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Úvod 
 

Dnešní doba s sebou přináší řadu možností. Abychom těchto možností mohli využívat a 

obstát v dnešní společnosti s neustále se zvyšující konkurencí, hraje vzdělání stále důležitější 

roli. Umožňuje nám přenos informací z generace na generaci. Je tedy považováno za 

významnou sociálně kulturní hodnotu. Je proto třeba věnovat mu potřebnou pozornost, 

pracovat na něm a to nejde bez institutů, které nám poskytují kvalitní vzdělání a znalosti, 

které potom uplatňujeme v průběhu celého našeho života. Těmito instituty myslím základní, 

střední a vysoké školy. Je na nás, pro jaké se rozhodneme, zda se zaměřením či bez zaměření, 

zda budeme navštěvovat školu státní či soukromou, ale měli bychom být o každé z nich 

dostatečně informováni a zvážit svá konečná rozhodnutí. 

Na trhu se také stále více objevuje poptávka po výuce světových jazyků. Povinná výuka 

těchto jazyků je tedy nezbytnou součástí školních osnov. S rostoucí globalizací roste uplatnění 

se v mnoha zahraničních společnostech, zaměstnanci s odpovídající jazykovou vybaveností 

jsou stále žádanější. 

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma, které přímo souvisí s gymnáziem, které 

jsem sama absolvovala a osobně považuji otázky týkající se spokojenosti studentů s výukou, 

kvalitou a vůbec službami, které škola svým studentům poskytuje za důležité a pevně věřím, 

že výsledky mnou získané měřením spokojenosti studentů gymnázia s výukou budou 

prospěšné jak pro současné a budoucí studenty gymnázia, tak i pro vedení školy, které má 

pravomoci k tomu zlepšit to, co by se zlepšit mělo a poskytnout tak co nejlepší zázemí  pro 

budoucí lékaře, právníky, ekonomy či jiné odborníky, kteří škole dělají dobré jméno a tím 

pádem i nejlepší reklamu pro budoucí existenci školy. 

 

Cílem mé bakalářské práce bude zjistit a změřit spokojenost studentů gymnázia s výukou 

formou písemného dotazování, tyto údaje analyzovat a navrhnout vhodná řešení, která by 

vedla ke zlepšení spokojenosti studentů s výukou. 
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1 Charakteristika gymnázia 
 

1.1 Historie školy 

Historie gymnázia v Bruntále začala před 271 lety zřízením piaristického gymnázia                  

a pokračovala jako státní nižší gymnázium. Novější historie pak začíná zřízením (německého) 

státního reálného gymnázia a poté (českého) státního reálného gymnázia.  

Na přelomu 19. a 20. století se do popředí zájmu dostává oblast školství, město Bruntál 

začíná znovu usilovat o zřízení úplného státního gymnázia, to se povedlo ale až v roce 1904, 

kdy se slezský zemský sněm usnesl uznat snahy města o zřízení gymnázia. Bruntál si ale ještě 

musel 4 roky počkat. Až roku 1908 bylo rozhodnuto otevřít v Bruntále 1. třídu. vyššího 

státního gymnázia  a od této doby každoročně rozšířit školu o jednu třídu. Výuka však 

probíhala v náhradních prostorách, zároveň však byla zahájena stavba nové školy. Nová 

budova byla dostavěna v roce 1912 a během 1. světové války sloužila část budovy 

k vojenským účelům. Po vzniku ČSR přibyla výuka češtiny a dívky se staly řádnými studenty 

gymnázia-do té doby byly vedeny jako hospitanti (školní docházka mimořádných žáků).Od 

školního roku 1993/94 se otevírá i šestileté gymnázium a školním rokem 1995/96 i osmileté 

gymnázium. Dnes již není třeba Gymnázium Bruntál  ve zdejším regionu příliš představovat 

díky své dlouholeté tradici. Zaujímá přední postavení mezi vzdělávacími institucemi 

Bruntálska.                                                                                                                                                               

 [10]         

1.2 Charakteristika gymnázia 
 

Gymnázium Bruntál, příspěvková organizace zaujímá přední postavení mezi vzdělávacími 

institucemi Bruntálska. Gymnázium prošlo v průběhu své existence mnoha proměnami;          

v současnosti se ustálilo jako čtyřleté a osmileté. V obou typech zde studuje 320-350 studentů 

nižšího a vyššího gymnázia. Zaměření studia je všeobecné, ale je členěno tak, aby vyhovělo 

nadání a zájmu studentů. Vysoká úroveň vzdělání je zajištěna kvalifikovaným profesorským 

sborem, který je veden ředitelem školy, panem RNDr. Janem Votrubou. Cílem je především 

připravit studenty na přijímací řízení na VŠ a jejich následná úspěšnost na vysokých školách, 

dále příprava zajímavé, široké a pestré nabídky studijních možností i volnočasových aktivit, 
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maximální aprobovanost výuky a podnětné vnitřní klima školy. Vzdělávací proces probíhá 

v budově na Dukelské ulici 1. 

Studium na Gymnáziu Bruntál je organizováno jako čtyřleté a jako osmileté. V obou 

druzích studia je obsah studia stanoven učebními plány, které určují, jakým předmětům, 

kdy  a v jakém rozsahu budou studenti vyučováni. Blíže je pak náplň výuky v jednotlivých 

předmětech určena osnovami, podrobněji dále rozvedena v tematických plánech jednotlivých 

vyučujících, avšak obojí je stanoveno tak, aby byl naplněn základní cíl vzdělání, a to vytvořit 

všestranně vzdělaného studenta. [10] 

Gymnázium Bruntál poskytuje studentům rozsáhlé všeobecné znalosti z jazyka 

mateřského i jazyků cizích, oborů přírodovědných, společenskovědních a výchovných. 

Studenti získávají kulturně politický přehled na vysoké úrovni. Velkou výhodou studia na této 

škole je i to, že si studenti mohou v posledním ročníku zvolit jeden ze šesti směrů podle svého 

budoucího zaměření. Žáci osmiletého i čtyřletého studia mohou vedle toho samozřejmě volit 

2 předměty - semináře (v septimě, resp. ve 3. ročníku). Ve čtvrtém ročníku či v oktávě mohou 

volit již čtyři předměty - semináře.  

Pro usnadnění přechodu žáků ze základní školy na školu střední pořádá škola každé září 

pořádá dvoudenní adaptační pobyt pro studenty nastupující do 1. ročníku. Pobyt bývá naplněn 

turistikou, hrami zaměřenými na kolektivní spolupráci, rozvoj sociálních dovedností              

a schopností. Část pobytu bývá také vyhrazena problematice drog a zdravého životního stylu, 

kdy studenty přijede navštívit odborník věnující se této problematice. 

Škola také podporuje své studenty v různých soutěžích. Účast studentů v soutěžích lze zařadit 

do oblasti výchovy mimo vyučování směřující k nabytí nových poznatků a zkušeností      

 a vedoucí ke zdokonalení a prohloubení dovedností a schopností získaných ve vyučovacím 

procesu. Soutěžení přispívá nejen k seberealizaci studentů a k úspěšnému naplnění jejich 

talentu, ale také k prevenci negativních jevů mezi mládeží a v neposlední řadě i k prezentaci 

školy na veřejnosti. Právě proto je účast studentů v soutěžích ze strany vedení školy 

podporována.  

I v uplynulém školním roce se škola snažila pozitivně prezentovat nejen bruntálské veřejnosti. 

Byly udržovány a pravidelně aktualizovány školní webové stránky. Pro veřejnost byly 

uspořádány dva dny otevřených dveří, pro případné uchazeče o studium osmiletého oboru pak 

tradiční „Přijímací zkoušky nanečisto“. 
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Samozřejmě velmi důležitou složkou celého procesu vzdělávání je komunikace školy s rodiči 

studentů. Škola spolupracuje s rodiči především prostřednictvím školské rady. Potřebné 

informace jsou rodičům také předávány v průběhu třídních schůzek a konzultačních 

odpolední. 

Informace rodiče získávali při osobních konzultacích s třídními  učiteli, případně jednotlivými 

vyučujícími. Škola také spolupracuje s dalšími subjekty, například s Pedagogicko-

psychologickou poradnou v Bruntále. 

Každý školní rok jsou na škole organizovány kroužky jazykové i sportovní (latina, angličtina, 

florbal…). [10] 

 

Studenti mohou  ve svém volném čase navštěvovat také školní studovnu, vybavenou 

odbornou literaturou, časopisy a výpočetní technikou s připojením na internet. 

Pro zájemce z řad studentů bývají každý školní rok organizovány pravidelné zájezdy na řadu 

divadelních představení, cizojazyčné i koncertní vystoupení. Uspořádávají se také zájezdy 

studentů do zahraničí, například do Anglie, Švýcarska. Počátkem školního roku bývá také za 

pomoci studentů pořádána burza učebnic a studenti se také výrazně podílejí na organizaci 

tradičního gymnaziálního plesu. 

Jedním z hlavních záměrů, které si škola v nejbližší budoucnosti stanovila bylo další 

zlepšování stavu výpočetní a informační techniky pro potřeby výuky. Díky získaným 

prostředkům byla také dobudována odborná učebna dějepisu, fyziky a základů společenských 

věd. K finančně náročnějším akcím patřila kompletní modernizace jazykových učeben. 

                                                                                                                                              [11]        

    

1.3 Podmínky ke vzdělávání 
 

Ve vlastním městě Bruntál je celkem šest středních škol. 2 gymnázia a čtyři střední školy 

odborné. Další gymnázia v regionu jsou pak v Krnově, Rýmařově a Vrbně pod Pradědem. 

Spádovou oblastí školy je samotné město Bruntál a dále jeho nejbližší okolí. V současné době 

ve škole studuje 357 studentů. Mezi obce s největším zastoupením patří Bruntál 250, Horní 

Benešov 16, Staré Město u Bruntálu 15, Karlovice 7, Vrbno pod Pradědem 6, Malá Morávka.  
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1.4 Výuka na konkurenčním gymnáziu 
 

V Bruntále působí dvě osmiletá gymnázia. Gymnázium Bruntál a Základní škola               

a městské osmileté gymnázium Bruntál. Jedná se o významově podobné školy, které na 

studenty kladou podobné nároky. 

Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál na rozdíl od Gymnázia Bruntál 

umožňuje pouze osmileté studium, což může být nevýhodou, protože jen málokdo ve dvanácti 

letech ví, jakým směrem chce, aby se ubírala jeho budoucnost, zda půjde na vysokou školu 

nebo po střední škole rovnou do práce. Proto je tu nabídka Gymnázia Bruntál a jeho 

osmiletého i čtyřletého studijního programu. Osmileté městské gymnázium jinak dále 

poskytuje studijní obor Přírodovědné předměty, přípravu studentů na studium na VŠ, 

adaptační pobyty, možnost užší specializace prostřednictvím odborných seminářů, tématicky 

zaměřené jazykové soustředění. 

Je ale dokázáno, že úspěšnost studentů Gymnázia Bruntál na VŠ předčí absolventy Městského 

osmiletého  gymnázia, a proto je i přes občasný nedostatek a "boj" o studenty stále úspěšnější 

Gymnázium Bruntál. 
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2 Teoretická východiska pro měření spokojenosti  
 
 
2.1 Kdo jsou zákazníci 
 

„Zákazníci nejsou jen statistickými čísly – jsou to lidé z masa a kostí, kteří cítí a prožívají 

stejně jako my, a mají podobné předsudky a náklonnosti. Zákazníci na nás nejsou závislí - 

my jsme závislí na nich. Zákazníci nejsou lidé, se kterými se chceme hádat nebo si měřit vtip. 

Nikdo ještě nikdy nevyhrál spor se zákazníkem.“  FOSTER, T.R.V. [2] 

 

„Zákazník není králem, ale diktátorem. Na něm záleží naše bytí či nebytí. Je na nás, zda 

vytvoříme prostředí, kde je zákazník pro každého pracovníka tím nejdůležitějším, ke komu se 

naši zaměstnanci obracejí a uspokojují jeho potřeby. Vždy musí být toto prostředí zaměřeno 

směrem ven. “  SPÁČIL, A. [7, str. 8] 

 

2.2 Spokojenost zákazníka 
 

Profesor Kotler definuje spokojenost jako „míru naplnění očekávání zákazníka, která je 

spojena s tím, jak zákazník vnímá a hodnotí zakoupený produkt.” 

                                                                                       KOTLER, Ph. a ARMSTRONG, G. [4] 

 

Nejspolehlivějším měřítkem, jak poznat, zda jsou či nejsou zákazníci spokojeni 

s všestranným servisem, jaký od nás dostávají, je procento vracejících se zákazníků, tedy 

těch, kteří po uskutečnění smluvené služby u nás zůstávají nadále, objednávku obnoví 

a případně rozšíří. Jedním z důležitých úkolů manažerů v oblasti marketingu je vytvoření 

takových podmínek, které povedou ke sladění často protichůdných požadavků: na jedné 

straně jde např. o nabídku širokého sortimentu výrobků a služeb, která může být v rozporu 

 s požadavky na (velko) sériovou výrobu, jindy snaha o vstřícné, ochotné a vždy profesionální 

vystupování pracovníků služeb vůči zákazníkům může „narazit“ na jejich nedostatečnou 

přípravu apod.  

V těchto případech je důležité jednoznačně hájit zájmy podniku, jeho dlouhodobého rozvoje. 

Zde je užitečné chápat význam veškerých rozhodnutí pro vytvoření dlouhodobých vztahů se 

zákazníky, založených na dosahování zákaznické loajality. Zákazníci budou naše výrobky 

 a služby opakovaně nakupovat pouze tehdy, budou-li s nimi spokojeni. 
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Koloběh začíná u obchodníka, který dokáže zákazníka získat. Přes správce kampaní, kteří 

zrealizují kampaň v domluveném rozsahu a často i více, dále techniky a administrativní 

personál, kteří všem ostatním poskytují podporu, se opět dostáváme k obchodníkovi, který se 

zákazníkem průběžně komunikuje, podílí se na rychlém řešení jeho požadavků a případných 

problémů a v neposlední řadě mu představuje nové nabídky, obnovuje jeho kampaně 

a rozšiřuje poskytované služby. 

 

Jak uspokojit zákazníky 

Prioritou každé firmy by mělo být uspokojení zákazníka. Jednak se zákazník rád vrací 

tam, kde již jednou spokojeně nakoupil a jednak dělá firmě tu nejlepší reklamu tzv. “slovem 

z úst”, když se o svých dobrých zkušenostech zmíní svým známým a tím začne vytvářet 

řetězec spokojených zákazníků. Ovšem potěšit a uspokojit zákazníka je v dnešní době velmi 

náročné a není vůbec neobvyklé, že spokojený zákazník začne nakupovat u konkurence. Proto 

je velmi důležité neustálé sledování spokojenosti zákazníků, aby byla firma schopna reagovat 

na jejich chování. 

Zákazníkovo očekávání a představy o daném produktu či službě ovlivňuje image výrobku, 

která má přímý vliv na spokojenost zákazníka. Míra očekávání ovlivňuje vnímanou kvalitu 

produktu, která se netýká jen samotného produktu, ale také doprovodných služeb 

souvisejících s jeho dostupností. Důsledkem nerovnováhy kvality a očekávání zákazníka je 

míra stížnosti, která také ovlivňuje jeho konečnou spokojenost a má vliv na případnou 

věrnost. 

Školství jako služba 

Služby poskytované školstvím jsou jedny z nejdůležitějších z odvětví veřejného sektoru, 

které produkuje převážně veřejné statky a přispívá ke kultivaci lidského potenciálu. Toto 

odvětví je významné zejména proto, že vzdělaní lidé jsou předpokladem pro další 

hospodářský rozvoj, snadnější adaptabilitu na měnící se poměry na trhu práce, snadnější 

zvládání nových a náročnějších technologií v národním hospodářství. Vzdělaní lidé také 

zajišťují produkci kvalitních statků všeho druhu.  

Jsou ale lidé, kteří nejsou spokojeni nikdy s ničím, jiní jsou naopak nenároční a spokojeni 

téměř vždy a se vším. Mezi těmito dvěma póly však nalezneme širokou škálu dalších variant. 

Přičemž mnohdy ani sám jedinec neumí určit příčiny své spokojenosti či nespokojenosti, 
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natož kritéria, podle kterých svoji spokojenost poměřuje. Je proto zřejmé, že spokojenost se 

službou je s největší pravděpodobností velmi komplexní kategorie. 

Vnitřní kritéria každého člověka jsou určitým mixem racionálních úvah a emocionálních 

úrovní prožívání. Podíl racionální a emocionální stránky lze předem jen obtížně rozpoznat,  

a to mnohdy i pro toho člověka, o jehož spokojenost jde. Tím obtížnější je to pak pro prodejce 

či poskytovatele služeb. Nejčastěji lidé míru své spokojenosti se službou poměřují podle 

kritérií, která blíže specifikuji níže. 

Prvním kritériem je vztah k vlastním očekáváním, která jsou se službou spojena, protože 

většina zákazníků má konkrétní představu o tom, jak má výrobek nebo služba vypadat             

a jakým  způsobem má být zprostředkována. Čím je cena vyšší, tím více se dá předpokládat, 

že zákazník promýšlel, jaký výrobek bude, jak jeho koupě proběhne nebo jak bude služba  

zprostředkována. Proto je teda velmi nutné znát očekávání potencionálních zákazníků i s tím, 

že ne všechna z nich je možné splnit. Avšak pouze jejich poznáním lze zacílit poskytovanou 

službu žádoucím směrem. I zjištění, že zákazníkova očekávání jsou nereálná, je velmi 

hodnotné. 

Druhým kritériem je vztah k předchozím zkušenostem, kdy zákazník buď staví na 

předchozích pozitivních zkušenostech a chce je opakovat, nebo naopak se chce předchozí 

špatné zkušenosti vyhnout a hledá jinou variantu poskytované služby. Chce se předchozí 

poskytované službě vyvarovat. Zde je proto potřeba zjistit, jaké byly předchozí zkušenosti 

zákazníka a jak je hodnotí. Toto hodnocení je individuálně odlišné, nelze tedy na něj nahlížet 

paušálně. Tato informace umožňuje prodejci vybudovat vhodnou komunikační strategii 

směrem k zákazníkovi, ale také poskytnout individuálně vhodnou podobu služby. 

Dalším  kritériem je vztah k ceně. Cena má svou absolutní a relativní hodnotu. Absolutní 

výše ceny znamená pro zákazníka dostupnost či nedostupnost služby, nebo hranici, za kterou 

z různých důvodů nechce. Podmínkou je zjistit důvody stanoveného limitu ceny a teprve poté 

hledat argumenty k jeho překonání. Obecně se dá říci, že s rostoucí cenou roste 

i pravděpodobnost, že produkt bude kvalitní a služba vynikající. 

Jedním z dalších kritérií je vztah k objektivním a všeobecně uznávaným normám, 

standardům či předpisům. Každý člověk je příslušníkem mnoha sociálních skupin, 

například může jít o společnou profesi, generační příslušnost, školu… Všechny tyto celky 

mají své sociální normy, hodnoty,  standardy či předpisy, které jedinec chce a musí 
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respektovat.  Dobrý prodejce by měl teda poznat očekávání zákazníka vzhledem k jeho věku, 

vzdělání, profesi, bydlišti, protože tito lidé obvykle mívají podobná očekávání. 

Další kritérium se týká vztahu k uspokojení momentálních, krátkodobých či 

dlouhodobých potřeb. Potřeby mohou být dlouhodobé až trvalé nebo krátkodobé, 

momentální či situační. Právě proto je potřeba zjistit, o jakou potřebu se jedná, a tomu 

přizpůsobit nabídku. Spokojenost zákazníka totiž narůstá tím, jak se nabídka “trefila“ do 

aktuálnosti potřeb.  

Posledním kritériem je vztah k určitému problému, zda nabídne jeho řešení. Zde 

zkušenosti prodejců potvrzují, že pokud se podaří prostřednictvím nabídnuté služby problém 

vyřešit či odstranit, spokojenost zákazníka raketově roste. [6] 

 

2.3 Vztah mezi kvalitou a spokojeností 
 

Podle Lehtinena spojení mezi kvalitou a spokojeností zákazníka může být vyjádřeno jako 

funkce kvality. Ty dělíme na 4 typy. Průběh jednotlivých křivek je zobrazen v obrázku č. 2.1. 

2.3.1 Zásadní faktory 

Vztah mezi kvalitou a spokojeností zákazníka je lineární. Zlepšení kvality vede 

k přímému zlepšení spokojenosti zákazníka a naopak. Například ubytovací služby. Jsme-li 

spokojeni se službami, které nám hotel či penzion poskytuje, rádi využijeme i jejich dalších 

služeb a rádi se vracíme na místa, na která máme hezké vzpomínky a kde nám bylo dobře. [8] 

2.3.2 Hygienické faktory                                                                                                                                                       

Zlepšení kvality neovlivní spokojenost zákazníka v pozitivním smyslu, zatímco kvalita 

pod určitou úrovní znamená výrazný pokles jeho spokojenosti. Kvalita musí dosáhnout 

určitou úroveň, ale pak už nejsou další investice nutné, například služby poskytované školami. 

Kvalitní a efektivní výuku většina lidí považuje za samozřejmost, dojde- li však 

k přechodnému zhoršení, například změnou kantora, dochází k okamžitým stížnostem. [8] 

2.3.3 Bezvýznamné faktory 

Faktory, u kterých snížení nebo zvýšení kvality nijak neovlivní celkový dojem zákazníka 

a jeho spokojenost. Například zhoršení kvality výrobků denní spotřeby nepřestaneme ze dne 

na den kupovat a spokojíme se  s ním i za cenu malého zhoršení kvality či zvýšení ceny. [8] 
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2.3.4 Profilové faktory 

Jsou faktory, které odlišují společnost od průměrné úrovně v oboru a od konkurence. 

Lepší kvalita může zlepšit celkový dojem zákazníka a jeho spokojenost, zatímco nepatrný 

pokles kvality toto vůbec neovlivní, například srovnání multikina a  kina na malém městě.  

                                                                                                                                    [8]  

 

 

Grafické znázornění těchto faktorů můžete vidět v  následujícím obrázku: 

Obr. č.2.1. :  Kvalita a spokojenost zákazníka dle Lehtinena a Storbacka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[zdroj: Storbacka, J. – Lehtinen, J.R.: Řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship management). Praha: 

Grada Publishing. ISBN 80-7169-813-X. 168 s.] 
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2.4 Věrnost zákazníka 
 

Spokojenost zákazníka je nástrojem k posílení strategické pozice v konkurenčním 

prostředí, proto by marketéři měli usilovat o dosažení co nejvyšší hodnoty spokojenosti, aby 

se zvýšil počet opakovaných nákupů produktů nebo poptávky po službách. Získávání nových 

zákazníků je velmi nákladnou záležitostí, proto je nezbytné vytvořit stabilní okruh zákazníků, 

kteří většinou preferují nákup od jednoho dodavatele. Věrnost se projevuje opakovaným 

nákupem, zvyklostním chováním, cenovou tolerancí a hlavně referencemi jiných zákazníků.  

 

Jak si ale udržet zákazníkovu věrnost a náklonnost? Jednou z možností může být 

překvapit své zákazníky. Další z možností je odlišit se nějakým způsobem od konkurence.  

 Zákazníci od těchto firem nakupují, protože plní, co slíbí. Ale jakmile se objeví někdo nový  

a zajímavý, jsou ochotni přesunout své zakázky k novému dodavateli. Typem jak upoutat své 

zákazníky a odlišit se od konkurence může být zaujetí zákazníka například atraktivním, 

originálním a nápadným logem, neobvyklým řešením prodejny, vzhledem firemních 

automobilů nebo barevností reklam. 

Zákazníci také ocení okamžité řešení problému. Fráze typu: “ Já to zjistím a pak vám 

zavolám“ posílají zákazníka ke konkurenci. Jste-li schopni rozhodnout se na místě a ihned, 

pak zákazník tím ztrácí důvod kontaktovat konkurenci. Pokud na vás zákazník musí čekat, 

udělejte mu to čekání co nejméně nepříjemné. Pusťte jim televizi, prezentaci vaší firmy, 

nabídněte čerstvé noviny. 

S pomocí databází a textových editorů je dnes možné poslat každému ze zákazníků dopis, 

který bude adresován přímo na něj. Můžeme tak přestat oslovovat zákazníky “Vážení 

zákazníci“  a můžeme je oslovit přímo jménem. Na všechny telefonáty, dopisy a faxy by se 

mělo odpovídat, a to co nejdříve. Na druhé straně čekají zákazníci, dodavatelé a partneři, pro 

které je pomalá nebo žádná reakce známkou nízké profesionality. 

Zákazníci se o firmě nebudou rozplývat mezi přáteli a známými, pokud jejich přání splníte. 

Splnění svých přání berou za samozřejmost. Pokud si je ale získáte svým nadstandartním 

přístupem, ochotou pro ně něco zajistit nebo neobvykle krátkou dodací lhůtou, budou mít 

důvod se o vás mezi známými zmínit. Odměňte zákazníka za to, že k vám přivede svého 

přítele nebo kolegu. Nabídněte mu například slevu z objednávky, pozornost ve formě malého 
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dárku. Dalším typem, jak udržet věrnost svých zákazníků je zjistit, co jim vadí. Když se to 

zjistí, je možnost to napravit. Pokud si však nedostatky nebudete připouštět, zákazníci 

odejdou jinam. [11]             

                                                                                                                                                                                                              

2.5 Program posilování loajality zákazníka 
 

Loajalitu zákazníků lze definovat jako takový způsob chování, který se projevuje 

dlouhodobostí vztahů k dodavateli a současně tím, že svému okolí poskytuje o obchodním 

partnerovi pozitivní reference. 

Podle publikovaných marketingových výzkumů platí, že loajalita k zákazníkům je klíčem 

k obchodnímu růstu a ziskovosti. Posilování loajality zákazníků má speciální význam 

v případech, kdy marketingová analýza ukáže vysoký podíl meziroční obměny zákazníků, 

případně jejich ztráty v souboru zákazníků organizace. Jako základní informační vstupy pro 

analýzu loajality zákazníků slouží především informace z podnikového účetnictví a statistiky. 

Druhým významným informačním zdrojem pro analýzu loajality je pravidelné a opakované 

měření spokojenosti zákazníků. Při úvahách o spokojenosti zákazníků nutno uvážit, že 

spokojenost je psychologický stav, který je výsledkem souhrnu faktorů. 

Prostřednictvím měření loajality je možné poznat, které ze skupin obchodních partnerů 

umožňují firmě dosahovat rozhodujícího objemu tržeb, jaké jsou tendence vývoje počtu 

zákazníků, jaká je meziroční obměna zákazníků a jaký je průměrný vývoj nákupů. 

Program posilování loajality je zaměřen na opatření, která mohou ovlivnit spokojenost 

zákazníků pozitivním způsobem. Patří sem program řízení reklamací a stížností, dále program 

znovuzískávání ztracených zákazníků a posilování vztahů všech zaměstnanců k zákazníkům.  

                                                                                                                                       [5]  

 

2.6 Monitoring zákazníků 
 

Požadavky si zákazník deklaruje na základě vlastních potřeb, minulých zkušeností            

a informací z okolí. Pokud se tato očekávání plně kryjí, s tím co zákazník na trhu nachází       

a využívá, je spokojen. Obvykle je však realita na trhu horší, než původní očekávání. Proto by 

firmy měly vyvíjet maximální úsilí o to, aby poznaly, do jaké míry se očekávání zákazníků 
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kryjí s tím, co jim na trhu opravdu nabízejí. Procesy, které to umožňují, nazýváme 

monitoring, respektive měření míry spokojenosti zákazníků. 

Ke zvládnutí procesu monitorování spokojenosti zákazníků by organizace měla realizovat 7 

základních kroků. Každý z nich níže blíže specifikuji. 

 

2.6.1 Definování zákazníků 

 

Zákazník je každý, komu odevzdáme výsledky naší práce. Každá firma má tedy 2 skupiny 

zákazníků: interní a externí. Interními zákazníky jsou zaměstnanci firmy, mezi externí 

zákazníky řadíme zprostředkovatele, odběratele a konečné uživatele výrobků a služeb. 

 

2.6.2 Definování požadavků zákazníků a jejich spokojenosti 

 

Jakmile firma ví, kdo jsou její reální zákazníci, je možné přistoupit k definování jejich 

požadavků a následnému vymezení znaků, které podmiňují spokojenost zákazníků. Pro 

definování požadavků zákazníků rozlišujeme dva základní přístupy. 

Prvním z nich je metoda rozvoje znaků jakosti - principem tohoto přístupu je, že vlastní 

pracovníci definují znaky jakosti, z nichž se sestaví soubor, který definuje požadavky na 

jakost. Tento přístup je levný, ale bez garance. 

Druhý  přístup je  založený na naslouchání hlasu zákazníků, kdy jsou požadavky definovány 

na bázi aktivní účasti skutečných a potencionálních zákazníků. Zde se využívají metody 

diskuse, interview. 

Smyslem obou přístupů je co nejdokonaleji vymezit požadavky zákazníků. [9] 

 

2.6.3 Návrh a tvorba dotazníků k monitoringu spokojenosti zákazníků 

 

Dotazník představuje nejjednodušší nástroj principu zpětné vazby.  Je využíván jako  

nástroj nepřímého kontaktu se zákazníky nebo jako základní pomůcka tazatelů například  

při rozhovorech. Proto je nutné věnovat pozornost jeho přípravě. Tvorba dotazníku by měla  
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zahrnovat definování otázek pro dotazníky, volbu vhodného formátu dotazníku, dále popis 

vstupních informací pro zákazníka a definitivní uspořádání dotazníků. Otázky, které se objeví 

v dotazníku, by měly umožnit analýzu pocitů zákazníků. Mezi dva základní formáty 

dotazníků patří formát check-listů a tzv. Likertova škála. Check-listy obsahují vyhlášení, na 

které zákazník reaguje odpověďmi „ano“ - „ne“. Širší možnost odpovědí nabízí Likertova 

škála, která by měla být při tvorbě dotazníků preferována. Prostřednictvím Likertovy škály 

respondent vyjadřuje míru (ne)souhlasu s danými faktory. Vstupní informace by měly 

zákazníka seznámit se smyslem zjišťování informací, popsat způsoby využívání takto 

získaných informací, popsat způsob vyplňování dotazníků. 

Celkově by měl být dotazník pro respondenty co nejkomfortnější a zajištěna věrohodnost 

informací. [9] 

 

2.6.4 Stanovení velikosti výběru 

 
Stanovení velikosti a zajištění reprezentativnosti vybraného vzorku respondentů 

představují klíčové aktivity monitoringu míry spokojenosti zákazníků, protože od jejich 

korektnosti se odvíjí celý výsledek měření. [9] 

 

2.6.5 Výběr metody sběru dat 

 
Určení vhodné metody sběru dat závisí zejména na okolnostech, jako je  rozsah výběru 

respondentů, uvolněné zdroje pro měření spokojenosti zákazníků vrcholovým vedením, 

technické možnosti dodavatele, resp. firmy, která sběr zajišťuje a požadavcích na návratnost 

dotazníků. 

Spokojenost zákazníků můžeme zjišťovat prostřednictvím telefonu, pomocí elektronické 

pošty, osobními rozhovory se zákazníky, metodou „pro forma“, kdy mají zákazníci možnost 

reagovat na dotazníky při východech z obchodních center, po poskytnutí služby apod. 

Nejobjektivnější jsou přímé rozhovory se zákazníky, které garantují i požadovanou úroveň 

odezvy. [9] 
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2.6.6 Tvorba postupů pro vyhodnocování dat 

 

Vyhodnocování dat je možné realizovat s podporou standardních statistických nástrojů. 

V současnosti je ve světe trendem kvantifikovat míru spokojenosti zákazníků pomocí 

nejrůznějších konstruovaných indexů. Ať už firma zvolí jakýkoliv způsob vyhodnocování dat, 

je třeba mít na zřeteli skutečnosti jako, že různé znaky spokojenosti mohou mít pro jednotlivé 

zákazníky rozdílnou závažnost, že rozhodující je poznání trendů ve vývoji míry spokojenosti 

zákazníků, a že s výsledky vyhodnocování míry spokojenosti zákazníků mají být seznámeni 

všichni zaměstnanci firmy a ne pouze vrcholové vedení. [9] 

 
 

2.6.7 Využívání výsledku spokojenosti zákazníků 

 
Výsledky monitoringu spokojenosti zákazníků mají být centrem soustavné pozornosti 

všech řídících pracovníků. Jakékoliv negativní trendy ve vývoji indexu spokojenosti mají být 

chápány jako jednoznačné varování před blízkými ekonomickými problémy a jako vstupy pro 

přijímání účinných projektů zlepšování. Je totiž prokázáno, že zvyšování míry spokojenosti 

externích i interních zákazníků je nejdůležitějším předpokladem zachování jejich loajality. 

 

Zde jsou uvedeny některé skutečnosti, které jsou důvodem, proč by se firmy měly 

monitorováním spokojenosti zákazníků zabývat: 

� Zkušenosti potvrzují, že právě díky monitoringu spokojenosti jsou firmy nuceny začít 

se seriózně zabývat zkoumáním současných i budoucích potřeb zákazníků. 

� Poznání a komunikace těchto potřeb uvnitř firmy působí jako účinný motivační faktor 

zaměstnanců ke zvyšování jejich výkonnosti. 

� Informace získané monitorováním spokojenosti zákazníků jsou ve světových firmách 

považovány za strategické a v procesu sledování a vyhodnocování míry spokojenosti 

zákazníků bývá zaměstnáno více jak 1% všech zaměstnanců. 

 

Měření spokojenosti zákazníků také měříme pomocí indexu spokojenosti zákazníka. Jedná 

se o evropský a americký přístup k měření spokojenosti zákazníka. Evropský model 

spokojenosti zákazníka (ECSI) spočívá v definici celkem sedmi hypotetických proměnných, 
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z nichž každá je determinována určitým počtem proměnných. Vztahy mezi nimi je možno 

vyjádřit následujícím modelem. [9] 

 

 

Obr. č.2.2: Model spokojenosti zákazníka podle Foreta a Stávkové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[zdroj: Foret, M., Stávková, J.: Marketingový výzkum, Jak poznat své zákazníky. Praha:Grada Publishing, 2003. 

ISBN 80-247-0385-8. 160 s.] 

 

 

Image jako hypotetická proměnná se vztahuje k produktu (službě), značce, firmě. 

Představuje zahajovací bod analýzy spokojenosti. 

Očekávání zákazníka se vztahuje k očekávání produktu (služby) individuálním 

zákazníkem. Očekávání je výsledkem propagace výrobku (služby) a předešlých zkušeností     

a má přímý vliv na spokojenost zákazníka. 

Vnímání kvality zákazníkem se týká jednak produktu (služby) samotného, jednak 

doprovodných služeb (servisu, převedení, popisu výrobku – služby, kvality personálu, 

otevírací doby apod.). 

Vnímání hodnoty je spojeno s cenou výrobku ( služby) a očekávanou kvalitou. 

Vyjadřuje se jako poměr ceny a vnímané kvality. 

image 

očekávání 
zákazníka 

vnímaná 

kvalita 

produktu 

vnímaná 

hodnota 

spokojenost 

zákazníka 

loajalita 

zákazníka 

stížnosti 

zákazníka 
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Stížnosti zákazníka jsou důsledkem porovnání výkonu a očekávání. Vznikají 

v případě negativní neshody očekávání. 

Loajalita (věrnost) zákazníka se vytváří v případě pozitivní neshody. Projevuje se 

opakovaným nákupem a cenovou tolerancí. [1] 
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3 Metodika 
 

Měření spokojenosti studentů s výukou na gymnáziu probíhalo prostřednictvím 

kvantitativního výzkumu ve dvou etapách, a to v etapě přípravné a realizační. 

 

3.1 Přípravná etapa 
 

Gymnázium Bruntál již řadu let poskytuje kvalitní vzdělání svým studentům, kteří jsou 

pak schopni obstát při studiu na vysokých školách či v praktickém životě. Pro neustálé 

zlepšování poskytovaných služeb je potřeba provádět měření v oblasti týkající se výuky na 

gymnáziu, které pak mají vliv na celkovou spokojenost studentů. 

 

Cílem výzkumu je změřit spokojenost studentů s výukou a potřeby studentů 

prostřednictvím dotazníkového šetření a následně doporučit návrhy, které by byly efektivní, 

navrhnout alternativní řešení na zlepšení v těch případech, kde bude zjištěna nespokojenost 

s danou problematikou. Zdrojem primárních informací byl samotný výzkum, zdrojem 

sekundárních dat uvedené internetové stránky, odborná literatura. 

 

Tab. 1. Harmonogram činností: 

Činnost Období v měsících 

10/07       11/07         12/07      01/08          02/08        03/08           04/08 

Definice problému X       

Plán výzkumu  X      

Pilotáž     X   

Sběr údajů     X   

Zpracování údajů     X X  

Analýza údajů       X 

Příprava zprávy       X 

Prezentace       X 
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výsledků 

 

Tvorba dotazníku a jeho struktura: 

 

Základem pro dotazování je písemný dotazník, který je složen ze 12 otázek týkajících se 

měření spokojenosti studentů s výukou a ze 2  identifikačních otázek – třída, kterou 

navštěvují, pohlaví. Některé otázky byly uzavřeného typu, kdy respondenti vybírali 

z nabízených možností. Dalším typem otázek byly otázky škálové, kdy respondenti hodnotili 

kvalitu vybraných faktorů ve škále 1-5, v jednom případě v rozmezí 1-4, kdy 1= velmi 

pozitivní hodnocení daného faktoru a 5 (respektive 4)= velmi negativní hodnocení daného 

faktoru. 

Součástí dotazníku bylo vysvětlení, které mělo studenty informovat o účelu dotazníku, 

ubezpečení je o anonymitě při zpracování údajů a žádost o svědomité vyplnění dotazníku. 

Pilotáží byla provedena kontrola dotazníku, kdy na vzorku 8 respondentů byly odhaleny 

chyby ve srozumitelnosti kladených otázek. Ty byly poupraveny tak, aby byly srozumitelné. 

Rozpočet byl nízký díky spolupráci s gymnáziem, které mi umožnilo průzkum provést 

v průběhu vyučování. Do rozpočtu tedy byly zahnuty pouze kancelářské náklady 

(tisk+papír)=cca 300 Kč. 

 

3.2 Realizační etapa 
 

3.2.1 Sběr dat 

 

Sběr dat probíhal v průběhu měsíce února 2008. Byl zvolen cílový segment, neboli 

základní soubor, který byl tvořen studenty Gymnázia Bruntál.  

Výzkumu se zúčastnilo 100 dotazovaných z celkového počtu 356 studentů. Vybrány byly tyto 

třídy-1.A, 3.A, 4.A, Septima A a Oktáva A. Konkrétně 26 studentů 1.A, 24 ze 3.A, 25 ze 4.A, 

7 ze Septimy A a 18 z Oktávy A. Počet děvčat činil 67, chlapců 33. V třídách převažují ve 

velké míře děvčata nad chlapci cca v poměru 2:1. 

 

Dotazování probíhalo v prostorách Gymnázia Bruntál.  Většina respondentů vyplnila 

dotazník sama, pouze u malého procenta byla poskytnuta osobní asistence. V dotaznících byla 
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poté zkontrolována úplnost vyplnění. Pokud bylo zjištěno nedostatečné vyplnění dotazníku, 

byl respondent požádán o doplnění údajů tak, aby byl dotazník úplný a správný. Všechny 

dotazníky byly vyplněny anonymně. 

 

3.2.2 Zpracování shromážděných dat 

 

Předtím, než byla samotná data zadávána do elektronické podoby, byla ještě jednou 

provedena kontrola  úplnosti a správnosti údajů u každého ze 100 dotazníků. Všechny 

dotazníky byly v pořádku. Následně byla data přepsána do datové matice v Excelu, ve které se 

také vytvořily grafy potřebné k analýze. Použity byly základní statistické vzorce (průměr, 

maximum, minimum) a třídění dat 1. a 2. stupně podle pohlaví a jednotlivých tříd. 

 

3.2.3 Problémy při shromažďování dat 

 

Data byla sbírána pomocí písemných dotazníků v prostorách Gymnázia Bruntál. Protože 

dotazníky byly vyplňovány vždy na začátku vyučovací hodiny pod dohledem vyučujícího 

kantora, byly vyplněny svědomitě a s nadšením. Studenti měli dostatek času a prostoru pro 

jejich správné a úplné vyplnění. Většina studentů ochotně spolupracovala. 
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4 Analýza spokojenosti studentů s výukou 

 
V této kapitole byly vyhodnoceny výsledky výzkumu měření spokojenosti studentů 

gymnázia s výukou jak graficky, tak slovně. Všechny otázky byly analyzovány a zjištěny 

výsledky. 

 

Důvody pro volbu školy 
 

Graf 4.1 : Důvody pro studium na gymnáziu 
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V otázce na základě čeho si studenti zvolili právě tuhle školu nejvíce studentů 

odpovědělo, že na základě doporučení svých známých, přátel (35 %). 33 % uvedly, že pro 

tuto školu se rozhodli kvůli vysoké úspěšnosti absolventů při přijímacích zkouškách na 

vysoké  školy a jejich následné úspěšnosti při dalším studiu. 20 % respondentů se pro studium 

na této škole rozhodlo na základě zhodnocení nabídek ostatních středních škol v okolí. Na 

základě dobrého jména školy, které gymnázium v okrese rozhodně má, se rozhodlo pro 

studium právě zde  6 % dotázaných. 3 % studentů uvedlo jiný důvod, například to, že 

nemusejí dojíždět, nebo že nevěděli, jakým směrem se bude vyvíjet jejich budoucnost, co se 

týče volby jejich budoucího povolání. Z důvodu, že školu navštěvuje již jiný rodinný 

příslušník nebo kamarád se pro studium rozhodly 2 % dotázaných. Méně spokojenosti 

projevili studenti u aprobovanosti profesorského sboru-1 %. Škola by tedy měla působit na 

zájemce o studium zejména šířením svého dobrého jména prostřednictvím současných i 

minulých studentů, kteří svými referencemi ovlivňují zájemce při rozhodování o tom, pro 

jakou školu se rozhodnout. 
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4.1 Nabídka cizích jazyků 
 

Pomocí baterie podotázek byla zjišťována spokojenost a důležitost  s nabídkou cizích 

jazyků, vybaveností učeben audiovizuální technikou, nábytkem, estetickým vzhledem tříd. 

Dále spokojenost s nabídkou mimoškolních aktivit: lyžařský výcvik, sportovně turistický 

kurz, zahraniční zájezdy, zájezdy na kulturní představení, spokojenost s třídním kolektivem, 

profesorským sborem a nabídkou volitelných předmětů a celková spokojenost s výukou. 

 

 

4.1.1 Hodnocení spokojenosti s nabídkou cizích jazyků 
4.1.2  

Graf 4.2 : Spokojenost s nabídkou cizích jazyků 
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Spokojenost s nabídkou cizích jazyků studenti hodnotili na škále 1-5, (1=nejlepší,… 

5=nejhorší). Největší spokojenost projevili studenti Septimy A, kteří ji ohodnotili průměrnou 

známkou 2,71. Nejméně spokojena je 1.A a 3.A s průměrnou známou 3,04.  

Gymnázium nabízí výuku pouze tří cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština), což téměř 

70% studentů hodnotí jako nedostačující, proto by měla škola zvážit rozšíření této nabídky. 
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Graf 4.3: Je pro Vás nabídka cizích jazyků dostačující?      Graf 4.4: Výuku jakých dalších jazyků byste                                 

                                                                                                                      uvítali? 
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Jazyky, které by studenti rádi uvítali jsou v největší míře francouzština, pak španělština, 

italština, v menší míře latina. Nejčastějším cizím jazykem, kterému se studenti učí, je 

angličtina. Ten si také volí 83 % dotazovaných studentů jako první při přechodu ze základní 

školy na střední. Druhým jazykem je němčina. 

 

Důležitost nabídky cizích jazyků pro studenty 

Graf 4.5:  Důležitost nabídky cizích jazyků 
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Studenti ví, že výborná znalost cizího jazyka, zejména angličtiny, ze které budou skládat 

přijímací zkoušky na vysoké školy je nezbytná pro dosažení přívětivého výsledku přijímaček. 

Proto jí přikládají vysokou důležitost, kterou hodnotili na škále 1-5 (1=nejvíce 

důležité,…5=nejméně důležité). Nejvyšší důležitost jí tedy přikládají maturitní ročníky 4.A 

a  Oktáva A, avšak rozdíly v hodnocení mezi třídami byly jen  velmi malé.  

Nejinak tomu bylo i u hodnocení důležitosti nabídky volitelných předmětů, která je důležitější 

pro studenty třetích a čtvrtých ročníků, než pro studenty studující teprve prvním rokem, což 
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může být způsobeno tím, že studenti třetích a čtvrtých ročníků už tuší, jakým směrem se chtějí 

vydat v jejich dalším studiu na vysokých školách a absolvování některého volitelného jazyka 

či předmětu jim může pomoci při přijímacích řízeních například na medicínu či práva apod. 

 

V obou případech hodnocení jak spokojenosti, tak i důležitosti, kladou studenti důraz na 

kvalitní výuku cizích jazyků zejména studenti vyšších ročníků. Uvědomují si, že tyto znalosti 

budou pro ně v budoucím životě klíčové. Ať už při přijímacích řízeních na vysoké školy nebo 

při hledání zaměstnání.  

 

4.2  Vybavení učeben 
 

Graf 4.6: Spokojenost a důležitost vybavenosti učeben 
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U hodnocení spokojenosti s vybaveností učeben audiovizuální technikou byli studenti 

v celku spokojeni. Rozdíly v hodnocení mezi třídami byly nepatrné. Nejčastější zvolenou 

možností ze škály 1-5 (1=nejlepší,…5=nejhorší) byla  možnost 2, a to ve 36 % dotazovaných.  

Součástí vybavenosti tříd je i školní nábytek (školní lavice, židle, skříně…). Vyšší 

spokojenost s nábytkem ve třídách  byla zaznamenána u třídy 3.A, kde bylo spokojeno 21 % 

studentů, u dalších tříd byla spokojenost téměř shodná, průměrná známka činila 3,7. 

S estetickým vzhledem tříd je spokojeno pouze 1 % dotazovaných studentů. Třídy jsou dle 

mého názoru neosobní, neútulné, chladné, což je ale způsobeno tím, že studenti se každou 

hodinu přesouvají do jiných tříd. Jak je z grafu patrné studenti na vybavenost tříd nijak zvlášť 

nelpí, ze škály 1-5 (1=nejvíce důležité,…5=nejméně důležité) jí přisoudili průměrnou známku 

3,37. Průměrná spokojenost s vybaveností učeben činila 2,66. Studenti jsou spokojeni s tím, 

co jim škola poskytuje, hledí na důležitější faktory, než je vybavenost tříd. 
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4.3 Mimoškolní aktivity 
 

4.3.1 Hodnocení spokojenosti s mimoškolními aktivitami 

Graf 4.7: Spokojenost s mimoškolními aktivitami 
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Velmi dobře byla hodnocena spokojenost studentů s nabídkou mimoškolních aktivit, 

zejména spokojenost s lyžařskými a sportovně turistickými kurzy.  

Ze zadané škály 1-5 (1=nejlepší,…5=nejhorší) celých 73 % dotazovaných označilo svou 

spokojenost s lyžařskými výcviky známkou 1, 24 % známkou 2, průměrná známka tedy 

činila 1,31, což značí velký zájem o tyto sportovní aktivity spojené s příjemnou atmosférou 

a    zážitky, na které studenti ještě hodně dlouho vzpomínají. Lyžařský výcvik studenti 

absolvují během studia dvakrát. Ve druhém ročníku osmiletého studia (Sekunda) a v prvním 

ročníku (Kvinta). Studenti čtyřletého studia pouze jednou v prvním ročníku. 

Rovněž sportovně turistický kurz, který absolvují studenti ve třetím ročníku studia byl 

hodnocen velmi pozitivně. Známkou 1 označilo spokojenost s kurzem celkem 63 % 

dotázaných studentů. 29 % dotázaných označilo svou spokojenost známkou 2. 

Největší spokojenost s turistickým kurzem projevila třída Oktáva A, která jej absolvovala 

v loňském roce. Nejlepší známku mu dalo 59% žáků této třídy, zbytek 41 % jej oznámkovalo 

dvojkou. Známky 3, 4, 5 neuvedl ani jeden student. Celkově tak průměrná známka u všech 

dotazovaných studentů činí 1,43. Studenti si chválí náplň turistických kurzů a lokality do 

kterých se jezdí. 

Spokojenost studentů se zahraničními zájezdy pořádanými školou dopadla v hodnocení 

také velmi dobře. Studenti o ně projevují zájem. Zájezdy jsou organizovány jedenkrát ročně 
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a   studenti mají možnost se do nich dobrovolně přihlásit. Nejlepší známkou je ohodnotilo 44 

% dotázaných, průměrná známka ze škály 1-5 (1=nejlepší,…5=nejhorší) se těšila dobrému 

výsledku 1,93. 

O něco hůře podle průzkumu dopadly zájezdy na kulturní představení, které škola několikrát 

ročně organizuje. Plně spokojeno je pouze 30 % studentů. V průměru činí známka 

spokojenosti 2,2. 

 

4.4 Srovnání faktoru spokojenosti a důležitosti mimoškolních aktivit 
 

Graf 4.8: Spokojenost a důležitost mimoškolních aktivit 
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Výzkumem bylo zjištěno, že mimoškolním aktivitám studenti přisuzují vysoký stupeň 

důležitosti. Ze škály 1-5 (1=nejvíce důležité,…5=nejméně důležité) průměrná známka činila 

1,31. Škola také může být pyšná na spokojenost, kterou studenti k mimoškolním aktivitám, 

jako je lyžařský výcvik, sportovně-turistický kurz, zahraniční zájezdy a zájezdy na kulturní 

představení, vyslovili. Vysloužily si průměrnou známku 1,7. Dosáhly tedy velmi pozitivního 

výsledku, nejlepšího v celém výzkumu. Škola by rozhodně měla v těchto aktivitách 

pokračovat, zdokonalovat je, protože právě ony mohou být jedním z  důvodů pro volbu studia 

na Gymnáziu Bruntál. 
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4.5 Třídní kolektiv 
 

4.5.1 Hodnocení spokojenosti s třídním kolektivem 

Graf 4.9 : Spokojenost s třídním kolektivem 
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V další bateriové otázce studenti hodnotili spokojenost s třídním kolektivem. Nejlepším 

kolektivem jsou podle výzkumu studenti Septimy A, u kterých činila průměrná známka ze 

škály 1-5 (1=nejlepší,…5=nejhorší) 1,42. Nejméně spokojena je s atmosférou ve třídě 4.A, 

která spokojenost s třídním kolektivem oznámkovala průměrnou známkou 2,95.  

Vcelku byl tedy tento faktor hodnocen průměrně. Nejvíce ke spokojenosti přispívají právě 

akce konané školou-adaptační, lyžařské a turistické kurzy, kde mají studenti dostatečný 

prostor k seznámení a k poznání svých spolužáků i kantorů. 
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4.5.2 Důležitost třídního kolektivu 

 

Graf 4.10 : Důležitost třídního kolektivu 
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Efektivitu učebního procesu a chuť vůbec trávit čas ve škole určitě ovlivňují  

i spolužáci. Důležitost dobrého třídního kolektivu je tedy značná. Celých 44% dotazovaných  

studentů přisoudilo dobrému třídnímu kolektivu důležitost známku 1, 30% důležitost číslo 2. 

Pouze pro 3% studentů není třídní kolektiv nijak důležitým aspektem. Největší důležitost 

tomuto faktoru přisuzují studenti 1.A, a to  průměrnou známkou 1,96 ze škály 1-5 (1=nejvíce 

důležité,…5=nejméně důležité). Nejméně důležitý se jeví 4.A, která je také se svým třídním 

kolektivem nejméně spokojena.  

 

4.5.3 Srovnání spokojenosti a důležitosti třídního kolektivu 

Nejvíce spokojeni s třídním kolektivem jsou studenti 3.A a Septimy A, kteří tomuto faktoru 

přisuzují i nejvyšší důležitost. Nejméně spokojeny jsou maturitní ročníky 4.A   a  Oktáva, pro 

které je dobrý třídní kolektiv z dotazovaných studentů nejméně důležitý. Průměrná známka 

celkem činila 1,98. Může to být tím, že svou pozornost již v posledním ročníku studia věnují 

především přípravě na maturitní zkoušku a na přijímací řízení na vysoké školy a dění ve třídě 

pro ně není obzvlášť důležité. 
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4.6 Profesorský sbor 
 

4.6.1 Hodnocení spokojenosti a důležitosti profesorského sboru 

Graf 4.11 : Spokojenost a důležitost profesorského sboru 
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Spokojenost studentů s profesorským sborem dopadla nejlépe v 1.A a Oktávě A, kde ji 

studenti ze škály 1-5 (1=nejlepší,…5=nejhorší) ohodnotili průměrnou známkou 2,5. Nejméně 

spokojeni jsou opět studenti 4.A, kteří tento faktor označili průměrem 2,88. 

Hodnocení tohoto faktoru je však hodně individuální. Je jasné, že někdo si s vyučujícím 

kantorem rozumí více, jiný méně a role kantora bývá často neoceněná a nevděčná. 

Aby byly znalosti studentů na dobré úrovni a oni tak uspěli, například při přijímacích řízeních 

na vysokou školu, či už v životě vůbec, průvodci jejich studiem by měl být kvalitní 

profesorský sbor. Myslí si to celých 73 % respondentů. Nejvyšší důležitost tomuto faktoru 

přisuzují studenti 1.A a Oktávy A, nejmenší pak Septima A, kteří této kategorii ze škály 1-5 

(1=nejvíce důležité,…5=nejméně důležité) přisoudili průměrnou známku 1,85. 

4.6.2  Srovnání spokojenosti a důležitosti profesorského sboru 

Z výše uvedených výsledků je jasné, že studentům není zcela jedno, kdo se podílí na jejich 

vzdělávacím procesu, vyžadují kvalitní znalosti a aprobovanost kantorů. Je tomu tak zejména 

u maturujících ročníků, kdy studenti chtějí obstát při přijímacích zkouškách a vědí, že to lze 

jen s kvalitně podávanými informacemi, proto důležitost tohoto faktoru se ze škály 1-5 

(1=nejvíce důležité,…5=nejméně důležité) pohybovala v průměru mezi známkami 1-2. 

Spokojenost byla ohodnocena průměrnou známkou 2,644. Důležitost pak 1,534. Jak je tedy i 

z grafu zřejmé, je tomuto faktoru přikládán větší stupeň důležitosti než spokojenosti. 
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4.7 Celková spokojenost 
 

Graf 4.12 : Celková spokojenost a spokojenost s výše hodnocenými  faktory 
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Při vyhodnocení celkové spokojenosti dotázaných studentů bylo zjištěno, že plně 

spokojených studentů je pouze 8 %, tedy těch, co ze škály 1-5 (1=nejlepší,…5=nejhorší) 

celkovou spokojenost se studiem na gymnáziu označili známkou 1. Nejčastějším 

ohodnocením celkové spokojenosti byla tedy známka 2, což hodnotím pro školu jako 

pozitivní výsledek. Celkově se spokojenost v hodnocení jednotlivých faktorů vůči ohodnocení 

celkové spokojenosti liší jen nepatrně, což je výsledkem důsledného a řádného odpovídaní 

studentů na otázky dotazníku. 

 

4.8 Poziční mapa spokojenosti studentů  
 

Graf 4.14: Poziční mapa podle spokojenosti a důležitosti 
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Největší spokojenost a zároveň i důležitost ze škály 1-5 (1=velmi spokojen(a), nejvíce 

důležité,…5=velmi nespokojen(a), nejméně důležité) studenti ohodnotili mimoškolní aktivity 
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(lyžařský výcvik, sportovně - turistický kurz, zahraniční zájezdy a zájezdy na kulturní 

představení. S ohodnocením této kategorie tedy může být škola spokojena a měla by v nich 

pokračovat i nadále. 

S čím jsou však studenti méně spokojeni, ale kladou vysoký stupeň důležitosti je nabídka 

cizích jazyků, a protože výuka cizích jazyků by v dnešní době měla být stěžejním předmětem 

výuky na každé škole, je proto nutné zvážit alternativy a všechny možnosti školy, jak zlepšit 

úroveň výuky cizích jazyků. 

Třídní kolektiv a kvalitní profesorský sbor nejsou dle výzkumu pro studenty nejdůležitějšími 

faktory při jejich studiu na gymnáziu. Jsou s nimi v celku spokojeni, ale nepřikládají jim 

velkou váhu důležitosti. 

Malou důležitost, ale také největší nespokojenost studenti projevili u hodnocení vybavenosti 

učeben audiovizuální technikou, školním nábytkem a celkovým vzhledem tříd. Tyto faktory 

jsou zřejmě studenty brány jako vedlejší, tudíž pro ně nepříliš důležité. 

 
 
4.9 Spokojenost se  školními prostory 
 

Graf 4.15 :  Frekvence využití školních prostor 

6%
22% 18% 23%

0%

21% 28%
37%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

každý školní
den

cca 1x měsíčně cca 1x týdně nevyužívám
vůbec

%

ŽENY

MUŽI

 
 

Škola poskytuje prostory pro relaxaci studentů (školní hřiště, tělocvična, studovna, 

knihovna). Těchto prostor smí studenti využívat i ve svém volném čase, o přestávkách a po 

vyučování. Slouží jim k vyhledávání informací při vypracovávání domácích úkolů, 

seminárních prací, ať už pomocí internetu či knih, které zde jsou  zapůjčení. Pro vyhledávání 

informací užívá těchto prostor 55 % dotázaných studentů. Ve 32 % je využívána tělocvična  

a školní hřiště, zejména pro sportovní vyžití a odreagování se během vyučovacích hodin  

(13 %). Studenti však těchto možností nevyužívají v plné míře. V dotazníkovém šetření, kde 

studenti se zadané škály 1-4 (1=každý školní den, 2=cca 1x měsíčně, 3=cca 1x týdně, 

4=nevyužívám vůbec) uvedlo 37 % žen a 13 % mužů, že tyhle prostory nevyužívá téměř 
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vůbec. Pouze 6% dotazovaných mužů využívá těchto prostor každý školní den. Muži těchto 

možností využívají hlavně kvůli sportovnímu vyžití, dívky zejména pro vyhledávání 

informací v knihovně a studovně. Rozdíly ve frekvenci využití těchto prostor mezi pohlavími 

jsou jen velmi malé. 

 

4.10  Volba studijního směru 

 

Graf 4.16 : Volba studijního směru 
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Studenti mají v posledním ročníku studia možnost volby studijního směru, například 

lékařského, přírodovědného, ekonomického. Vybírají si podle toho, z čeho se budou skládat 

jejich přijímací řízení na vysoké školy a maturitní zkouška. 60 % studentů tuto možnost vítá 

s nadšením, mohou se zaměřit na danou oblast, které se chtějí dále věnovat a nemusí se 

zatěžovat předměty, které již nebudou potřebovat. 34 % dotázaných by tuhle možnost uvítalo 

již v nižších ročnících. Tahle možnost je tedy pro studenty velkým přínosem a rádi by ji 

uvítali již v nižších ročnících. 
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4.11  Služby školy 
 

Graf 4.17 : Spokojenost se službami, které škola poskytuje 
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Gymnázium poskytuje svým studentům služby, které by jim měly usnadnit celkově jejich 

studium na škole. Mezi tyto služby patří například možnost kopírování materiálů, přístup na 

internet, jídelní a nápojové automaty, školní bufet. Studenti měli možnost k těmto službám 

vyjádřit svou spokojenost prostřednictvím dotazníkového šetření. 

Možnost kopírování je pro studenty velmi přínosnou možností, jak získat potřebné materiály 

rychle a jednoduše. Většina studentů, jak je z grafu zřejmé, je s touto službou spíše spokojena. 

Průměrná známka ze škály 1-4 (1=velmi spokojen(a), 2=spíše spokojena(a), 3=spíše 

nespokojen(a), 4=velmi nespokojen(a)) byla 1,91. 

Přístup na internet je dnes pro každého z nás nezbytnou věcí, pro studenty zejména. Velmi 

spokojena je však s touto službou pouze necelá třetina dotazovaných, většina studentů je spíše 

spokojena. Možnost vyhledávání na internetu nejvíce využívají studenti maturitních ročníků, 

zejména pro hledání informací k seminárním pracem apod. Přístup k internetu, který škola 

studentům poskytuje byl ohodnocen průměrnou známkou 2. 

Studenti mají ve škole k dispozici jídelní a nápojové automaty. Možnost jich využívat vítá 

87% studentů. Automaty jsou teda využívány dostatečně. Ze služeb nabízených školou byly 

dokonce ohodnoceny nejlépe, průměrná známka ze škály 1-4 (1=velmi spokojen(a), 2=spíše 

spokojena(a), 3=spíše nespokojen(a), 4=velmi nespokojen(a)) činila 1,87. 

Spokojeni jsou studenti i se školním bufetem, který slouží k jejich občerstvování během velké 

přestávky – uvedlo tak 79%. Možnosti občerstvení přímo ve škole jsou vítanou službou, která 

je studenty dostatečně využívána. 
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4.12  Image školy 
 

Graf 4.18 : Image školy 
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Na závěr dotazníku studenti hodnotili celkovou image Gymnázia Bruntál. Jak jsou 

spokojeni s poskytovanými službami, kantory, spolužáky, výukou celkově. Většina studentů 

tuto kategorii vidí neutrálně. Nejlépe image gymnázia hodnotila 1.A a Oktáva A, nejhůře pak 

3.A a 4.A. Stejně tak při hodnocení celkového školního prostředí (přístup, pochopení 

profesora, pocit bezpečí, budova školy, spolužáci…), které má vliv na efektivitu učení 

studenti vyslovili svoji průměrnou spokojenost, kterou ohodnotili v průměru známkou 2,6 

z nabízené škály 1-4 (1=velmi spokoje(a), 2=spíše spokojen(a), 3=spíše nespokojen(a), 

4=velmi nespokojen(a). 
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5 Návrhy a doporučení 
 

Na základě vyhodnocených  dotazníků bych se pokusila navrhnout možná zlepšení v hůře 

hodnocených faktorech. 

 

5.1 Důvody pro volbu gymnázia 
 

Po provedení analýzy lze konstatovat, že důvodem, proč se většina studentů rozhodla pro 

studium na tomto gymnáziu, byly dobré reference od svých přátel, známých, rodinných 

příslušníků, kteří již školu navštěvují a také vysoká úspěšnost absolventů gymnázia při dalším 

studiu na vysokých školách. Doporučila bych škole pokračovat v rozšiřování dobrého 

jména školy, které si již dlouhá léta buduje, a to prostřednictvím dnů otevřených dveří, 

školních akademií, častějším prezentováním se na veřejnosti, uveřejňováním výsledků 

úspěšnosti absolventů u přijímacích zkoušek na vysokých školách, účast na okresních 

soutěžích, zkrátka využít všechna možná kritéria pro oslovování žáků základních škol, kteří se 

rozhodují, kam půjdou dále studovat. 

 

5.2 Nabídka cizích jazyků 
 

Značná nespokojenost byla u studentů zaznamenána s nabídkou cizích jazyků. 67% 

studentů by uvítalo rozšíření počtu vyučovaných cizích jazyků. Mezi nejžádanější patří 

francouzština, španělština, italština. Zajištění výuky takového počtu jazyků by bylo pro školu 

dosti náročné, proto bych navrhovala zajistit studentům alespoň možnost studia těchto 

jazyků v rámci nepovinných volitelných předmětů. Škola by mohla prohloubit vztahy 

s jazykovou školou, která v Bruntále sídlí a snažit se zajistit studentům výuku cizích jazyků 

alespoň prostřednictvím externistů, nejlépe  s účastí zahraničních lektorů, jejichž výuka bývá 

nejefektivnější - to však samozřejmě až od určité úrovně znalosti jazyka. 

 

5.3 Vzhled a vybavenost tříd 
 

Pouze 1% studentů je spokojeno se vzhledem tříd. Třídy jsou dle mého názoru hodně 

neosobní, chladné, neútulné. Je to způsobeno faktem, že studenti se každou hodinu přesouvají 

do jiných tříd, tudíž nemají žádnou svoji stálou třídu, kterou by si mohli sami pro sebe 
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zútulnit. Snažila bych se studenty zapojit do této problematiky a společně s vedením najít 

řešení. Vyslechnout si návrhy studentů, poskytnout jim v závislosti na rozpočtu školy 

potřebné nástroje k vylepšení těchto školních prostor prostřednictvím studentů 

samotných, například v rámci vyučování estetické-výtvarné výchovy. S vybavením tříd 

nábytkem a audiovizuální technikou jsou studenti spokojeni. 

 

5.4 Mimoškolní aktivity 
 

Nejpozitivněji hodnocenou kategorií byla kategorie mimoškolních aktivit. Lyžařský 

výcvik, sportovně turistický kurz, zahraniční zájezdy organizované školou. Zde studenti 

vyslovili svoji naprostou spokojenost, zejména s konáním lyžařského výcviku, kteří studenti 

osmiletého studia absolvují dvakrát, studenti čtyřletého studia pouze jednou. Gymnázium 

jako jedna z mála středních škol tyto kurzy organizuje a doporučovala bych mu i nadále 

setrvat, protože právě tento aspekt může být někdy při rozhodování se žáků základních 

škol stěžejním faktem pro studium na tomto gymnáziu. Turistické kurzy studenti absolvují 

ve 3. ročníku studia a věnují se zde rozmanitým druhům sportů. Výzkumem byla zjištěna 

stoprocentní spokojenost s tímto kurzem. Lokalita, kde se kurzy uskutečňují, složení 

profesorů, kteří kurz vedou a celkově náplň celého kurzu je tedy nejspíš vedena správným 

způsobem. 

 

Zahraniční zájezdy, které škola pořádá například do Anglie, Švédska, na Ukrajinu a do 

dalších lokalit se také těší velké spokojenosti, tu vyslovilo 74% dotazovaných. Navrhuji tedy 

škole dále spolupracovat se stávajícími cestovními kancelářemi, které studentům 

umožňují poznávat krajiny světa za přijatelné ceny a možnost zdokonalovat své 

jazykové schopnosti. 

Během školního roku studenti navštěvují různá kulturní představení. Studenti by uvítali větší 

frekvenci návštěv kulturních zařízení, ale spokojeno je 67% dotázaných. Myslím si, že 

 i návštěvy kin a divadel ke studiu a k všeobecnému přehledu studentů patří, a proto by se 

mělo v pořádání těchto akcí pokračovat. 

 

5.5   Spokojenost se  školními  prostory 
 

Školní hřiště, tělocvična, studovna, knihovna jsou místa, která smějí studenti navštěvovat 

a využívat ve svém volnu. Z dotazovaných studentů však tuhle možnost většina studentů 
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nevyužívá. Je nutné, aby se studentům připomínalo to, že tyhle možnosti mají a třeba 

zadávat úkoly, které by mohli plnit v těchto prostorách, například vyhledávat informace 

v knihovně. 

 

5.6 Služby pro studenty 
 

Aby ve škole studenti opravdu našli vše, co potřebují, zajišťuje jim škola přístup 

k internetu o přestávkách a časech na to vymezených, dále přístup ke kopírce, školní bufet  

a jídelní a nápojové automaty umístěné na školních chodbách. Všechny tyto služby studenti 

oceňují a plně jich využívají. Menší nespokojenost vyslovili pouze u školního bufetu, kde by 

uvítali větší výběr prodávaného sortimentu. Rozmanité možnosti výběru jídla a pití jim však 

můžou nabídnout automaty na školních chodbách. V tomhle směru škola poskytuje maximum 

a je už jen na studentech, zda se s touto službou spokojí nebo využijí občerstvení mimo školu. 
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6 Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit spokojenost studentů s výukou na gymnáziu, ať už 

s výukou samotnou či se službami, které škola svým studentům poskytuje, mimoškolní 

aktivity, kterých se studenti mohou zúčastňovat a navrhnout možnosti řešení v oblastech, kde 

byla zjištěna nespokojenost studentů. 

 

Data byla získána formou písemného dotazování od 100 studentů prvních, třetích   

a čtvrtých ročníků v prostorách Gymnázia Bruntál, kteří vyjádřili pomocí dotazníků svou 

spokojenost či nespokojenost s jednotlivými oblastmi. 

 

Analýzou spokojenosti studentů bylo zjištěno, že největší spokojenost studenti projevili  

s nabídkou mimoškolních aktivit, které jim škola nabízí – lyžařský výcvik, sportovně-

turistický kurz, zahraniční zájezdy, zájezdy na kulturní zařízení. Tyto kurzy mají na škole již 

dlouholetou tradici a stále se setkávají s pozitivními ohlasy, na které současní i dávno minulí 

studenti často a rádi vzpomínají.  

Velkou spokojenost také studenti vyjádřili u možnosti zvolit si v posledním ročníku studia 

studijní směr (lékařský, ekonomický, přírodovědný), a to v 90 % případů. 

 

Menší spokojenost byla zjištěna u nabídky volitelných předmětů. Tu projevili zejména 

studenti maturitních ročníků. Podle nich je tato nabídka nedostačující, studenti by uvítali více 

seminářů, které by jim pomohly řádně se připravit k maturitě a k přijímacím zkouškám na 

vysoké školy, například výuku latiny nebo jiných odborných předmětů, které by později 

mohli využít například při studiu medicíny, práv apod. 

Nejméně spokojeni jsou studenti s nabídkou vyučovaných cizích jazyků (angličtiny, němčiny 

a ruštiny). Studenti si uvědomují důležitost znalosti cizích jazyků, jak při studiu na vysokých 

školách, tak i v životě vůbec, a proto by uvítali rozšíření nabídky cizích jazyků alespoň 

formou volitelných předmětů. Největší zájem je o francouzštinu, španělštinu, italštinu. 

 

Zdrojem primárních informací pro bakalářskou práci byl samotný výzkum, zdrojem 

sekundárních dat byly uvedené internetové stránky a odborná literatura. Ve velké míře bylo 

použito sloupcových grafů, v menší míře grafy výsečové. Ze statistických vzorců jsem nejvíce 

využila průměr, maximum a minimum a třídění dat 1. a 2. stupně podle pohlaví a jednotlivých 

tříd. 
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Příloha č. 1 

 

 

DDOOTTAAZZNNÍÍKK  
 
Vážení studenti,  
chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku. Jsem studentkou 3. ročníku ekonomické fakulty VŠB – 
TUO a provádím marketingový výzkum, jehož cílem je zjistit Vaši spokojenost s výukou na škole. Získané údaje 
budou vyhodnoceny a stanou se součástí mé bakalářské práce. 
Dotazník je zcela anonymní a data nebudou použita pro jiné účely. Pokud není uvedeno jinak, označte, prosím, 
vždy jen jednu odpověď. 
 
1. Pro tuhle školu jsem se rozhodl(a) na základě: (možnost zaškrtnutí více odpovědí) 
 □ dobrého  jména školy  
 □ vysoké aprobovanosti profesorského sboru                                                                     

□  vysoké úspěšnosti absolventů při přijímacích zkouškách na VŠ 
 □ doporučení (rodičů, přátel, známých…) 
 □ zhodnoceni nabídky středních škol v blízkém okolí  

□ školu již navštěvuje rodinný příslušník, kamarádi 
 □ z jiného důvodu (uveďte prosím jaký)………………………………………………… 
 
2. Školní prostředí (přístup, pochopení profesora, pocit bezpečí, budova školy, spolužáci…)   
    má vliv na  efektivitu učení. S prostředím, které škola vytváří jsem:        
     □ velmi spokojen(a)      □ spíše nespokojen(a)  
  □ spíše spokojen(a) □ velmi nespokojen(a) 
 
3. Ohodnoťte známkou jako ve škole (1=nejlepší,…5=nejhorší) Vaši spokojenost s(e): 
 
     1  2  3  4 5  
  
    nabídkou  cizích jazyků                           □  □ □  □ □  
 vybaveností učeben: 

• audiovizuální technika □  □ □ □  □ 
• nábytek (lavice, židle, skříně…) □  □ □ □  □ 
• estetický vzhled tříd □  □ □ □  □ 

 nabídkou mimoškolních aktivit: 
• lyžařský výcvik □  □ □ □  □ 
• sportovně turistický kurz □  □ □ □  □ 
• zahraniční zájezdy □  □ □ □  □ 
• zájezdy na kulturní představení □  □ □ □  □ 

třídním kolektivem □  □ □ □  □  
profesorským sborem □  □ □ □  □  
nabídkou volitelných předmětů □  □ □ □  □  
Vaše celková spokojenost □  □ □ □  □  
  
4. Ke všem následujícím faktorům přiřaďte hodnoty od 1 do 5 podle toho, jak jsou pro Vás při studiu 
důležité. (1=nejvíce důležité,…5=nejméně důležité) 
mimoškolní aktivity …..  nabídka volitelných předmětů  ….. 
dobrý třídní kolektiv …..  kvalitní profesorský sbor  ….. 
vybavenost učeben …..  rozsah nabídky cizích jazyků  ….. 
       

 

 



 II 

 

Příloha č. 1 
 
5. Škola poskytuje prostory pro relaxaci studentů (školní hřiště, tělocvična, studovna, knihovna). Těchto  
prostorů ve volnu využívám: 
 □ každý školní den  □  cca 1x měsíčně 
 □  cca 1x týdně  □ nevyužívám vůbec (přejděte na otázku č.7) 
 
6.  Z jakého důvodu navštěvujete tyto prostory? (možnost zaškrtnutí více odpovědí) 
 □ vyhledávání informací   □ sportovní vyžití 
 □ odreagování se  □ jiné…………………………………………… 
7. Vyhovuje Vám možnost volby studijního směru v posledním ročníku studia? 
 □ ano, budu lépe připraven(a) k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ  
 □ nevím, je mi to jedno 
 □ uvítal(a) bych tuto možnost už v nižších ročnících 
 □ ne, raději bych absolvoval(a) všechny předměty bez specializace 
 
8. Škola nabízí výuku 3 cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština). Je pro Vás tahle nabídka dostačující? 
 □  ano (přejděte na otázku číslo 10)  □ ne 
 
9. Výuku jakých dalších cizích jazyků byste uvítal(a)? (uveďte) 
 …………………………………………………………………… 
 
10. Který z jazyků jste si zvolil(a) jako 1.jazyk? 
 □ angličtina  
 □  němčina   
  □  ruština 
 
11. Jak jste spokojeni se službami, které škola poskytuje studentům?(označte křížkem v tabulce) 
 

 
 
12. Jak hodnotíte celkovou image Gymnázia Bruntál? 
□ kladně                              □ neutrálně                                       □ záporně     
 
13. Jsem studentem třídy: 
 □ 1.A □ Kvinta A                                                         

□ 2.A                                □ Sexta A 
 □ 2.B □ Septima A 
 □ 3.A    □ Oktáva A 
 □ 4.A 
 
14. Pohlaví: 
 □ muž    □ žena 
 
 

  
     

Děkuji za Váš čas a spolupráci! 
Lucie Tichá 

 
 

 velmi spokojen(a) spíše spokojen(a) spíše nespokojen(a) velmi nespokojen(a) 
kopírování     
přístup na internet     
jídelní a nápojové 
automaty 

    

školní bufet     
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Analyzovaná data 
 

otázka muž  žena 1.A 3.A 4.A VII.A VIII.A 
1.Pro tuhle školu jsem se rozhodla na základě:        
dobrého jména školy 18% 0% 23% 0% 0% 0% 17% 
vysoké aprobovanosti profesorskéo sboru 3% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 
vysoké úspěšnosti absolventů 76% 11% 73% 58% 100% 0% 0% 
doporučení (známí, přátelé, rodina…) 0% 57% 0% 42% 0% 0% 0% 
zhodnocení nabídky SŠ v blízkém okolí 3% 32% 0% 0% 0% 100% 72% 
z jiného důvodu 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 
2.S prostředím ,které škola vytváří jsem:        
velmi spokojen(a) 13% 12% 15% 28% 18% 0% 6% 
spíše spokojen(a) 25% 12% 15% 28% 12% 0% 11% 
spíše nespokojen(a) 62% 74% 70% 40% 80% 100% 77% 
velmi nespokojen(a) 0% 2% 0% 4% 0% 0% 6% 
3. Ohodnoťte známkou spokojenost s:        
nabídka cizích jazyků (1) 15% 4% 15% 4% 4% 0% 6% 
vybavenost učeben audioivizuální technikou (1) 15% 4% 15% 4% 0% 0% 6% 
vybavenost učeben školním nábytkem (1) 9% 3% 15% 4% 0% 0% 6% 
vzhled tříd (1) 3% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 
lyžařský výcvik (1) 82% 68% 81% 87% 56% 56% 59% 
sportovně turistický kurz (1) 80% 58% 77% 79% 36% 44% 59% 
zahraniční zájezdy (1) 41% 45% 49% 58% 48% 36% 12% 
zájezdy na kulturní zájezdy (1) 23% 33% 23% 46% 24% 20% 24% 
třídní kolektiv (1) 12% 38% 12% 62% 20% 20% 12% 
profesorský sbor (1) 12% 11% 7% 8% 7% 0% 6% 
nabídka volitelných předmětů (1) 32% 26% 15% 8% 28% 40% 41% 
celková spokojenost (1) 8% 0% 12% 8% 8% 0% 6% 
4. Důležitost (1) mimoškolních aktivit 44% 33% 50% 29% 40% 32% 29% 
nabídka volitelných předmětů  41% 38% 38% 26% 28% 20% 41% 
dobrý třídní kolektiv 32% 51% 62% 62% 32% 32% 36% 
kvalitní profesorský sbor 68% 0% 73% 54% 56% 48% 76% 
vybavenost učeben 9% 17% 8% 11% 20% 12% 76% 
rozsah nabídky cizích jazyků 32% 36% 38% 26% 28% 20% 41% 
5.Jak často navštěvujete prostory k relaxaci?        
každý školní den 6% 3% 8% 7% 8% 12% 0% 
cca 1x měsíčně 34% 21% 27% 26% 24% 20% 27% 
cca 1x týdně 28% 39% 19% 34% 20% 28% 40% 
nevyužívám vůbec 32% 37% 46% 33% 48% 40% 33% 
6. Z jakého důvodu tyto prostory navštěvujete?        
vyhledávání informací 30% 32% 60% 52% 69% 60% 36% 
sportovní vyžití 23% 16% 33% 37% 8% 27% 55% 
odreagování se 7% 8% 7% 11% 23% 13% 9% 
jiné 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
7. Vyhovuje Vám možnost volby studijního směru?        
ano, budu lépe připraven k maturitě a přijímačkám na VŠ 62% 59% 61% 65% 60% 57% 53% 
nevím, je mi to jedno 3% 6% 4% 9% 12% 0% 0% 
uvítal bych tuhle možnost již v nižších ročnících 35% 35% 35% 26% 28% 43% 47% 

ne, raději bych absolvovala všechny předměty bez 
specializace                                                                                                                                       
       

 
0% 
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8. Je pro Vás nabídka jazyků dostačující?        
ano 38% 30% 44% 35% 32% 43% 12% 
ne 62% 70% 56% 65% 68% 57% 88% 
9. Výuku jakých dalších cizích jazyků byste uvítali?        
francouzština 74% 26% 55% 75% 57% 85% 68% 
španělština 53% 47% 45% 22% 43% 15% 24% 
italština 44% 56% 0% 3% 0% 0% 8% 
10. Který z jazyků jste si zvolil jako 1. jazyk?        
angličtina 88% 80% 88% 80% 76% 57% 100% 
němčina 12% 20% 12% 20% 24% 43% 0% 
11. Spokojenost se službami: KOPÍROVÁNÍ        
velmi spokojen(a) 35% 23% 12% 37% 20% 12% 18% 
spíše spokojen(a) 50% 63% 76% 52% 72% 76% 76% 
spíše nespokojen(a) 12% 12% 12% 7% 8% 12% 6% 
velmi nespokojen(a) 3% 2% 0% 4% 0% 0% 0% 
12. Jak hodnotíte celkovou image Gymnázia Bruntál?        
kladně 30% 26% 35% 29% 12% 29% 35% 
neutrálně 60% 65% 65% 42% 76% 42% 65% 
záporně 10% 9% 0% 19% 12% 29% 0% 
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Fotografie gymnázia: 
 
 

Lyžařský výcvik                       Majáles 

                          
 
 
 
 

Zápis do Guinessovy knihy rekordů 

 
 
 
 

                                                        Ples gymnázia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gymnázium Bruntál 
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