dopadla, jazyková škola, Hello v kategorii komunikace a materiální 

prostředí. V těchto dvou skupinách získala nejvíce bodů ze všech čtrnácti škol. Má tedy 

v těchto dvou kategoriích své přednosti a ostatní školy by si mohly vzít z Hello příklad.  

Největší nedostatky má jazyková školy Hello ve skupině podpora prodeje a také chybí pár 

údajů ve skupině informace o kurzu.  
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6. Návrhy a doporučení 

 V této kapitole jsou shrnuty návrhy a doporučení pro jazykovou školu Hello. Návrhy 

jsou rozděleny do skupin, podle marketingového mixu sluţeb, ale některé prvky jsou 

vynechány. Naopak jsou přidány sociální sítě a doporučení k nim. 

6.1 Doporučení k materiálnímu prostředí 

 Co se týká materiálního prostředí, jazykové škola Hello je na tom velice dobře. Nabízí 

fotografie interiéru i exteriéru a také zajímavé video cesty do školy. Základem je ale mít 

uvedenou adresu, coţ škola má a také pěknou plnohodnotnou mapu, a právě to škole schází.  

Doporučením je tedy to, aby škola zavedla na své internetové stránky do sekce 

kontakty mapu. Je to nenáročný krok ať uţ z programátorského hlediska tak i finančně. Mapa 

by mohla být vloţena přímo jako obrázek, coţ by bylo asi nejvhodnější. Měla by být ale plně 

funkční, a aby se v ní dalo pohybovat a posouvat. Málo který student bydlí v bezprostřední 

blízkosti pár okolních ulic. Druhým řešením je vloţit hypertextový odkaz na mapu školy. 

Tento odkaz by nasměroval zákazníka například na mapy.cz nebo na maps.google.cz.  

Nejvhodnějším řešením je kombinace obou moţností. Jak vloţení interaktivní mapy 

tak i odkaz přímo na internetové stránky map. Obrázek co nabízí škola nyní je nedostačující. 

Nachází se na něm jen pár okolních ulic a nedá se v něm pohybovat. 

6.2 Doporučení k produktu 

 Informací o kurzu neboli produktu jazykové školy, najde, zákazník na stránkách školy 

Hello poměrně hodně. Jediné co škole chybí, jsou informace o potřebném materiálu k výuce 

daného kurzu. Učebnice lze v jazykové škole pořídit, a proto si myslím, ţe by bylo vhodné 

nalézt při výběru kurzu i informaci o potřebném materiálu. Také by tam mohlo být uvedeno 

například za kolik je moţno učebnici ve škole zakoupit, nebo zda je zahrnuta v ceně 

kurzovného. Faktor lektor jazyková škola Hello, splňuje, ale sjednotila bych informace, které 

o lektorech uvádí. Někdy je lektor popsán, čemu se věnuje a podobně, ale u některého se 

zákazník nedozví nic. Proto by bylo vhodné, aby u všech lektorů, kdyţ uţ tak škola začala, 

byl alespoň stručný popisek. 

 Dalším nedostatkem v této sekci je, ţe škole nemá přímo na stránkách školy ţádné 

ukázkové video výuky. Navrhuji natočit pár krátkých videí z různých vyučovacích hodin, od 

různých lektorů a jazyků a spojit to do jednoho videa, které by mohlo mít okolo pěti minut. 

Poté jej nahrát přímo na stránky školy, například do sekce „Pomocník s výběrem“ a tak mít 
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videoukázku vyučovací hodiny. Zákazník tak můţe ve videu vidět, jakou formou výuka 

probíhá, kolik je studentů ve třídě, jestli pouţívají jen učebnice nebo i jiné materiály a 

pomůcky pro zpestření výuky. Například při výuce s českým lektorem by šlo na videu vidět, 

zda mluví na své studenty pouze česky nebo se snaţí na ně mluvit i ve vyučovaném jazyce a 

tak rozvíjet jejich poslechové znalosti. Druhou variantou je umístění alespoň odkazu na video, 

které by mohlo být nahráno na youtube.com. Škola jiţ na tomto kanálu má nějaké videa, 

například pozvánku na pomaturitní studium nebo cestu do školy. Proto by bylo vhodné přidat 

i video s ukázkou výuky samotné.  

6.3 Doporučení k distribuci 

 Prvním nedostatek je, ţe škola nenabízí výuku přes Skype. Na tento faktor můţe být 

ovšem nahlíţeno ze dvou pohledů. Buď ţe je to pro školu kladem a snaţí se co nejvíce 

přizpůsobit zákazníkovi, anebo záporně, ţe to není příliš vhodná metoda výuky. Na druhou 

stranu je mnoho lidí, kteří by se chtěli vzdělávat, ale nemají tu moţnost dojíţdět nebo mají 

prostě málo času. Škola by mohla zavést zkušební verzi této výuky v podobě pár lekcí pro 

omezený počet přihlášených osob a sledovala by, zda o tento typ výuky zájem roste nebo 

klesá. Lektor se se studentem vidí, slyší, a pokud bude student připraven se svým materiálem, 

není v tomto typu výuky ţádný problém. Tento typ výuky je také vhodný pro udrţování 

jazyka to znamená pro konverzaci. Pokud člověk nepouţívá dlouho cizí jazyk, má tendenci 

hodně věcí a hlavně slovíček zapomenout, a proto je například konverzace přes skype vhodná. 

 Mínusy tohoto typu výuky jsou například častější přerušování hovoru nebo ztráta 

obrazu. Nejhorším nedostatkem Skypu je, ţe jde snadno odposlouchávat. Existují tedy i jiné 

telekomunikační alternativy a bylo by vhodné zváţit, zda je začít pro tento typ výuky pouţívat 

nebo ne. 

6.4 Doporučení k marketingové komunikaci 

 Marketingová komunikace má několik prvků a doporučení v této sekci se bude vázat 

k několika z nich a to konkrétně k podpoře prodeje a k PR. 

 U podpory prodeje je nedostatkem e-learning, který je nabízen pouze v placené formě. 

Jazykové škola Hello, by proto mohla zavést nějaký omezený neplacený e-learning v podobě 

několika základních procvičovacích lekcí, které by si zákazník mohl procvičovat kdykoliv by 

měl čas a nemusel se nijak přihlašovat. Škola by si tím mohla získat větší přízeň. Také by tato 

omezená demo verze mohla zákazníkům ukázat, jak tento typ výuky probíhá a zda mu 

vyhovuje a popřípadě přimět ke koupi celého plnohodnotného kurzu.  



49 

 

Ve skupině podpora prodeje je řešena nabídka akcí a slev na slevovém portálu 

slevomat.cz. Při vyhledávání nebyl nalezen ţádný dostupný kurz, který by nabízela jazyková 

škola, Hello nyní ani v minulosti. I tento faktor můţe přilákat nové zákazníky, kteří rádi 

nakupují ve slevách. Pro školu to ovšem nemusí být aţ tak pozitivní, protoţe po zavedení 

takových slev mohou zákazníci čekat právě na slevy a mohlo by se stát, ţe za běţnou cenu by 

nakupovalo méně lidí. Proto bych pro tento faktor doporučila dát na slevový portál kurzy, 

které jsou jiţ rozběhnuté, ale není naplněna kapacita uchazečů. Slevy na jiţ rozběhnuté kurzy 

škola poskytuje i na svých internetových stránkách, proto nevidím problém v tom, ţe by je 

zveřejnila i na slevovém portálu, kde je větší moţnost zaujetí. 

V oblasti PR neboli v oblasti vztahů s veřejností jsou zde řešeny reference, které jsou 

rozděleny do několika částí a to například reference na kurzy pro veřejnost nebo na 

pomaturitní studium a další. Toto rozdělení je určitě kladem a zákazník si najde reference 

přímo na to, na co potřebuje. Záporem ovšem je, ţe pokud není zákazník nebo uchazeč 

přihlášen, nemůţe vloţit ţádný komentář ani reakci právě k referencím. 

6.5 Doporučení ke kontaktům 

 I kdyţ marketingový mix neobsahuje samotný prvek kontakty, budou zde zmíněny a 

rozebrány samostatně, neboť jim byla věnována větší pozornost v samotné analýze. 

Ve skupině kontakty, získala, jazyková škola Hello nejvíce bodů a to osm z deseti 

moţných. Ztratila dva body pouze za nepřítomnost profilů na sociální síti Twitter a Google 

Plus. Proto je v této sekci doporučeno pouze vytvořit profil ještě i na jiné síti neţ je jen 

Facebook. Vyzdvihnuto je rozdělení kontaktů na tři sektory podle míst a to Ostrava, Brno a 

Opava. Po detailním zobrazení kaţdé pobočky se zobrazí fotografie budovy, ve které se 

jazyková škola nachází, otevírací doba, adresa, osobní kontakty například na ředitelku, 

asistentku nebo na recepci školy. 

 Škola má také kanál na youtube.com kde má vloţeny svá promo videa. Zde by měla 

zařadit také ukázkové video vyučovací lekce, jak uţ bylo zmíněno výše pro ukázku, jak 

vyučovací hodiny v jazykové škole probíhají.  

6.6 Doporučení k sociálním sítím 

Při hodnocení profilu na sociální síti Facebook, ztratila, jazyková škola Hello dva 

body a to za absenci základních informací o hlavní činnosti školy a také ztratila jeden bod za 

příliš častou aktualizaci profilu a přidávání příspěvků. Doporučila bych doplnit základní 
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informace o hlavní činnosti, jako například čím se zabývají, jestli jen výukou nebo nabízejí i 

překlady, tlumočení a podobně, dále například místo, kde sídlí a nějaký obecný kontakt jako 

email.  

Kladem je, ţe na stránkách nemají jen obyčejné textové příspěvky s informacemi o 

kurzech a škole, ale také zajímavé fotky a videa pro odlehčení a také tyto příspěvky zvyšují 

atraktivnosti profilu.  

 I kdyţ má Hello v této kategorii poměrně dobré hodnocení, i tak je zde několik věcí, 

na které by se měla zaměřit. Jazyková škola Hello má na FB 534 fanoušků. Ve srovnání 

například s jazykovou školou Presto, která má 1108 fanoušků, je to méně neţ polovina. Můţe 

to být například tím, ţe Presto sídlí v Praze, kde je také větší koncentrace lidí, ale Hello 

působí ve třech městech a to v Ostravě, Brně a Opavě. Nejsou to ţádná malá města a tak se 

počet obyvatel vyrovnává Praze. Chtělo by se tedy zaměřit na to, co dělá, jazyková škola 

Hello jinak a proč má o tolik méně fanoušků neţ jiné školy.  

Doporučením pro lepší spojení se zákazníky mimo oficiální stránky školy je vytvořit 

ještě jeden profil na sociální síti a to buď na sociální síti Twitter nebo Google +. Kaţdá 

sociální síť je něčím zvláštní. Na Twitteru by škola mohla psát krátké zprávy a přiblíţit se tak 

lidem, kteří mají rádi stručnost a výstiţnost, dále by mohli pouţívat hastagy pro konkrétnější 

vyhledávání pojmů jako jsou třeba jazyková škola, jazyky, výuka a podobně. Aby měly 

ovšem dva rozdílné profily význam, neměla by ţádná škola kopírovat obsahy a přidávat na 

různé sociální sítě to samé.   
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7. Závěr 

Cílem bakalářské práce, bylo analyzovat internetové stránky jazykové školy, Hello a 

také internetové stránky její konkurence a zjistit silné a slabé stránky jazykové školy Hello. 

Na základě analýzy navrhnout doporučení na zefektivnění vybraných prvků marketingového 

mixu sluţeb pro jazykovou školu Hello na internetu. 

Teoretická část je zaměřena na marketing sluţeb a na internetový marketing. Dále jsou 

zmíněny metody, pomocí kterých lze provést analýzu konkurence na internetu. V části 

charakteristika prostředí jazykové školy je popsáno makroprostředí, vybraní konkurenti, 

zákazníci a také, je popsána samotná jazyková škola, Hello podle marketingového mixu 

sluţeb. 

Vybranou metodou pro tuto bakalářskou práci bylo pozorování, pomocí kterého 

proběhlo pozorování internetových stránek vybraných jazykových škol a následné hodnocení 

konkurentů pomocí předem připravené bodové škály. 

Z výsledků pozorování vyplynulo, ţe by bylo vhodné, aby se jazyková škola, Hello 

zaměřila především na oblast sociálních sítí, které jsou v dnešní době nedílnou součástí 

kaţdého z nás. Bylo by vhodné, aby se mimo Facebook zaměřila na sociální síť Google Plus a 

zaloţila profil i na této sociální síti. Dále z analýzy vyplynulo, ţe by měla, Hello vytvořit 

video s ukázkovou hodinou pro představu, jak výuka probíhá pro své potencionální 

zákazníky. Zpřístupnit by měla také e-learning v neplacené formě pro ukázku tohoto typu 

výuky, tím by škola mohla přilákat více zákazníků.  
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Seznam zkratek 

 

AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur 

ČR – Česká republika 

DPH – Daň z přidané hodnoty 

FB - Facebook 

G + - Google Plus 

IP – Internet Protocol 

PR – Public Relation 

SMR – Social Media Research 

TFI - Test de français international 

TOEIC -  Test of English for International Communication 

WiDaF - Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft 

Wi-fi – Wireless Ethernet Compatibility Aliance 

WWW – World Wide Web
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Příloha č. 1 - Faktory pro hodnocení internetových stránek jazykových škol 

 

1. Materiální prostředí 

Materiální prostředí - fotografie- pro mnoho lidí je důleţité, jak škola či samotný objekt 

vypadá a v jaké se nachází lokalitě. Proto by bylo vhodné uvádět fotografie, ať uţ exteriéru, 

jak budova vypadá z venku, taky pro lepší orientaci při první návštěvě školy, nebo interiér pro 

představu jestli je škola modernizovaná a jaké vybavení pouţívají. 

Materiální prostředí - video - video nahrávky mohou rozšířit fotogalerii. Zákazník by mohl 

vidět například virtuální prohlídku školou. 

Výuková místa - zda škola má více výukových míst nebo jen jedno jediné sídlo.  

Mapa pobočky - zobrazení mapy, adresy a cesty jak se dostaneme ke škole pro lepší orientaci. 

Hodnoceno bude, zda mají mapu jen jako fotografii, nebo interaktivní a dá se v ní pohybovat. 

2. Informace o kurzu  

Informace o kurzech pro veřejnost - zda jsou nějaké obecné informace o kurzech pro 

veřejnost na stránkách školy dostupné nebo ne. 

Druhy informací - hodnoceny budou informace o daném kurzu jako je zápis (den začátku 

kurzu), lektor, který kurz vyučuje, potřebné materiály a učebnice a den a čas výuky. 

Cena kurzu - cena bude hodnocena zvlášť. Bud není dostupná vůbec, nebo je v nějakém 

cenovém rozpětí od-do a nebo je uvedena u kurzu přesně. 

Ukázková hodina - video - vhodné pro představu, jakým způsobem, jsou lekce vedeny. 

Přihlášení do kurzu online - zákazník má přehled o tom jaký kurz si zakoupil, kdy má 

vyučovací hodiny a mohl by v této sekci najít také pomocné materiály pro výuku nebo cvičení 

na doma. 

Rozřazovací testy - školy by měly nabízet rozřazovací testy, aby zákazník poznal, na jaké 

úrovni jazyka se nachází a nevybral si tím pádem zbytečně těţší nebo lehčí úroveň kurzu. 

3. Podpora prodeje 

Výuka přes skype - někteří rádi šetří čas a je pro ně optimálním řešením, pokud není moţné, 

aby lektor docházel za zákazníkem domů, výuka přes skype, kde se mohou s lektorem jak 

slyšet tak vidět. Jestli je to úplně vhodný typ výuky, to uţ záleţí na kaţdém z nás. Pokud to 

ale škola nabízí, jistě tím můţe jen získat. 

E-learning - zda škola nabízí ať uţ zdarma či placenou formu e-.learningu, kde si zákazník 

prochází cvičení sám, můţe se výuku spustit sám, kdy má čas a kdykoliv pokračovat kde 

skončil.  
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Akce a slevy - zda škola nabízí nějaké akce a slevy na vybraný jazykový kurz, nebo pořádá 

nějaké soutěţe (o slevu na kurz). 

Akce a nabídky na slevovém portálu slevomat.cz - zda škola nabízí kurzy za zvýhodněnou 

cenu na slevovém portálu. 

Katalog kurzů - zda je na stránkách školy dohledatelný katalog všech nabízených kurzů danou 

jazykovou školou. Vhodný pro přehled. 

Reference dostupné na stránkách školy - bude hodnocena zda na stránce najdeme někde 

záloţku s referencemi. Důleţité pro hodnocení také bude, zda má kaţdý moţnost vloţit reakci 

nebo svůj komentář nebo ne. 

4. Kontakty 

Kontakt na úvodní stránce - zda je umístěn kdekoliv na úvodní stránce školy. 

Druhy kontaktu - adresa školy, telefonní kontakty, email, skype nebo odkazy na sociální sítě. 

Vše můţe slouţit pro získání informací a nových potencionálních zákazníků. 

Profily na sociálních sítích - zda školy komunikují se zákazníky i jinak neţ jen pomocí svých 

konkrétních internetových stránek. Hodnotit budu, na kolika sociálních sítích se nacházejí. 

Procházet budu Facebook, Twitter a G+. 

Umístění ve firemním katalogu firmy.cz  - zjištění, zda je škola zapsána ve firemním 

katalogu, podle kterého mohou zákazníci vyhledávat. 

5. Sociální sítě - Facebook, Twitter, G+ 

Odkaz na stránkách školy - zda zákazník najde přímo na stránkách školy odkaz na sociální 

síť. 

Informace o hlavní činnosti školy - i na sociální síti by měl zákazník vědět, co škola nabízí a 

co je její hlavní činnost. 

Aktualizace profilu - jakou aktivitu firma na sociálních sítích vykazuje. Zda dává příspěvky 

méně neţ 1x za měsíc, nebo naopak moc často, vícekrát v týdnu. 

Aktivita na straně fanoušků- zda „fanoušci“, zákazníci či potencionální zákazníci komunikují 

a reagují na dané příspěvky. 

Název stránky X název školy - zda má škola oficiální název na sociální síti nebo jiný 

například nějakou zkratku. Stejný název je rozhodně lepší pro nalezení školy na sociální síti. 

Příspěvky - zda škola komunikuje jen pomocí textu, nebo přidává různé fotografie, videa, 

vypisuje akce, speciální nabídky nebo soutěţe. 
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 0 1 2 

Materiální prostředí   Max:8b 

Materiální prostředí – foto Ne Pouze interiér nebo 

exteriér 

Mají interiér i exteriér 

Materiální prostředí –

video 

Ne Pouze interiér nebo 

exteriér 

Mají interiér i exteriér 

Výuková místa - Jedno hlavní sídlo Více míst, pobočky 

Mapa pobočky Ne Uvádějí, mapa foto Uvádějí, dá se v ní 

pohybovat 

Informace o kurzu   Max:11b 

Informace o kurzech pro 

veřejnost 

Neuvádějí na 

stránkách 

Uvádějí - 

Druhy informací (po 

jednom bodě za kaţdý) 

- Zápis, lektor, 

učebnice, den a čas 

výuky 

- 

Cena kurzu Neuvedena Uvedena v rozmezí Uvedena přesně 

Ukázka výuky - video Ne Ano - 

Rozřazovací testy Nenabízejí Nabízejí ukázky testů Nabízejí rozřazovací test s 

vyhodnocením 

Přihlášení do kurzu online Ne Ano - 

Podpora prodeje   Max:8b 

Výuka přes skype Ne Ano - 

E-learning Ne Nabízejí placený Nabízejí zdarma 

Akce/slevy Ne Nabízejí - 

Akce a nabídky na portálu 

slevomat.cz 

Ne Ano - 

Katalog všech kurzů  Ne Ano - 

Reference na stránkách 

školy 

Ne Dostupné bez 

moţnosti reakce 

Dostupné s moţností 

reakce 

Kontakty   Max:10b 

Umístění ve firemním 

katalogu firmy.cz 

Nejsou zapsaní Jsou zapsaní - 

Kontakt na úvodní stránce Ne Ano - 

Druhy kontaktu (po 

jednom bodě za kaţdý) 

- Adresa, telefon, e-

mail, skype, odkaz na 

sociální síť 

- 

Profily na sociálních 

sítích (kaţdá síť za jeden 

bod) 

- FB, Twitter, G+ - 

Facebook   Max:8b 

Odkaz na stránkách školy Ne Ano - 

Příloha č. 2 – Hodnotící škála 
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Aktivita na straně 

fanoušků 

neaktivní Aktivní (reagují na 

příspěvky) 

- 

Informace o hlavní 

činnosti školy 

Neuvedeny uvedeny - 

Název Jiný Stejný - 

Příspěvky text Text+ foto nebo 

video 

Kombinace všeho 

Aktualizace profilu Aktivita menší neţ 

1x měsíčně 

Aktivita více neţ 1x 

týdně 

Aktivita cca 5x do měsíce 

Twitter   Max:8b 

Odkaz na stránkách školy Ne Ano - 

Aktivita na straně 

fanoušků 

neaktivní Aktivní (reagují na 

příspěvky) 

- 

Informace o hlavní 

činnosti školy 

Neuvedeny uvedeny - 

Název Jiný Stejný - 

Příspěvky text Text+ foto nebo 

video 

Kombinace všeho 

Aktualizace profilu Aktivita menší neţ 

1x měsíčně 

Aktivita více neţ 1x 

týdně 

Aktivita cca 5x do měsíce 

G+   Max:8b 

Odkaz na stránkách školy Ne Ano - 

Aktivita na straně 

fanoušků 

neaktivní Aktivní (reagují na 

příspěvky) 

- 

Informace o hlavní 

činnosti školy 

Neuvedeny uvedeny - 

Název Jiný Stejný - 

Příspěvky text Text+ foto nebo 

video 

Kombinace všeho 

Aktualizace profilu Aktivita menší neţ 

1x měsíčně 

Aktivita více neţ 1x 

týdně 

Aktivita cca 5x do měsíce 
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Příloha č. 3 – Pozorovací formulář 

 

 



1 

 

Příloha č. 4 – Souhrnné číselné výsledky pozorování 
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Příloha č. 5 - Obrázek mapky jazykové školy Hello 
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