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1  Úvod 

V době, kdy jsem se musela rozhodnout, jakou střední školu bych chtěla nadále 

studovat, neexistovalo ještě zdaleka tolik škol, jak je tomu dnes. Já sama jsem se 

rozhodovala pouze mezi dvěma školami. Když se podívám zpětně, má volba byla zcela 

jistě nevědomky ovlivněna mou rodinou. Rozhodla jsem se pro Gymnázium Františka 

Živného v Bohumíně. Toto gymnázium navštěvoval můj otec, má matka a dokonce také 

má sestra. Vzhledem k tomu, že od doby, kdy na škole studovali rodiče, se toho velmi 

hodně změnilo, bylo pro mne přínosem, že sestra byla zrovna v době mého rozhodování 

studentkou tohoto gymnázia. Měla přehled o tom, jak to na škole chodí, poskytla mi 

dostatečné informace, aby mi mou volbu usnadnila. Důvodem mého rozhodnutí ovšem 

nebyla jen tato fakta, svou roli sehrálo také to, že jsem neměla vůbec žádnou představu o 

tom, co bych v životě chtěla dělat a gymnázium bylo v mých očích volbou, která mi mé 

rozhodování o dlouhé čtyři roky může prodloužit.  

Mí rodiče i sestra byli na škole spokojení, říkala jsem si, proč bych tedy nemohla 

být i já. Myslím si, že spokojenost jako taková je ve škole velmi důležitá. Jsou-li studenti 

spokojení, mohou školu doporučit svým příbuzným a známým stejně tak, jako to bylo 

v mém případě.  

Gymnázium Františka Živného byla škola, na kterou bylo třeba složit přijímací 

zkoušky, prospěch žáků byl sice ohodnocen určitým počtem bodů, ale bez přijímacích 

zkoušek se člověk na tuhle školu neměl šanci dostat. To mohlo spoustu studentů odradit a 

mohli dát přednost škole, kde díky svým úspěchům na základní škole měli bránu ke studiu 

otevřenou. I přesto si myslím, že měla škola vždy dostatek uchazečů o studium a mohla si 

sama vybrat, koho přijme a koho nikoli. V dnešní době na střední školy nastupují ne moc 

silné generace dětí, potencionálních uchazečů je tedy méně a školy jistě mezi sebou 

pociťují velkou konkurenci.  

Je sice pravdou, že se ve škole do jisté míry obměnil pedagogický sbor, došlo ke 

změně vedení apod., myslím si ale, že gymnázium se v jádru moc nemění. Já jsem byla 

s touto školou docela spokojená, samozřejmě, že jisté výhrady jsem také měla. A právě 

proto jsem se rozhodla pro výzkum na této škole, neboť by mne velmi zajímalo, jak to vidí 

dnešní studenti. Co by vlastně na té „své“ škole chtěli změnit a co by tam naopak mělo 

zůstat. Jsou tam spokojení a nebo naopak vůbec ne, to vše se pokusím zjistit v rámci své 

bakalářské práce. 
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Cílem mého výzkumu, který budu realizovat formou dotazníků, bude zjistit, zda 

jsou studenti na tomto gymnáziu spokojeni a to ať už s vybaveností školy, pedagogickým 

sborem, mimoškolskými aktivitami, výukou cizích jazyků apod. či nikoli.  

S tím souvisí hlavní cíl mé bakalářské práce, což je zjistit spokojenost studentů 

s gymnáziem formou písemného dotazování, vyhodnocení těchto údajů a následné 

navrhnutí vhodných řešení, která by mohla vést ke zvýšené spokojenosti studentů.  
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2 Charakteristika gymnázia 

2.1 Historie 

Usnesením ministerské rady ze dne 21. dubna 1921 bylo zřízeno dne 1.9. 1921 

České státní reformní reálné gymnasium v Bohumíně – nádraží. Vyučování bylo zahájeno 

5. září 1921 ředitelem ústavu profesorem Zdeňkem Doležilem za přítomnosti zástupců 

obecní správní komise, úřadů a obyvatelstva. Gymnázium bylo prozatímně umístěno ve 

čtvrté třídě německé dívčí obecné školy v budově u katolického kostela.  

V červnu 1923 bylo rozhodnuto o postavení školní budovy pro gymnázium. Pro 

tento účel byl vybrán a zdarma státu postoupen stavební pozemek v bývalé bažantnici 

velkostatku barona Larische-Monnicha. Přípravné práce na výstavbě byly započaty           

6. července 1927. Výstavba budovy probíhala podle projektu pražského architekta Aloise 

Mezery. Celkové stavební náklady dosáhly výše 4 712 207, 27 Kč. 

Po roce 1930 gymnázium i nadále rostlo, stoupal počet žáků i tříd, přibývalo 

profesorů. S přibývajícím počtem žáků a profesorů stoupala také úroveň školy. Slibný 

vývoj v průběhu 30. let byl ovšem na podzim roku 1938 násilně přerušen. Po Mnichovu 

byla výuka na gymnáziu úplně zrušena. Samostatné české reálné gymnázium v Novém 

Bohumíně přestalo na dobu téměř sedmi let existovat. Obnovou ústavu a jeho vedením byl 

krajskými školskými úřady pověřen prof. František Živný, který byl ustanoven 

prozatímním správcem.  

František Živný se narodil 6. srpna 1902 v Záboří nad Labem. Po maturitě studoval 

matematiku a fyziku na Karlově univerzitě. Postupně působil jako pedagog na různých 

gymnáziích v Praze, Hradci Králové atd. Byl to právě on, kdo se přičinil na tom, že bylo 

gymnázium v Bohumíně po válce znovu otevřeno. V roce 1954 byl ustanoven do funkce 

ředitele gymnázia, v jehož čele byl až do roku 1966. Rok na to mu byl udělen titul 

„Zasloužilý učitel“. Zemřel v Bohumíně v roce 1971, pochován byl v Poděbradech. A 

protože to byl právě on, kdo se velmi zasloužil o rozkvět gymnázia, v rámci příprav 

k oslavám 75. výročí založení bohumínského gymnázi vedení školy navrhlo, aby tato škola 

nesla čestný název po tomto vynikajícím učiteli. 

V roce 1973 došlo k opravě hlavní budovy, k rekonstrukci elektroinstalace, topení a 

částečně byla opravena fasáda. Postupně začala sloužit gymnáziu také ředitelská vila stojící 

v jeho těsném sousedství. V roce 1999 došlo k opravě fasády a suterénu, kde byla 
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vybudovaná také nová posilovna. Na pozemku školy vzniklo nové hřiště s umělým 

povrchem.  

Ve školních lavicích tohoto gymnázia zasedali poslanci parlamentu Ing. V. Sochor, 

Ing. R. Opatřil, starosta města Bohumína Ing. Petr Vícha, spisovatel Milan Šimečka, herec 

Vlastimil Brodský, barytonista opery a bývalý ředitel Národního divadla v Praze Přemysl 

Kočí, zpěvačka Marie Rottrová, mistr Evropy ve sportovní střelbě Jan Sternadel aj.  

2.2 Základní údaje o škole 

Gymnázium Františka Živného v Bohumíně, příspěvková organizace sídlí na ulici 

Jana Palacha 794, Bohumín, 735 81. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Hlavním 

účelem zřízení školy je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích 

programů. Předmětem činnosti, který odpovídá hlavnímu účelu, je: poskytování středního 

vzdělání s maturitní zkouškou. 

V současné době je ředitelem školy PaedDr. Miroslav Bialoň (pravomoci a 

působnost ředitele školy vymezuje § 164 - § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – tzv.školský zákon), jeho 

zástupcem je RNDr. Tomáš Hudec. [9] 

Gymnázium má ve vztahu k počtu žáků a k realizovaným vzdělávacím programům 

odpovídající prostorové podmínky. V průběhu školního roku 2007/2008 disponovalo 26 

učebnami, z nichž je 18 odborných (učebna chemie, učebna fyziky, učebna biologie, 

učebna dějepisu, učebna zeměpisu, učebna literární výchovy, učebna výtvarné výchovy, 

učebna hudební výchovy, keramická dílna, 2 učebny informatiky a výpočetní techniky, 3 

jazykové učebny vybavené sluchátky, 3 laboratoře – biologická, fyzikální a chemická, a 

jeden multimediální sál s kapacitou 60 míst). Velmi dobré podmínky jsou ve škole pro 

výuku tělesné výchovy. Žáci mají k dispozici tělocvičnu, dvě posilovny, tři stoly na stolní 

tenis v prostoru u posiloven a v areálu školy dvě hřiště, jedno s umělohmotným a druhé s 

asfaltovým povrchem. 

Gymnázium spolupracuje se svými partnery, kterými jsou Školská rada, Státní 

jazyková škola ve Frýdku-Místku, mezinárodní spolupráce s partnerskou školou: 

Gymnázium Mikuláše Kopernika v polském městě Cieszyn (oficiální název II. Lyceum 

Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie). Spolupráce se rozvíjela zejména 

v kulturní a sportovní oblasti. Dále se jedná o činnost Školního sportovního klubu, 
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charitativní a humanitární akce, jakými jsou například „srdíčkový den, bílá pastelka, svátek 

s Emilem a pomáhat může každý“.  

Jelikož je Gymnázium Františka Živného neziskovou organizací, jeho finanční 

zdroje jsou do jisté míry omezené. Gymnázium dosáhlo v roce 2007 zlepšeného výsledku 

hospodaření. Hospodaření za hlavní činnost skončilo ztrátou ve výši 7 478,82 Kč, 

doplňková činnost byla zisková a vytvořila kladný výsledek hospodaření ve výši 55 991,00 

Kč. Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2007 je zisk ve výši 48 512,18 Kč. 

[10] 

2.3 Studijní obory 

Na gymnázium ve školním roce 2008/2009 začalo studovat 458 žáků v 16 třídách a 

třech oborech denního studia, kterými jsou: [9] 

a) 79-41-K/401 Gymnázium všeobecné 

Jedná se o denní studium v délce trvání 4 let, které  je zakončeno maturitní 

zkouškou. Výuka byla realizována dle učebního plánu schváleného MŠMT ČR dne 5. 5. 

1999 pod č. j. 20 595/99-22 s platností od 1. 9. 1999 počínaje prvním ročníkem. 

b) 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné – dobíhající 

Jedná se o denní studium v délce trvání 8 let, které je zakončeno maturitní 

zkouškou. Výuka byla realizována dle generalizovaného učebního plánu schváleného 

MŠMT ČR dne 5. 5. 1999 pod č. j. 20 594/99-22 s platností od 1. 9. 1999 počínaje prvním 

ročníkem. 

c) 79-41-K/81 Gymnázium 

Jedná se o denní studium v délce trvání 8 let, které je zakončeno maturitní 

zkouškou. Výuka byla realizována dle Školního vzdělávacího  programu pro základní 

vzdělávání.  

2.4 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Na škole probíhá velká řada soutěží a akcí různého druhu. Kromě obvyklých 

soutěží jako jsou matematické, biologické či fyzikální olympiády aj., se škola účastní také 
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akcí, které nepřímo souvisí s výukou. Jedná se například o silový víceboj, EUROREBUS, 

Velkou cenu ZOO, Mezinárodní soutěž Slezsko mýma očima atd. Informační centrum 

OSN v Praze udělilo škole dne 24. října 2007 diplom za účast na projektu „abeceda OSN – 

globální otázky očima studentů českých škol“. Škola také obdržela dne 10. listopadu 2007 

poděkování za pomoc při činnosti humanitární organizace ADRA od ředitele občanského 

sdružení ADRA. 

Gymnázium pořádá také velké množství poznávacích zájezdů a to nejen do různých 

míst v České republice, ale také do zahraniční. Za znímku zcela jistě stojí návštěvy Paříže, 

Londýna, Vídně či Osvětimi. Mezi studenty jsou také velmi oblíbené turistické zájezdy 

např. do Adršpašských skal.  
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3 Teoretická východiska měření spokojenosti studentů 

3.1 Směna na trhu vzdělávání 

Směnou rozumíme proces, při kterém dochází za určitých podmínkek mezi jejími 

účastníky k výměně hodnot. Těmito hodnotami může být určitý produkt, peníze nebo i 

protislužba. Všichni potencionální zákazníci tvoří trh. Školský trh má řadu účastníků. Jsou 

jimi školy, jejich zákazníci (žáci, studenti, rodiče, podniky a jiné organizace) a stát 

(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Ke směně mezi školou a jejími zákazníky 

nedochází vždy přímo, ale zprostředkovaně. Škola poskytuje své služby žákům, studentů, 

podnikům atd. Ti však za tyto služby neplatí vždy přímo. Druhá část směnného aktu se 

totiž uskutečňuje prostřednictvím státního rozpočtu. [8] 

 

Obr. 2.1: Směna na trhu vzdělávání 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing školy. EKKA, 1996. 382 s. ISBN 80-902-2008-8 

3.2 Marketing školy 

Marketing školy je procesem řízení, jehož výsledkem je poznání, ovlivňování a 

v konečné fázi také uspokojení potřeb a přání zákazníků školy (studentů, žáků) způsobem 

zajišťující zároveň splnění cílů školy. 

Úspěšné jsou ty školy, které uplatňují marketingovou filozofii na všech úrovních. 

Všichni pracovníci školy, od ředitele až po školníka jsou v každodenním kontaktu se 
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zákazníky školy - žáky, studenty, rodiči, veřejností. A ti všichni samozřejmě  ovlivňují  

jejich vztah a postoj ke škole. [8] 

Jeden z hlavních marketingových nástrojů školy je její vzdělávací program. 

Vzdělávací proces je svým způsobem služba.  

3.2.1 Marketingová koncepce školy 

Marketingová koncepce vychází z předpokladu, že škola, která chce v tržním 

prostředí přežít a rozvíjet se, by se měla zaměřit na studenta jako na svého zákazníka a 

vzájemný vztah chápat jako směnu hodnot mezi ní a studentem. Při naplňování dále 

využívá nástrojů marketingového mixu, segmentace a marketingově orientované 

organizační struktury školy. Oproti této koncepci stojí tradi ční koncepce školy, která se 

zaměřuje především nikoliv na žáka, ale na učitele a nikoliv na kurikulum vycházející 

z potřeb studenta, praxe a společnosti, ale z potřeb školy. [8] 

3.2.2 Strategický školní marketing 

Koncepce strategického marketingu vnáší do výše uvedené klasické marketingové 

koncepce prvky strategického přístupu k řízení školy. Strategický přístup se zaměřuje na 

definování poslání školy, stanovení nejen krátkodobých, ale zejména i dlouhodobých cílů, 

vyhodnocení vzdělávacích programů školy s výhledem do budoucna atd. [8] 

3.3 Školství jako služba 

Služby, které jsou nám poskytovány prostřednictvím školství, jsou jedny 

z nejdůležitějších z odvětví veřejného sektoru. Produkují převážně veřejné statky a 

přispívají ke vzdělávání a zdokonalování lidského potenciálu. Jedná se o významné 

odvětví, neboť vzdělaní lidé jsou předpokladem pro další hospodářský rozvoj, snadnější 

zvládání nových a náročnějších technologií v rámci národního hospodářství. Jsou to 

vzdělaní lidé, kteří zajišťují produkci kvalitních statků všeho druhu.  

Vždy se najdou lidé, kteří budou s něčím nespokojení a tak stejně najdeme také ty, 

kteří jsou spokojeni téměř se vším. Mezi těmito dvěma extrémy lze najít širokou škálu 

dalších možností. Samotný jedinec velmi často neumí určit příčiny své spokojenosti či 

nespokojenosti, natož kritéria, podle kterých svou spokojenost poměřuje. Můžeme tedy 

říci, že spokojenost se službou je velmi komplexní kategorií. Nejčastěji lidé poměřují míru 

své spokojenosti se službou za pomocí těchto kritérií. [4] 
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� Vztah k vlastním očekáváním, která jsou se službou spojena 

Jde o to, že každý ze zákazníků má určitou představu o tom, jak by daný výrobek 

popř. služba měla vypadat a jakým způsobem má být zprostředkována. Čím dražší výrobek 

či služba je, tím je větší pravděpodobnost, že zákazník promýšlel, jaký výrobek bude, jak 

bude probíhat samotná koupě, jedná-li se o službu, jak bude zprostředkována. Proto je 

velmi důležité znát očekávání zákazníků i s tím, že ne všechna je možné splnit, neboť i 

zjištění, že zákazníkova očekávání jsou nereálná, jsou přínosná.  

 

� Vztah k předchozím zkušenostem 

Buď zákazník staví na předchozím pozitivních zkušenostech a chce je opakovat, 

nebo se chce předchozí špatné zkušenosti vyhnout a hledá jinou variantu. Je velmi důležité 

zjistit, jaké byly předchozí zkušenosti zákazníka a jak je hodnotí.  

 

� Vztah k ceně 

Cena má svou absolutní i relativní hodnotu. Absolutní cenou je maximálně možná 

výše ceny, kterou je zákazník ochoten akceptovat.  Vyjadřuje nám také dostupnost či 

nedostupnost služby. Obecně lze říci, že s rostoucí cenou roste i pravděpodobnost, že 

produkt bude kvalitní a služba vynikající.  

 

� Vztah k objektivním a všeobecně uznávaným normám, standardům či předpisům 

Každý člověk přísluší do mnoha sociálních skupin, například rodina, profese, škola 

atd. Každá z těchto skupin má své hodnoty, normy, standardy či předpisy, které jedinec 

chce a musí respektovat. Chce-li být prodejce dobrým prodejcem, musí tedy poznat 

očekávání zákazníka vzhledem k jeho věku, bydlišti, profesi apod.  

 

� Vztah k uspokojení momentálních, krátkodobých či dlouhodobých potřeb 

Potřeby mohou být dlouhodobé až trvalé nebo krátkodobé, momentální či situační. 

Proto je důležité zjistit, o jakou potřebu se jedná a přizpůsobit jí nabídku. Zákazníkova 

spokojenost roste s tím, jak se nabídka „trefila“ do aktuálnosti potřeb.  
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� Vztah k určitému problému, zda nabídne jeho řešení 

Zde nám zkušenosti prodejců potvrzují, že pokud se nám podaří prostřednictvím 

nabídnuté služby problém vyřešit popřípadě odstranit, spokojenost zákazníka nám raketově 

vzroste.  

3.4 Zákazník - student 

Spotřebitelem označujeme zákazníka, který si daný produkt zakoupí s cílem 

uspokojení své vlastní potřeby popřípadě potřeby rodiny. Zatímco firemní zákazník kupuje 

přímo nebo nepřímo produkty za účelem obchodování nebo poskytování dalších služeb. 

Z pohledu marketingu považujeme za zákazníka osobu (či instituci), která má 

prospěch z užívání určitého produktu či poskytované služby a rozhoduje o koupi, nebo 

výběru příslušného produktu či služby. Většinou je za zákazníka školy považován žák či 

student školy. [8] 

Důležité je také si uvědomit, že zákazníci nejsou závislí na nás, ale my jsme závislí 

na nich.  

3.4.1 Základní principy péče o zákazníky 

Chceme-li mluvit o dobré péči o zákazníka, měli bychom dodržovat základní 

principy, kterými jsou otevřenost, proaktivita, férovost a znalost zákazníka. [6] 

� Otevřenost 

Zákazník (student) se na dodavatele (školu) většinou obrací jako na nejlepšího 

dodavatele služby. Pokud je samotná škola otevřená ke svým studentům, je možné 

předpokládat, že i studenti budou otevření ke své škole. Tato otevřenost je základním 

kamenem dlouhodobého partnerství. Samozřejmě existují informace, které nesdělujeme. 

Samotná otevřenost dává zákazníkovi pocit, že má všechny věci pěkně pod kontrolou.  

� Proaktivita 

Velmi důležitá je také schopnost předvídání, co asi našeho zákazníka může trápit, 

co od nás může očekávat apod. Součástí tohoto principu je také pravidlo prvního kontaktu, 

které nám říká, vyskytne-li se jakákoliv objektivní věc mezi školou a studentem, je to 

škola, která se na studenta obrací jako první.  
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� Férovost 

Mezi dodavatelem (školou) a zákazníkem (studentem) může dojít k situaci, ze které 

dodavatel bude moci vytěžit, nechá-li si informace pro sebe či využije dočasné krize u 

zákazníka. Využijeme-li takovouto výhodu, zákazník ji vždy bude považovat za nefér, 

proto je třeba se jí vždy vyhnout. Většinou se jedná pouze o krátkodobou výhodu, kterou si 

zákazník velmi dobře pamatuje a ve vhodné chvíli nám to dá znát. Porušení této zásady jde 

ruku v ruce proti vzniku partnerství mezi zákazníkem a dodavatelem.  

� Znalost zákazníka 

Je velmi důležité znát toho, kdo od nás nakupuje. Ať už se jedná o jednotlivce, 

segmenty zákazníků atd.  

3.4.2 Spokojenost zákazníka 

Spokojenost lze definovat jako míru naplnění očekávání zákazníka, která je spojená 

také s tím, jak samotný zákazník vnímá a hodnotí zakoupený produkt.  

Spokojenost odráží zákazníkovy komparativní úsudky vycházející z vnímaných 

funkčních vlastností výroku (výsledku) ve vztahu k jejich očekávání. Jestliže funkční 

vlastnosti nenaplní jeho očekávání, je nespokojený a zklamaný. Jestliže očekávání naplní, 

je spokojený. [2] 

Nejjednodušší způsob, jak lze poznat, je-li zákazník spokojen, je procento 

vracejících se zákazníků, jedná se tedy o ty, kteří jsou i nadále našimi zákazníky, rozšíří 

svou objednávku, doporučí nás svým známým apod. V rámci školství, kde zákazníkem je 

samotný student, se spokojenost projeví doporučením školy mladším kamarádům, 

příbuzným či známým, popřípadě také šířením dobrého jména školy. Důležitým úkolem 

manažerů je v oblasti marketingu hlavně vytvoření takových podmínek, díky kterým bude 

možné sladit často i protichůdné požadavky. Jedná se například o velmi vstřícný, ochotný 

přístup zaměstnanců, který může „narazit“ na jejich nedostatečnou přípravu. Každá 

společnost se snaží o dosažení zákaznické loajality. Zákazníci budou naše výrobky, služby 

opakovaně nakupovat pouze v případě, že s nimi budou spokojeni.  

Spokojenost zákazníka bychom mohli zařadit do nehmotných zdrojů, které 

rozhodují o úspěchu firmy. Měření spokojenost zákazníka můžeme provádět za pomocí 

indexu spokojenosti zákazníka (ACSI, ECSI). 
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Evropský model spokojenosti zákazníka (ECSI) spočívá v definici celkem sedmi 

hypotetických proměnných. [1] 

 

Obr. 2.2: Model vyjadřující vztahy mezi jednotlivými hypotetickými proměnnými  

 

 

Zdroj: FORET, Miroslav; STÁVKOVÁ, Jana. Marketingový výzkum. Jak poznávat své zákazníky. 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2003. 159 s. ISBN 80-247-0385-8. 

 

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

Představuje zahajovací bod analýzy spokojenosti zákazníka. 
 

Očekávání zákazníka se vztahuje k očekávání produktu (služby) individuálním 

zákazníkem. Očekávání je výsledek 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 (kvality personálu, popisu služby, otevírací doby apod.). 
 

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

se jako poměr ceny a vnímané kvality. 
 

Stížnosti zákazníka jsou důsledkem porovnání výkonu a očekávání. Vznikají v případě 

negativní neshody očekávání. 
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Loajalita (v ěrnost) zákazníka se vytváří v případě pozitivní neshody. Projevuje se 

opakovaným nákupem a cenovou tolerancí. 

3.4.3 Jak uspokojit zákazníky 

 Ať se jedná o jakoukoliv firmu, její prioritou by mělo být uspokojení zákazníka. 

Spokojený zákazník se k nám jednak rád vrací a hlavně dělá firmě tu nejlepší možnou 

reklamu tzv. slovem z úst, zmíní-li se o svých dobrých zkušenostech svým příbuzným, 

kamarádům, známým, začne vytvářet řetězec spokojených zákazníků. V dnešní době je 

ovšem uspokojení zákazníka velmi složité, neboť se může stát, že i spokojený zákazník 

začne nakupovat u konkurence. A proto je velmi důležité neustále sledovat spokojenost 

zákazníků, aby firma byla schopna dostatečně rychle reagovat na jejich chování.  

3.4.4 Spokojenost žáků a studentů 

Většina škol se velmi často zaměřuje především na nábor dostatečného počtu žáků 

nebo studentů. Po jejich získání se ovšem již přestávají zajímat o jejich uspokojení a 

stupeň uznání hodnoty služeb, které škola poskytuje. Nižší spokojenost studentů se potom 

samozřejmě musí projevit. A to například nižším studijním úsilím, neúčasti na výuce a 

v nejhorším případě také změnou školy. Nemůžeme ovšem říci, že odejde-li nám 

nespokojený student ze školy, problém je vyřešen. Mnohdy má nespokojenost studentů za 

následek také snížení image školy v očích potencionálních zákazníků se všemi negativními 

důsledky, které s sebou tato situace přináší. Spokojenost žáků nebo studentů přerůstá 

rámec kvality vzdělávacího programu, stává se odrazem kvality celkové práce školy. [8] 

3.5 Vztah mezi kvalitou a spokojeností 

Obecně se předpokládá, že vztah mezi kvalitou a spokojeností zákazníka je lineární, 

tzn. čím je vyšší kvalita, tím je zákazník spokojenější. Ne vždy tomu tak ale je. Spojení 

mezi kvalitou a spokojeností zákazníka může být vyjádřeno jako funkce kvality. 

Rozlišujeme tyto čtyři základní typy. [7] 

�  Zásadní faktory 

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

k přímému zlepšení spokojenosti zákazníka a naopak. Jako příklad bych uvedla ubytovací 

služby. Jsme-li spokojeni se službami, které nám hotel nabízí, zcela jistě také rádi 
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využijeme i ostatních služeb, které jsou v hotelu k dispozici. Rádi se na takováto místa 

vracíme, neboť na ně máme hezké vzpomínky a bylo nám zde dobře.  

�  Hygienické faktory 

Zlepšení kvality neovlivní spokojenost zákazníka v pozitivním smyslu, zatímco 

kvalita pod určitou úrovní znamená výrazný pokles jeho spokojeností. Kvalita musí 

dosáhnout určité úrovně, pak už nejsou další investice do ní nutné. Jedná se například o 

služby poskytované školstvím. To, že nám je poskytována kvalitní a efektivní výuka 

většinou bereme za samozřejmost, v případě, že dojde například ke změně vyučujícího a 

tím také ke zhoršení výuky, dochází k okamžitým stížnostem. 

�  Bezvýznamné faktory 

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

zákazníka a jeho spokojenost. Může se jedna například o snížení kvality zboží každodenní 

spotřeby. Ani v tomto případě nepřestaneme toto zboží nakupovat, spokojíme se s ním i za 

cenu nižší kvality.  

� Profilové faktory 

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. Zde by mohlo jít například o srovnání dvou různých 

kin. Na malém městě se jedná o malé kino, kdežto ve velkém městě se jedná o multikino.  

Obr. 2.3: Kvalita a spokojenost dle Lehtinena a Storbacka 

 

Zdroj: STORBACK, Kaj; LEHTINEN, Jarmo. Řízení vztahů se zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 

a.s., 2002. 167 s. ISBN 80-716-9813-X 
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3.5.1 Vnímání kvality 

U každého z nás je vnímání kvality jiné. Určitě bude školu jinak vnímat její 

student, jinak jeho rodiče a jinak zase její budoucí zaměstnanci. Hlavní roli v hodnocení 

kvality zde mají samozřejmě studenti dané školy. Neboť rodiče a veřejnost získávají 

informace o škole pouze zprostředkovaně, a to v převážné míře od svých dětí, popřípadě 

známých. Musíme brát v potaz také to, že vnímají kvality je vždy velmi subjektivní. Zjistit 

tedy, jaká je kvalita vzdělávání, je velice obtížné. Každý ze studentů má jiné preference a 

může mít naprosto odlišné názory. 
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4 Metodika sběru dat 

 Měření spokojenosti studentů s gymnáziem probíhalo prostřednictvím 

kvantitativního výzkumu.  

4.1 Přípravná etapa 

4.1.1 Definování problému 

 Jako hlavní problém bych uvedla neustále se zvyšující konkurenci v oblasti 

vzdělávání. Stále přibývá spousta nových škol, které jsou v převážné míře školami 

soukromými. Vzdělání je jednou z nejdůležitějších věcí v životě, neboť to, jaké máme 

vzdělání, nás provází celým naším životem. Myslím si, že v dnešní době jsou lidé také 

mnohem více ochotní za vzdělání platit. Státní školy nenabízí takový komfort a služby, 

jako školy soukromé. Aby se mohly neustále zlepšovat služby, které gymnázium nabízí, je 

zapotřebí provádět měření v oblasti spokojenosti studentů, neboť právě studenti jsou těmi 

nejdůležitějšími, jsou zákazníky.  

 Vzhledem k tomu, že já ani samotné vedení gymnázia netušíme, jak jsou studenti 

s tímto gymnáziem spokojeni, rozhodla jsem se to formou písemného dotazování zjistit.  

4.1.2 Definování cílů 

 Pro každou školu je k její existenci nejdůležitější mít dostatečný počet uchazečů o 

studium. Proto jedním z nejpodstatnějších cílů mého výzkumu je zjistit, zda jsou studenti 

s výukou a se školou samotnou spokojeni. Vedlejším cílem bude zjistit, jak školu vnímají, 

co se jim na škole líbí a co by na ní naopak změnili. Ve své práci se zaměřuji na studenty 

prvních až čtvrtých ročníků, neboť se domnívám, že studenti nižších ročníků ještě nejsou 

zcela schopni ocenit možnosti, které jim škola nabízí a naopak. Za studenty nižších ročníků 

považuji ty, kteří navštěvují osmileté gymnázium - ročníky prima, sekunda, tercie a kvarta.  

S tím souvisí hlavní cíl mé bakalářské práce, což je měření spokojenosti studentů 

s gymnáziem formou písemného dotazování, vyhodnocení těchto údajů a následné 

navrhnutí vhodných řešení, která by mohla vést ke zvýšené spokojenosti studentů.  

4.1.3 Hypotézy výzkumu 

 Hypotézy vychází z dotazníků, jehož pomocí budu získávat dané informace a 

vytvořila jsem je na základě vlastního úsudku.  
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1. Největší vliv při výběru střední školy má na studenty rodina. 

2. Nejméně polovina studentů je spokojena s výběrem školy.  

3. Víc jak polovina studentů si myslí, že by mělo mít gymnázium svou vlastní jídelnu. 

4. Alespoň 75 % studentů čtvrtých ročníků se bude hlásit na VŠ. 

4.1.4 Typy údajů 

 Primární data při výzkumu jsem získávala sama pomocí písemného dotazování 

prostřednictvím dotazníků. 

 Sekundární data jsou data již dříve zjištěná, a to za účelem například jiného 

výzkumu z veřejně dostupných zdrojů. V případě získávání informací o Gymnázium 

Františka Živného v Bohumíně jsem využila odbornou literaturu, interní materiály školy, 

internetové stránky www.gym-bohumin.cz a samozřejmě jsem školu také osobně 

navštívila.  

4.1.5  Sběr dat 

 Sběr primárních dat proběhl v městě Bohumíně, v areálu Gymnázia Františka 

Živného sídlícího na ulici Jana Palacha 794. Dotazování jsem prováděla v období od 12. 

února 2009 do 19. února 2009. Dotazování byli studenti Gymnázia Františka Živného 

v Bohumíně. 

4.1.6 Výběrový soubor 

 Velikost základního souboru je dána počtem všech studentů prvních až čtvrtých 

ročníků gymnázia Františka Živného v Bohumíně, což je celkem 344 studentů. Při výběru 

respondentů jsem využila nereprezentativní techniku výběru, tzv. techniku vhodného 

úsudku. Výběrový soubor obsahoval 200 respondentů.  

4.1.7 Nástroj sběru dat – dotazník 

 Jako nástroj primárního sběru údajů jsem zvolila dotazník, který se skládal z 16 

otázek. V úvodu byli respondenti seznámeni s účelem, pro který byl daný dotazník 

sestaven a také s využitím získaných výsledků. Z celkových 16 otázek byla 1 otázka 

filtrační, 3 otázky identifikační, žádná otázka otevřená, 5 otázek polootevřených, 5 otázek 

uzavřených a 3 otázky ve formě tzv. baterie. Dotazník je v rozsahu 3 stran formátu A4.  

Byl sestaven takovým způsobem, aby po vyhodnocení údajů bylo možné odpovědět 

na problémové otázky tykající se tohoto marketingového výzkumu.  
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4.1.8 Pilotáž 

 Pilotáž byla provedena ve dnech od 9. 2. do 10. 2. 2009 v okruhu mých nejbližších 

přátel a rodiny. Celkem bylo dotázáno 10 respondentů. V dotazníků byly zjištěny určité 

nedostatky, které byly na základě pilotáže odstraněny:  

� u otázky číslo 1. a 2. byla možnost rodiče nahrazena možností rodina, neboť 

tato odpověď je výstižnější, 

� v otázce číslo 7. a 11. došlo k rozšíření jednotlivých možností odpovědí. 

4.1.9 Časový harmonogram 

 

 

4.2 Realizační etapa 

 V rámci dotazování jsem se snažila o to, aby každá třída byla zastoupena zhruba 

stejným počtem studentů. Z celkového počtu 200 rozdaných dotazníků mi jich vyplněných 

bylo navráceno pouze 178. Než byla samotná data převedena do elektronické podoby, byla 

provedena kontrola jejich správnosti. Z navrácených dotazníků bylo třeba 2 vyloučit, neboť 
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nebyly plně zodpovězeny. Výběrový soubor, se kterým tedy budu pracovat, činí 176 

respondentů.  

 Informace, které jsem získala prostřednictvím dotazníků byly převedeny a následně 

zpracovány v programu Microsoft Excel. Vyhodnocení dat proběhlo převodem získaných 

dat na numerické. Výsledky jsou formulovány za pomocí tabulek a grafů jak 

v procentuálním, tak v početním vyjádření.  

 Získané hodnoty jsem v programu Microsoft Excel dále uspořádala do tzv. datové 

matice, se kterou jsem pak dále pracovala a vyhodnotila třídění prvního a druhého stupně. 

V případě třídění druhého stupně jsem si data rozdělila dle vybraných charakteristik, a to 

pohlaví a ročník.  
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5 Analýza spokojenosti studentů 

V této kapitole byly vyhodnoceny výsledky výzkumu jak graficky, tak také slovně. 

Byly analyzovány všechny otázky a zjištěny jejich výsledky.  

5.1 Základní informace o respondentech 

Při dotazování jsem rozdala celkem 200 dotazníků, po podrobném prozkoumání a 

zjištění nedostatků bylo možno použít pro výzkum 176 dotazníků.  

Z celkového počtu 176 dotazovaných byly ženy zastoupeny 61 % (108) a muži 

zbylými 39 % (68). Během dotazování jsem oslovila studenty od prvních do čtvrtých 

ročníků jak z oboru čtyřletého, tak z oboru osmiletého gymnázia. Čtyřleté gymnázium bylo 

zastoupeno 62 % respondentů, osmileté gymnázium 38 % respondentů. Podíváme-li se na 

jednotlivé třídy samostatně, v obr. 5.1 můžeme vidět, že nejméně byl zastoupen 3. ročník s  

18 %, následoval ročník čtvrtý s 26 % a první a druhý ročník byly shodně zastoupeny      

28 %.  

Obr. 5.1: Ročník studia  

 

 

 

5.2 Zdroje prvotních informací 

Na počátku zkoumání spokojenosti studentů s Gymnáziem Františka Živného 

v Bohumíně, uskutečněného prostřednictvím dotazníku, jsem jako první chtěla zjistit, 

odkud a od koho se vlastně studenti o tomto gymnáziu dozvěděli.  
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V obr. 5.2 jsem uvedla procentuální hodnoty jak pro všechny respondenty 

dohromady, tak potom také zvlášť pro muže a ženy. Všichni respondenti jako nejčastější 

zdroj prvotních informací uvedli to, že v Bohumíně žijí, tudíž gymnázium znali (57 %). 

Druhým nejčastějším zdrojem byla rodina (37 %) a za ní následovali učitelé na ZŠ (28 %) 

a kamarádi (23 %). Muži (59 %) i ženy (56 %) také jako nejčastější odpověď uvedli, že žijí 

v Bohumíně, tudíž gymnázium znají. Většinou se všechny odpovědi shodovali, menší 

rozdíl jsem zaznamenala u odpovědi, že se o gymnáziu dozvěděli od rodiny. Tuto odpověď 

uvedlo o 7 % více můžu než žen. Dále byl rozdíl také v internetu, kde převládaly ženy s    

6 % oproti mužům, kteří měli pouhé 1 %. Tato odpověď mě překvapila, předpokládala 

jsem, že převaha internetu bude spíše u mužského pohlaví. Celkem 4 ženy shodně uvedly, 

že se o gymnáziu dozvěděly někde jinde a to tak, že ředitel gymnázia navštívil jejich ZŠ. 

Kdežto u mužů se tato odpověď nevyskytovala vůbec.  

V případě získání informací od výchovných poradců na ZŠ (2 %), z internetu (5 %) 

a možnost získání informací někde jinde (2 %), byly zjištěné výsledky velmi nízké. 

Myslím si, že by se vedení mělo snažit o větší propagaci gymnázia na ZŠ. 

Závěrem mohu říci, že při získávání prvotních informací o gymnáziu převládala 

odpověď, že gymnázium znají, neboť žijí v Bohumíně. Škola by se měla zaměřit hlavně na 

studenty žijící v Bohumíně, vedení školy by mělo více navštěvovat ZŠ v blízkém okolí a 

podávat budoucím studentům potřebné a dostatečné informace.  

Obr. 5.2: Nejčastější zdroje prvotních informací  
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5.3 Vliv p ři výběru střední školy 

V souvislosti s výběrem střední školy mne zajímalo, zda se studenti rozhodovali o 

výběru střední školy sami nebo zda byli někým při této volbě ovlivněni.   

Z odpovědí vyplynulo, že celých 64 % respondentů bylo někým při výběru školy 

ovlivněno. Z obr. 5.3 je patrné, že největší vliv měli na respondenty rodiče s 56 %, což je 

pochopitelné z důvodu nízkého věku v době jejich rozhodování. V případě učitelů na ZŠ se 

jednalo o pouhých 5 % respondentů a nejméně studentů bylo ovlivněno svými kamarády a 

to pouze 2 %. Toto číslo mne velmi překvapilo. Nedomnívala jsem se, že by učitelé na ZŠ 

mohli studenty ovlivnit více než jejich kamarádi. Počet studentů, kteří o své budoucnosti 

rozhodli sami, byl 36 %, což je více jak jedna třetina z celkového počtu dotazovaných. 

Žádný z respondentů neodpověděl, že by jej při výběru školy ovlivnil někdo jiný než výše 

zmíněné možnosti. Všechna tato zjištění považuji za pozitivní, neboť nám ukazují, že 

studenti začínají čím dál tím více přemýšlet o své budoucnosti a neponechávají nic náhodě. 

Obr. 5.3: Vliv při výběru 

 

 

 

5.4 Míra spokojenosti s výběrem školy 

Při zjišťování spokojenosti studentů s výběrem školy bylo celých 92 % studentů 
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neboť spokojenost s hodnotou přes 90 % je opravdu velmi dobrou vizitkou toho, že škola 

je oblíbenou.  

Obr. 5.4: Spokojenost s výběrem školy  

 

 

 

 

5.5 Míra spokojenosti s vybavením školy 

V obr. 5.5 můžeme vidět průměrné hodnoty různých charakteristik, které byly 

hodnoceny na stupnici od 1 do 5 stejně jako ve škole, 1-výborný;   5-nedostatečný.  

Výsledky hodnocení spokojenosti s vybavením školy nám ukázaly, že nejvíce jsou 

studenti spokojeni s multimediální učebnou, oznámkovali ji průměrnou známkou 1,35. 

Vzhledem k tomu, že multimediální učebna je na škole teprve od roku 2006 a je velmi 

dobře vybavená, dalo se toto číslo očekávat. Následovala posilovna s průměrnou známkou 

1,78. Další dvě hodnocení byla docela vyrovnaná, šlo o počítačovou učebnu s průměrnou 

známkou 1,98 a školní hřiště, které bylo hodnoceno průměrnou známkou 2,01. Na 

posledních dvou místech se umístily šatna se známkou 2,29 a tělocvična s průměrnou 

známkou 2,41. 

V příloze 6 při srovnání celkových výsledků jednotlivých charakteristik mezi muži 

a ženami je zřejmé, že ženy měly všude vyšší průměrnou známku než muži, největší rozdíl 

byl u školního hřiště, kde ženy hodnotily průměrnou známkou 2,91, kdežto muži 2,03. 

Z toho lze usoudit, že ženy jsou více kritičtější než muži. Při srovnání výsledků mezi 

jednotlivými ročníky bylo patrné, že studenti prvních ročníků hodnotili až na školní hřiště 

vždy tou nejnižší průměrnou známkou, což můžeme vyvodit také z toho, že na škole 

nejsou ještě tak dlouho a celkově mají asi větší chuť studovat než například studenti 
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ročníků čtvrtých. Nejhůře hodnotili jednotlivá místa právě studenti čtvrtých ročníků, což 

jsem také předpokládala, neboť už jsou na škole dlouho, chtějí už školu opustit a žít trochu 

svobodněji. A proto se domnívám, že vše vidí daleko kritičtěji.  

Obr. 5.5: Spokojenost s vybavením školy 

 

 

 

 

 

 

5.6 Spokojenost s mimoškolskými aktivitami 

V souvislosti s hodnocením spokojenosti studentů s mimoškolskými aktivitami 

bylo mým záměrem zjistit, jak vnímají jednotlivé mimoškolské akce samotní studenti. 
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jsem zde také možnost, že se dané akce nezúčastnili, to hlavně z důvodů, že například 

studenti prvních ročníků neměli ještě možnost zúčastnit se sportovního kurzu, tudíž by jej 

asi těžko hodnotili. 

Jak můžeme vidět z obr. 5.6., nejoblíbenější mimoškolskou aktivitou je u studentů 

lyžařský výcvik. U sportovního kurzu se nejčastěji vyskytovala odpověď, že se jej studenti 

vůbec nezúčastnili. Z velké části se také studenti nezúčastnili zahraničních zájezdů, jednalo 

se o 48 %  dotazovaných.  

V příloze 7 můžeme vidět, jak jednoltivé mimiškolské aktivity hodnotili zvlášť 

ženy a zvlášť muži. Lyžařský výcvikový kurz patří mezi velmi oblíbené mimoškolské 

aktivity, většina jak žen tak i mužů jej ohodnotila dvěma možnými nejvyššími známkami. 

Kulturně-vzdělávací zájezdy, mezi které patří kina, divadla, byly o poznání lépe 

hodnoceny muži než ženami. Myslím si, že všeobecně mezi mladými lidmi mají větší 
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zájem o divadla ženy, proto lze usuzovat, že nejsou tak spokojené jako muži. Se 

vzdělávacími zájezdy, jako jsou například zájezdy do Osvětimi, arboreta, jsou jak ženy tak 

muži spokojeni. Zde již ovšem můžeme vidět dosti velká čísla, která se týkají nezúčastnění 

se těchto akcí. U žen se jedná o 29 % a u můžu ještě o 2 % více. Zahraniční zájezdy byly 

v případě, že se jich studenti zúčastnili, z velké většiny hodnoceny kladně. Ovšem počet 

zúčastněných studentů, byl jak u mužů tak u žen pouze okolo 50 %. Zkušenost studentů se 

sportovními kurzy je ještě nižší, neboť se jich zúčastnilo pouze 38 % můžu a 28 % žen. A 

ti jej hodnotili převážně známkami 1 nebo 2, malé procento respondentů známkou 3 a 

pouze 1 žena ohodnotila kurz jako nedostačující.  

Závěrem můžu tedy říci, že studenti jsou s mimoškolskými aktivitami převážně 

spokojeni. Ovšem u sportovních a zahraničních kurzů lze jen těžko předpokládat, jaká by 

spokojenost byla, kdyby je hodnotili všichni respondenti. Neboť více jak 50 % respondentů 

se těchto aktivit nezúčastnilo, tedy je nehodnotili.  

Obr. 5.6: Spokojenost s mimoškolskými aktivitami 
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Studentů, kteří odpověděli, že jsou s výukou cizích jazyků „velmi spokojeni“ a 

„spíše spokojeni“ bylo 65 %. Neutrálně odpovědělo 17 % studentů, ti nebyli „ani spokojeni 

ani nespokojeni“. Studenti, kteří odpověděli, že jsou „spíše nespokojeni“ zaujímali 13 % a 

ti, kteří byli nespokojení, tvořili 5 %.  Tento výsledek je vcelku uspokojivý, neboť necelé 

dvě třetiny studentů jsou s výukou cizích jazyků spokojeny. I přesto by ovšem škola měla 

přicházet s různými inovacemi.  

Obr. 5.7.1: Spokojenost s výukou cizích jazyků 
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vyučující v hodinách více mluvili daným jazykem a v případě neporozumění vše vysvětlili 

důkladně česky. 18 % studentů uvedlo, že by se mělo vyučovat za pomocí kvalitnějších 
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číslo bych odůvodnila tím, že žáci nebudou moc ochotní chodit třeba odpoledne na další 

hodinu cizího jazyka. Zbylé hodnoty už byly poměrně vyrovnané, ať šlo o zlepšení 

kvalifikace pedagogů, změnu vyučujícího a nebo možnost „jiné“, kde šlo například o větší 

zaměření na konverzaci, pomalejší vysvětlení či rozdělení do skupin podle skutečných 

znalostí. Tento nápad mi přišel jako velmi zajímavý, určitě se mu v kapitole doporučení a 

návrhy budu více věnovat.  
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Obr. 5.7.2: Návrhy studentů na zkvalitnění výuky cizích jazyků 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Návrhy pro studium cizího jazyka 

Za pomocí této otázky jsem se pokoušela zjistit z pohledu studentů, o který cizí 

jazyk by měli na škole největší zájem. Nejvíce studentů by mělo zájem o výuku 

španělštiny (46 %),  dále potom o italštinu (27 %) a polštinu (9 %). S 18 % skončila 

možnost „jiný“, kde studenti uvedli například japonštinu, čínštinu, ale našli se taky takoví, 

kterým přišel počet cizích jazyků vyučujících se na škole jako dostačující a uvedli, že by 

neuvítali už jazyk žádný (7 %).  

Obr. 5.8: Přehled cizích jazyků, o jejichž výuku by měli studenti největší zájem 
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5.9 Souhlas s výroky  

Už jsem se zabývala spokojeností studentů s vybavením školy, s mimoškolskými 

aktivitami a nelze opomenout ani spokojenost se samotnou výukou. Studenti měli na škále 

1-5 vyjádřit svůj souhlas s jednotlivými výroky.  

Jak můžeme vidět v příloze 8, mediány i mody jsou u všech výroků shodné a to 2. 

Vidíme, že nejvyšší střední hodnotou, a to 2,25 žáci hodnotili výrok „pedagogové se 

chovají ke všem studentům stejně bez rozdílu“. „Vstřícnost pedagogů ve výuce“ ohodnotili 

průměrnou známkou 2,22. A poslední výrokem, který měl svou střední hodnotu lehce přes 

2 a to 2,09 byl výrok „pedagogové se věnují všem studentům ve třídě, nikoho 

nevynechávají“. Mezi dva nejlépe ohodnocené výroky patřily první dva. „Možnost 

projevení svého názoru“ s nejlepší průměrnou hodnotou 1,72 a také výrok „když něčemu 

nerozumím, mohu se kdykoliv zeptat“ s průměrnou hodnotou 1,76.  

Závěrem lze konstatovat, že studenti jsou převážně spokojeni, což mne překvapilo, 

očekávala jsem, že budou mnohem více kritičtí.  

Obr. 5.9: Souhlas studentů s výroky pedagogů 
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5.10 Vlastní jídelna – ano či ne 

Gymnázium Františka Živného v Bohumíně nemá svou vlastní jídelnu, kde by se 

jeho studenti a vyučující mohli stravovat. Zajímalo mne tedy, co si o tom myslí samotní 

studenti – mělo by gymnázium mít svou vlastní jídelnu a nebo ne.  

Z obr. 5.10 je patrné, že z celkového počtu 176 respondentů odpovědělo 78 

studentů (44 %) „ano“, dalších 60 studentů (34 %) uvedlo možnost „spíše ano“, 25 

studentů (14 %) si myslí, že spíše ne a 13 dotazovaných (7 %) se domnívá, že ne. V příloze 

9 můžeme vidět, že podle jednotlivých ročníků by si jídelnu nejvíce přály první ročníky a 

nejméně ročníky druhé, což mě překvapilo, myslela jsem si, že jako nejvíce nepotřebnou jí 

budou považovat studenti čtvrtého ročníku a to z toho důvodu, že i kdyby se vedení pro 

vybudování své vlastní školní jídelny rozhodlo, oni by už se jí stejně nedočkali, neboť letos 

tuto školu opustí. Rozdíly zde ovšem nebyly nějak markantní, šlo o pouhých 6 %. 

Závěrem tedy můžeme říci, že jídelnu jednoznačně ano. Škola by o tomto měla 

zcela jistě uvažovat. 

Obr. 5.10: Názor studentů na vybudování jídelny pro gymnázium 

 

5.11 Image školy 

Studentů jsem také položila otázku, jak vlastně hodnotí celkovou image školy. 

Hodnotili ji vesměs kladně, jak je také patrné z obr. 5.10. Podle rovných 50 % studentů je 

image dobrá a 12 % si dokonce myslí, že je velmi dobrá. Neutrálně se o image školy 
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vyjádřilo 30 % studentů. Spíše špatná je image podle 7 % studentů a pouhé 1 % si myslí, 

že je špatná. Rozdíly mezi muži a ženami byly jen nepatrné, dalo by se říci, že hodnotili 

vesměs totožně. 

Obr. 5.11: Celková image školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V příloze 10 můžeme vidět, jak hodnotili image studenti jednotlivých tříd. Studenti 

prvních ročníků hodnotili image školy nejlépe, kdežto studenti čtvrtých ročníků nejhůře. 

Potvrdilo se zde to, co u míry spokojenosti s vybavením školy. Studenti prvních ročníků 

jsou na škole teprve krátce, líbí se jim tam, neboť je to pro ně něco nového a jsou tam 

spokojení, může tomu napomoct nový, lepší kolektiv apod. Kdežto studenti čtvrtých 

ročníků už školu navštěvují podstatně déle, mohou zpětně porovnávat, jaká škola byla 

v době, kdy na ni nastoupili a jaká je teď a vidět třeba to, co student prvního ročníku vidět 

ani nemůže. Proto bych se v kapitole návrhy a doporučení spíše zaměřila na to, co si o 

škole myslí tito studenti a čím to je způsobeno.  

5.12 Zájem o VŠ 

U čtvrtých ročníků jsem se zaměřila také na to, zda si myslí, že jim škola poskytla 

dostatečné množství informací o studiu na VŠ, přijímacím řízení apod. Studenti mohli 

hodnotit na škále od 1 do 5, kde jednička znamenala, že s výrokem absolutně souhlasí a 

naopak pětka znamenala, že s výrokem absolutně nesouhlasí. Na této škále byla 

informovanost o VŠ ohodnocena průměrnou známkou 2,53. Dále následovala otázka, zda 

se daný student hlásí na VŠ. V příloze 11 můžeme vidět, že z celkového počtu 47 studentů 
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čtvrtých ročníků se 96 % hlásí na VŠ. Domnívala jsem se, že počet studentů hlásících se na 

vysokou školu bude jen o něco málo nižší, a to hlavně z důvodu, že gymnázium je přeci 

jen školou, která vás má připravit pro studium na vysoké škole. Nemá žádné zaměření, je 

to pouze „odrazový můstek“ pro studium na VŠ.  

5.13 Doporučení gymnázia 

V úplném závěru mne zajímalo, zda by studenti doporučili školu svým mladším 

kamarádům, sourozencům, známým. V případě, že odpověděli ne, chtěla jsem znát také 

důvod, proč tomu tak je. Jak můžeme vidět v příloze 12, celých 82 % studentů by 

gymnázium doporučilo, což považuji za velmi dobrý výsledek. Zbylých 12 % 

dotazovaných by školu nedoporučilo a to hlavně z důvodů klesající úrovně gymnázia a 

komplikovanému dojezdu. Někteří studenti jako důvod svého nedoporučení školy ostatním 

uvedli „nedostatečné vytápění“ či velikou vzdálenost, kterou musí každé ráno překonat, 

aby se do školy dostali. Tohle bych jako pádné důvody opravdu neviděla, nehledě k tomu, 

že již při výběru tohoto gymnázia musel student vědět, že bude dojíždět. Až na jednu 

výjimku se vždy jednalo o studenta/tku čtvrtého ročníku. Domnívám se, že jeden student 

toto napsal a všichni ti, co seděli okolo něj, to prostě a jednoduše opsali.   

5.14  Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza číslo 1: Největší vliv při výběru střední školy má na studenty rodina. 

V případě první hypotézy mohu konstatovat potvrzení správnosti mého předpokladu. 

Rodinu jako největší stimul pro studium na tomto gymnáziu určilo 56 % studentů. A v 

otázce, kde měl respondent uvést, odkud se o gymnáziu dozvěděl, celých 24 % 

dotazovaných uvedlo, že se o gymnáziu dozvědělo právě z okruhu rodiny.  

Hypotéza číslo 2: Nejméně polovina studentů je spokojena s výběrem školy.   

Tato hypotéza se mi potvrdila, neboť 48 % dotazovaných odpovědělo „ano“ a 44 % „spíše 

ano“. Z čehož vyplývá, že 92 % respondentů je s výběrem školy spokojeno. 

Prostřednictvím otázky, zda by respondenti doporučili gymnázium svým mladším 

kamarádům či nikoliv, jsem se jen utvrdila v mé domněnce, neboť celých 82 %  

dotazovaných odpovědělo, že ano.  

Hypotéza číslo 3: Víc jak polovina studentů si myslí, že by gymnázium mělo 

mít svou vlastní jídelnu. Předpoklad hypotézy číslo 3 se mi opět potvrdil. Z výsledků 
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vyplývá, že celých 78 % studentů si myslí, že by gymnázium svou vlastní jídelnu mít mělo. 

Z celkového počtu 78 % respondentů si 44 % myslí, že jídelnu určitě „ano“ a zbylých 34 % 

dotazovaných tvrdí „spíše ano“.  

Hypotéza číslo 4: Alespoň 75 % studentů čtvrtých ro čníků se bude hlásit na 

vysokou školu. V poslední hypotéze jsem se domnívala, že alespoň 75 % studentů 

čtvrtých ročníků se bude hlásit na VŠ. Tato hypotéza se mi taktéž potvrdila. Z celkového 

počtu 47 studentů čtvrtých ročníků mi celých 96 % (45) uvedlo, že se na vysokou školu 

hlásí.   
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6 Návrhy na zvýšení spokojenosti studentů 

Tato kapitola je věnována návrhům a doporučením v oblasti zvýšení spokojenosti 

studentů na Gymnáziu Františka Živného v Bohumíně. Hlavním cílem této bakalářské 

práce bylo zjistit, zda jsou studenti na této škole spokojení či nikoliv. Při zjišťování 

spokojenosti jsem vycházela hlavně z výsledků z provedeného výzkumu na samotném 

gymnáziu. V této kapitole se pokusím škole navrhnout jistá doporučení a opatření, která by 

mohla vést nejen ke zvýšení spokojenosti studentů, ale k celkově vyšší spokojenosti všech, 

kteří mají s gymnáziem co dočinění.  

6.1 Zdroje prvotních informací 

Po provedení výzkumu lze konstatovat, že hlavním důvodem informovanosti o 

gymnáziu byl pro studenty převážně fakt, že žijí v Bohumíně a tedy jej znají. Což by 

mohlo svědčit také o tom, že se škola ve svém městě dostatečně prezentuje. Ovšem chtělo 

by to více se zaměřit i na okolní města či obce, kterými jsou například Rychvald, Dolní 

Lutyně atd. Doporučila bych škole, aby se více věnovala komunikaci se svými budoucími 

studenty prostřednictvím svých webových stránek www.gym-bohumin.cz. Na těchto 

stránkách bych do hlavního menu umístila odkaz s názvem „pro uchazeče“. Tam by 

budoucí studenti našli dostatek informací o přijímacím řízení, přihlášku ke studiu, 

informace o různých akcích, které škola připravuje – jako jsou například dny otevřených 

dveří atd. Přidala bych zde také informace o tom, jaká je úspěšnost absolventů tohoto 

gymnázia.  

Dále bych škole také doporučila větší komunikaci se základními školami, neboť 

z celkového počtu 176 respondentů pouze 4 dotazování odpověděli, že gymnázium znají, 

neboť jeho ředitel navštívil jejich základní školu. Před podáváním přihlášek na střední 

školy by se gymnázium mohlo více zaměřit na reklamu a propagaci jak v 

samotném Bohumíně, tak v jeho blízkém okolí. Velmi dobrý nápad bych spatřovala v 

reklamě na televizním informačním kanále T.I.K., který je prostřednictvím kabelové 

televize vysílán do domácností občanů města Bohumína. Toto médium bych využila pro 

reklamu školy jako takové doprováznou fotografiemi gymnázia, pozvánkou na den 

otevřených dveří atd. Jako další médiu bych pro reklamu zvolila také časopis OKO, které 

město Bohumín vydává v pravidelném čtrnáctidenním intervalu.  
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V rámci dne otevřených dveří by se mi líbila myšlenka zapojení samotných 

studentů gymnázia do všeho toho dění. Součástí tohoto dne by byly také různé besedy. 

Jednalo by se vždy o besedy, které by byly věnovány právě budoucím studentům, kteří by 

zde měli možnost zeptat se na všechny otázky, které je zajímají a hlavně by mohli pokládat 

dotazy nynejším studetnům gymnázia, kteří by je mohli také provést po škole, informovat 

o tom, jak to na škole chodí apod. Budoucí studenti se zcela jistě nechají mnohem více 

ovlivnit svými vrstevníky, proto bych škole doporučovala právě komunikaci 

prostřednictvím svých nynějších studentů.  

6.2 Mimoškolní aktivity 

Z výzkumu vyplynulo, že studenti jsou se všemi kurzy a zájezdy z velké části 

spokojeni, o něco hůře byla ohodnocena kulturně-vzdělávací představení. Nejlépe 

hodnocenou mimoškolskou aktivitou se stal lyžařský výcvik, který je již po dlouhá léta 

studenty velmi oblíben. Proto bych škole i nadále doporučovala pokračovat v této tradici. 

Mezi sportovními kurzy vedl jednoznačně vodácký a turistický kurz. Vzhledem k tomu, že 

těchto kurzů se nezúčastnila ani polovina dotazovaných respondentů, těžko se jen 

domnívat, jestli by spokojenost s těmito kurzy byla stejná, kdyby se jí zúčastnilo více 

studentů. Nejen u těchto kurzů, ale také u vzdělávacích a zahraničních zájezdů byla účast 

studentů velmi nízká. Myslím si, že to škola moc neovlivní, i když je spousta těchto 

zájezdů cenově velmi výhodných a zajímavých, někteří studenti si je prostě a jednoduše 

dovolit nemohou. Co se týče kulturně-vzdělávacích představení, někteří studenti spatřovali 

problém hlavně v tom, že se těmto aktivitám škola moc nevěnuje. Proto bych jako řešení 

viděla častější návštěvy kin a divadel. 

6.3 Výuka cizích jazyků 

Znalost cizího jazyka je v dnešní době nutností, proto jsem se podrobně zaměřila na 

možné zkvalitnění v oblasti jeho výuky.  

Problém spatřuji hlavně u studentů čtyřletého gymnázia, neboť jejich znalosti 

v oblasti cizího jazyka jsou často velmi rozdílné. Velmi mne zaujal nápad jednoho ze 

studentů, který by si přál, aby studenti byli rozděleni do skupin podle prokázaných 

znalostí. Domnívám se, že to je velmi dobrý nápad, vezmeme-li v úvahu, že se například 

angličtina vyučuje alespoň ve dvou prvních ročnících. Studenti by si hned první hodinu 
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napsali vědomostní test a podle jeho výsledku by byli rozděleni do skupin. Tímto ovšem 

nemyslím, že by se v jedné skupině učilo a probíralo více látky a v druhé méně. Ve 

skupině slabších studentů by byl kladen větší důraz na vysvětlení látky a hlavně na 

zopakování znalostí ze základní školy a nejméně jeden rok by vše probíhalo v českém 

jazyce. Kdežto ve skupině studentů, kteří projevili dobré znalosti, bych preferovala výuku 

v daném jazyce. Pouze v případě, že by se vysvětlovala nová látka, byla by studentům 

zprvu vysvětlena česky.  

Většina středních škol se velmi málo zaměřuje na konverzaci v cizím jazyce, což 

vidím jako velký nedostatek, student sice opouští školu s pocitem, že umí perfektně velké 

množství časů atd., ovšem jeho komunikační schopnosti jsou na velmi nízké úrovni. Pro 

rozšíření komunikačních dovedností bych navrhovala jednou za čtrnáct dní hodinu 

konverzace, kde by byli studenti vystaveni různým životním situacím a museli by se snažit 

na ně určitým způsobem reagovat.   

Za zmínku také stojí fakt, že by si studenti přáli, aby se na škole vyučovalo 

z kvalitnějších učebnic. Teď je ovšem otázkou, co je ještě kvalitní učebnice a co už není. 

Kniha, která někomu může připadat naprosto perfektní, se zase druhému může zdát 

absolutně nevyhovující a naopak. Proto bych nechala vždy na vyučujícím, aby se sám 

rozhodl, které učebnice bude se svými studenty používat. Vezmeme-li v úvahu zmíněné 

rozdělení do skupin dle znalostí, mohlo by jít o knihy částečně v českém jazyce pro 

studenty méně pokročilé a naproti tomu pro studenty pokročilé by šlo již o knihy zcela 

psané v anglickém jazyce.  

Velmi mne také zajímalo, o který cizí jazyk by měli studenti na škole největší 

zájem. Z docela velkou převahou se jednalo o španělštinu, kterou by na škole uvítalo 46 % 

respondentů. Já sama si pamatuji, že v době mého studia se španělština na gymnáziu 

vyučovala. Při mé osobní schůzce s panem ředitelem jsem zjišťovala, z jakého důvodu už 

se na gymnáziu španělština nevyučuje. Bylo mi sděleno, že pedagog, který ji vyučoval, 

odešel do důchodu. Domnívám se, že španělština je v dnešní době velmi populární jazyk, 

neviděla bych tedy jako problém sehnat nového vyučujícího. Určitě bych vedení školy 

doporučila, aby o této možnosti alespoň uvažovalo, neboť zájem o španělštinu je a myslím 

si, že bude i nadále velký. Kromě španělštiny byl docela velký zájem také o italštinu, 

kterou by si na škole přálo 27 % studentů. Je velmi pravděpodobné, že pokud dojde 

k rozšíření nabídky cizích jazyků, půjde pouze o jeden cizí jazyk, v tom případě bych já 
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osobně volila zcela určitě španělštinu před italštinou, dle mého názoru je více perspektivní 

a jak se mi potvrdilo, tak také žádanější.  

6.4 Doporučení pedagogům 

Jednotlivé výroky byly převážně směřovány k pedagogům. Zde tedy mohli studenti 

ohodnotit spíše svou spokojenost s vyučujícími než se samotným gymnáziem.  

Nejmenší spokojenost projevili studenti s výrokem „pedagogové se chovají ke 

všem studentům stejně“ a „pedagogové jsou ve výuce ke studentům vstřícní“. Těžko 

vyučujícím dávat doporučení, jak by se měli ke studentům v hodinách i mimo ně chovat. 

Hlavní věcí, kterou by si studenti měli uvědomit, že ne vždy je chyba na straně vyučující, 

někdy to mohou být také oni, kdo může za daný problém. Proto je důležité, aby mezi 

studenty a jejich vyučujícími docházelo vždy v případě problémů k jejich urychlenému 

vyřešení. Je třeba, aby žáci a pedagogové mezi sebou komunikovali. Hned během první 

hodiny by se vyučující měli se studenty domluvit na určitých pravidlech. Případné spory 

by měli řešit vzájemnou domluvou, která by byla pro obě strany tou nejoptimálnější. 

Samozřejmě, ne vždy je možné vše řešit domluvou a musíme mít na paměti také to, že 

přeci jen je to vyučující, který by měl mít rozhodující a poslední slovo, on je tam od toho, 

aby studenty něco naučil. A vzhledem k tomu, že se studenti domnívají, že učitelé nejsou 

ve výuce ke studentům vstřícní a nechovají se ke všem stejně, bylo by vhodným řešením 

také občasné anonymní dotázování studentů, kteří by v rámci něj mohli projevit s čímkoliv 

svůj nesouhlas. Tyto informace by se pak určitým způsobem vyhodnotily a mohly by 

posloužit k případnému zlepšení situace a větší spokojenosti studentů.  

6.5 Image školy 

Image školy nebo-li její celková prezentace na veřejnosti je velmi důležitá, a proto 

by ji na gymnázium neměli zanedbávat. Je třeba školu dobře prezentovat, zastupovat a 

dělat jí dobré jméno, neboť konkurence je již dnes i ve školství velmi vysoká a to hlavně 

z důvodu velkého nárůstu počtu soukromých škol.  

Větší polovina studentů se domnívá, že image školy je dobrá. Z výsledku výzkumu 

dále vyplynulo, že image nejlépe hodnotili studenti prvních ročníků oproti tomu nejhůře 

studenti ročníků čtvrtých, což je pro mne rozhodující fakt. Tito studenti na škole již nějaký 

ten čas studují, mohou si tedy porovnat, jaká byla škola v době, kdy na ni nastoupili a jaká 
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je teď. Mnozí z nich také odůvodnili své případné nedoporučení gymnázia právě slovy, že 

úroveň školy a její celková image klesá. 

Proto bych samotnému gymnáziu a jeho vedení doporučila, aby se snažili 

gymnázium nějakým způsobem zatraktivnit. Domnívám se, že pokud by se gymnázium 

rozhodlo nabízet svým studentům například výměnné pobyty do zahraniční, jistě by mu to 

přidalo na atraktivnosti. Jako velmi dobrou považuji také myšlenku, že studenti prvních 

ročníků mají možnost v prvním týdnu školy odjet na společný výlet, kde se mohou lépe 

poznat jak mezi sebou, tak mezi pedagogy. Na některých školách toto již funguje a setkalo 

se to s velkým úspěchem.  

6.6 Školní jídelna 

Již v době mého studia na tomto gymnáziu jsem uvažovala o tom, zda by nebylo 

pro gymnázium přínosnější, kdyby mělo svou vlastní jídelnu. Proto jsem se také nynějších 

studentů zeptala, co si myslí – jídelna ano či ne.  

Z celkového počtu 176 dotazovaných se 138 domnívá, že gymnázium by svou 

jídelnu mít mělo. Dovoluji si tvrdit, že toto číslo mluví za vše, studenti by si svou vlastní 

jídelnu prostě přáli. Je pravdou, že gymnázium má možnost stravovat se na nedaleké 

základní škole, ale myslím si, že většina studentů toho nevyužívá, alespoň tomu tak bylo za 

dob mého studia. Na druhou stranu chápu také vedení, že zřídit školní jídelnu není jen tak, 

je k tomu zapotřebí mít vhodné prostory, další zaměstnance a hlavně peníze. Proto 

netvrdím, že by gymnázium mělo mít svou jídelnu hned příští rok, ovšem jako investice do 

budoucna by to zcela jistě nemusel být špatný nápad. Určitě by jej uvítali nejen samotní 

studenti, ale také zdejší vyučující.  

6.7 Studium na VŠ 

V rámci mého výzkumu jsem se studentů čtvrtých ročníků také zeptala, zda-li se 

hlásí na VŠ a jestli si myslí, že jim škola poskytla dostatečné informace o VŠ.  

Zájem o vysoké školy je rok od roku vyšší, což také potvrdily výsledky výzkumu, 

které nám ukázaly, že celých 96 % studentů čtvrtých ročníků se na vysokou školu hlásí. 

Spokojenost s množstvím informací byla celkem uspokojivá, studenti ji ohodnotili 

průměrnou známkou 2,53. Ale i přesto se domnívám, že lze navrhnout jistá opatření pro 
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případné zlepšení. Studium na střední a vysoké škole je přeci jen odlišné a ne všichni 

studenti gymnázia mají kamarády či známé na vysoké škole, kteří by jim o VŠ mohli podat 

dostatečné množství informací. A vzhledem k tomu, že má gymnázium zcela jistě 

dostatečné množství kvalitních absolventů, nebylo by špatné, kdyby pořádalo pro studenty 

čtvrtých ročníků diskuze se svými absolventy, kteří jsou již nyní vysokoškoláky. Studenti 

by se mohli na cokoliv zeptat a určitě by se tolik neostýchali jako v případě, kdyby se měli 

ptát například různých zástupců vysokých škol, kteří gymnázium každoročně navštěvují.  
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7 Závěr 

I školství se v dnešní době musí potýkat se stále rostoucí a silnější konkurencí. 

Proto je pro školy velmi důležité, aby s nimi jejich studenti byli co nejvíce spokojeni. Od 

tohoto se také odvíjel hlavní cíl mé bakalářské práce, kterým bylo zjistit spokojenost 

studentů s gymnáziem. Vybrala jsem si Gymnázium Františka Živného v Bohumíně a to 

hlavně z důvodu, že i já sama jsem byla jeho studentkou.  

Potřebné informace jsem získávala od současných studentů školy za pomocí 

dotazníků, ve kterých jsem zjišťovala, jak jsou studenti spokojení s vybavením školy, 

mimoškolskými aktivitami, výukou cizích jazyků apod. a jaké případné změny by na škole 

uvítali. Dále jsem využívala také interní zdroje školy, které mi byly poskytnuty, 

internetové stránky a samozřejmě jsem školu také osobně navštívila. 

Po pečlivém shromáždění a vyhodnocení veškerých získaných dat si dovoluji tvrdit, 

že studenti jsou s tímto gymnáziem spokojeni. Ať už se jedná o mimoškolské aktivity, 

image školy či souhlasy s jednotlivými výroky pedagogů. Tato zjištění jsou všechna velmi 

pozitivní, neboť jsou to právě studenti, kteří mohou šířit dobré jméno školy. Mou 

domněnku potvrzuje také fakt, že velké množství studentů je spokojeno s výběrem tohoto 

gymnázia a doporučili by jej svým mladším kamarádům, známým. 

 Prostřednictvím svého výzkumu jsem si také potvrdila všechny své stanovené 

hypotézy. Studenti byli nejvíce při výběru školy ovlivněni rodinou a větší polovina 

studentů byla s výběrem školy spokojena. Velké množství dotazovaných se také 

domnívalo, že by gymnázium mělo mít svou jídelnu. A ze všech studentů čtvrtých ročníků 

se pouze dva studenti nebudou hlásit na VŠ. V souvislosti se všemi hypotézami jsem 

gymnáziu navrhla řadu doporučení, které by pomohli k ještě větší spokojenosti. 

 Některá má doporučení vycházela také z nápadů studentů, velmi mne nadchlo 

hlavně opatření týkající se výuky cizích jazyků, kde by si jistý student přál rozdělení 

studentů do skupin podle jejich skutečných znalostí, které by byly prokázany v rámci testu. 

Je vidět, že i samotní studenti by byli ochotni se zapojit do celkového zkvalitnění jak 

výuky, tak samotného gymnázia.  

Veškeré zjištěné informace poslouží samotnému gymnáziu. Doufám, že je dokáže 

využít ve svůj prospěch a pokusí se zrealizovat jistá opatření, která by vedla ke zvýšení 

celkové spokojenosti s gymnáziem. Bylo by příjemným zadostiučením, kdyby vedení 
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gymnázia tohoto všeho využilo a já bych tímto napomohla zvýšit spokojenost jak 

samotných studentů, tak také všech vyučujících. Neboť spokojenost pedagogů a samotných 

studentů je pro školou tou nejlepší možnou vizitkou, jakou si může jenom přát.  
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