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1 Úvod 

Vzdělání hraje v životě každého člověka velice významnou roli. Již většina žáků 

základních škol si tuto skutečnost uvědomuje a jejich rodiče je také motivují k podávání 

přihlášek na střední školy či gymnázia. V České republice je vzdělání přístupné každému 

bez ohledu na jeho finanční poměry či sociální situaci.  

Student se snáze orientuje v nabídce, pokud má dostatek referencí či informací. 

Prostřednictvím marketingové komunikace se snaží školy dostat do povědomí 

potenciálních studentů či osob, které je v rozhodování ovlivňují, a vytvořit pro veřejnost 

pozitivní image. 

Studenty kromě nabytých informací a získaného maturitního vysvědčení ovlivňuje 

také přístup pedagogů, kolektiv spolužáků, atmosféra vzdělávacího zařízení apod. Všechny 

tyto faktory utvářejí pohled studenta na školu a podílí se také na image školy.  

Při výběru vzdělání je důležité následné uplatnění absolventů v pokračujícím studiu 

či praxi. Snahou škol je poskytnout studentům praktické a využitelné informace do života.  

Aby si škola udržela a upevnila určitou pozici na trhu vzdělání, je nutné 

přizpůsobovat se novým trendům ve školství. Tyto spočívají zejména ve způsobu výuky, 

vybavení učeben moderní technikou a komunikace žák – student. K dlouhodobému 

úspěchu tyto aktivity samy o sobě nestačí. Úspěšné organizace věnují velkou pozornost 

také marketingové komunikaci.  

Protože mám na svoji střední školu pozitivní vzpomínky, rozhodla jsem se využít 

svých nově nabytých znalostí ku prospěchu Obchodní akademie Prostějov.  

Jelikož mě zajímá téma marketingové komunikace a Obchodní akademie 

Prostějov by v této oblasti uvítala zlepšení, rozhodla jsem se právě pro uvedené téma 

diplomové práce. 

Cílem diplomové práce je navrhnout zefektivnění marketingové komunikace 

Obchodní akademie Prostějov se zaměřením na marketingovou komunikaci 

s potenciálními studenty a jejich rodiči a na marketingovou komunikaci se studenty 

a jejich rodiči v průběhu studia.  
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Informace pro diplomovou práci budu čerpat z odborné literatury, rozhovorů 

s pedagogy a studenty školy, interních materiálů a internetu. Také provedu marketingový 

výzkum metodou písemného dotazování zaměřený na studenty a na jejich rodiče 

a skupinový rozhovor se studenty. Tyto informace budou východiskem pro navrhnutí 

účinné marketingové komunikace pro Obchodní akademii Prostějov.   
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2 Charakteristika st řední školy 

Obchodní akademie Prostějov je státní školou a jejím zřizovatelem je Olomoucký 

kraj. Ve školním roce 2009/2010 vyučuje 20 pedagogů 242 studentů. Obchodní akademie 

Prostějov klade důraz na cizí jazyky, informační technologie a odborné předměty.  

2.1 Historie 

Obchodní akademie Prostějov je škola s více než stoletou tradicí. Prostějovská 

obchodní akademie byla založena v roce 1894 v době Rakousko-Uherska. Je první školou 

svého druhu na Moravě a třetí na území ČR. Vyučování zde bylo zahájeno školním 

rokem 1897/1898. Na obr. č. 2.1 a obr. č. 2.2 je zachycen historický a současný pohled 

na budovu školy. [30] 

Obr. č. 2.1: Historická fotografie školy       Obr. č. 2.2: Současná fotografie školy 
 

       
Zdroj: www.oapv.cz  

Založení městské vyšší obchodní školy v Prostějově předcházely různé události. 

První žádosti o zřízení školy podané v roce 1892 ministerstvo vyučování nevyhovělo, 

avšak opětovná žádost v roce 1894 již obstála. Škola byla umístěna pro první rok v přízemí 

budovy české zemské reálky. K dispozici byly dvě učebny a jeden kabinet. Vyučování tedy 

mohlo být zahájeno 18. září 1894. [30] 

Obecní zastupitelstvo 30. března 1896 povolilo stavbu budovy pro vyšší školu 

obchodní. V nové budově bylo vyučování zahájeno na podzim roku 1897. O tři roky 

později byl trojtřídní typ obchodní školy přeměněn na čtyřletou akademii. V roce 1905 

byla do 1. ročníku přijata první dívka. Byl to vůbec první případ v Rakousku. [30] 
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V období války (1914/1915) ve škole díky odvodům ubývalo žáků, zejména 

ve vyšších ročnících. Aby škola nemusela být na rok uzavřena, poskytlo městské 

zastupitelstvo mimořádný příspěvek. [30] 

Za okupace byla škola v roce 1943 uzavřena. O dva roky později byla budova 

vyklizena a obsazena německým velitelstvím. Po osvobození sloužila dočasně jako 

nemocnice pro československé vojáky. Vyučování bylo opět zahájeno po skončení války 

dne 22. května 1945. V roce 1946 byla odhalena pamětní deska padlým a umučeným 

absolventům školy, která je umístěna v mezipatře. [30] 

V roce 1961/1962 byla škola přejmenována na střední ekonomickou školu (čtyřleté 

studium) a ekonomickou školu (dvouleté studium). Za doby normalizace se ani vedení 

školy nevyhly prověrky apod. V roce 1989 se demokracie projevila i ve školství, kdy 

se pedagogové mohli věnovat namísto různých schůzí více výuce a studentům. Začínají 

se prosazovat odborné předměty, výuka cizích jazyků a rostou nároky na kvalitu 

výuky. [30] 

2.2 Současnost  

V červnu 2009 zpracovali a předložili pedagogičtí pracovníci 3 projekty  v rámci 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost [35]: 

� Klávesnicová gramotnost na Obchodní akademii Prostějov, 

� Multijazykový školní časopis – inovace vzdělávacích metod pomocí 

e-learningu, 

� Moderně, efektivně a zajímavě – tvorba elektronických výukových materiálů 

a jejich zavádění do výuky. 

Dva z výše uvedených projektů byly už jednou předloženy, následně byly 

přepracovány a spolu s novým projektem předloženy znovu. Rozhodnutí by mělo 

být známé do konce roku.  

Další aktuální informace vystihující Obchodní akademii Prostějov se týkají 

přijímacího řízení, výuky, soutěží, profilu absolventa a následné úspěšnosti při studiu 

na vysokých školách. 
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2.2.1 Přijímací řízení 

V prvním termínu přijímacího řízení konaného 22. 4. 2009 bylo přihlášeno 

179 uchazečů. Podle stanovených kritérií bylo přijato 63 žáků do dvou ročníků. Povolený 

počet žáků byl tímto naplněn a druhý termín přijímacího řízení proto nebyl vyhlášen. 

V nadcházejícím školním roce 2010/2011 budou otevřeny dvě třídy po 32 studentech. [35] 

Přijímací zkoušky se nekonaly, kritériem pro p řijetí  byly studijní výsledky 

ze základní školy nebo odpovídajících ročníků gymnázia a další skutečnosti (účasti 

a umístění do třetího místa ve školních, regionálních a celostátních soutěžích). 

2.2.2 Výuka 

Studenti už od prvního ročníku povinně studují dva cizí jazyky (anglický 

a německý jazyk), z nichž jeden si student volí jako hlavní jazyk (jeho hodinová dotace je 

vyšší a student z něj skládá maturitní zkoušku). Škola zprostředkovává možnost složení 

mezinárodně platných jazykových zkoušek. [35] 

Vyučuje se ve čtyřech učebnách výpočetní techniky. V prvním, druhém a třetím 

ročníku se vyučuje samostatný předmět informační technologie. Učebny jsou využívány 

také v dalších odborných předmětech: ekonomická cvičení, písemná a elektronická 

komunikace. Na počítačích studenti zpracovávají praktickou část maturitní zkoušky. 

Studenti se pravidelně účastní veletrhu Invex a Digitex v Brně. 

Klí čovými odbornými předměty jsou ekonomika a účetnictví doplněné dalšími 

odbornými předměty: ekonomií, právem, statistikou, písemnou a elektronickou 

komunikací. [35] 

Obchodní akademie Prostějov jako jedna z vybraných škol Olomouckého kraje 

vyučuje předmět Příprava a řízení projektů strukturálních fond ů EU. Studenti v tomto 

předmětu získají základní znalosti a dovednosti pro zpracování žádostí o podporu 

ze strukturálních fondů EU. [35] 

Pro druhé a třetí ročníky je povinná odborná praxe ve firmách, vždy po dvou 

týdnech. Tuto praxi si většinou studenti hledají sami. 

Kromě složení mezinárodně platných jazykových zkoušek mohou studenti využít 

možnosti složit ve třetím ročníku státní závěrečné zkoušky ze zpracování textu 
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a z písemné a elektronické komunikace, získat řidičské oprávnění a účastnit se hodin 

společenského tance (druhý ročník).  

K výuce tělesné výchovy se využívá školní dvůr, hřiště s umělým povrchem, 

prostějovská sokolovna ve Fügnerově ulici a blízké Kolářovy sady. Studenti jezdí v prvním 

ročníku na lyžařský kurz a ve druhém ročníku na turistický kurz. V prosinci je sportovní 

den s vánočním turnajem ve volejbale. V minulém školním roce se uskutečnilo také 

exhibiční utkání vítězných družstev z vánočního turnaje a reprezentačního družstva 

obchodní akademie dívek proti družstvu učitelů. Vybrané akce pro studenty jsou uvedeny 

v příloze č. 1. 

2.2.3 Soutěže 

Studenti se účastní různých olympiád, soutěží a projektů z [35]: 

� českého jazyka (přednes, literární soutěž, prozaická soutěž apod.),  

� cizích jazyků (konverzační soutěže),  

� matematiky (matematický klokan),  

� tělesné výchovy (atletické soutěže, šachy, volejbal, stolní tenis apod.),  

� ekonomiky (soutěž Ekonomický tým v Brně),  

� grafických předmětů (soutěže v psaní na klávesnici – ZAV: Šenov u Nového 

Jičína, Hodonín, Bruntál, Ostrava, dále školní kolo v psaní na klávesnici, 

regionální kolo v Mohelnici). 

Významnějších úspěchů dosahují studenti zejména v psaní na klávesnici 

a na sportovních akcích. Pro zvýšení povědomí o škole je přínosná účast v projektu 

MF Dnes – „Studenti čtou a píší noviny“, kdy práce studentů byly zveřejněny 

na internetovém portálu www.idnes.cz. 

2.2.4 Profil absolventa 

Absolvent najde uplatnění na trhu práce zejména v povoláních zaměřených 

na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností. 

Příkladem jsou povolání: ekonom, účetní, finanční referent, obchodní referent, statistik, 

obchodní zástupce, administrativní pracovník, organizační pracovník a další. Absolvent je 

schopen používat ve své profesi dva cizí jazyky, využívá počítače při řešení ekonomických 

úloh a práci s internetem. [34] 
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Studenti jsou vedeni k tomu, aby si osvojili schopnost učit se, řešit problémy, 

komunikativnost, sociální a personální znalosti, občanské základy, využívat prostředků 

informačních a komunikačních technologií apod. [34] 

2.2.5 Studium na vysokých školách 

Většina absolventů Obchodní akademie Prostějov se hlásí ke studiu na vysoké 

a vyšší odborné školy. Velký zájem je především o školy s ekonomickým zaměřením, jako 

např. VŠE Praha, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Slezská univerzita 

Opava, Moravská vysoká škola Olomouc atd.  

2.3 SWOT analýza st řední školy 

V následující tabulce (viz níže) jsou přehledně znázorněné faktory SWOT analýzy 

Obchodní akademie Prostějov. Tato analýza zachycuje silné a slabé stránky, příležitosti 

i ohrožení.  

Tab. č. 2.1 SWOT analýza Obchodní akademie Prostějov 

 
Zdroj: vlastní tvorba 

Všechny faktory se musí ohodnotit, přidělit jim váhy a následně se mohou vytvořit 

čtyři matice (viz příloha č. 2).  Z grafického zpracování jsou lépe patrné závěry, které by 

mohly pomoci vedení školy k úspěšnému zformulování obsahu komunikačního mixu.  
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K nejsilnějším stránkám Obchodní akademie patří zkušení a kvalifikovaní učitelé 

a poměrně velké množství akcí a soutěží pro studenty. Škola by měla zapracovat na 

internetových stránkách, získávání kvalitních žáků a realizaci výměnných pobytů. Naopak 

by měla zvážit úsilí investované do interiéru školy (ten je momentálně v pěkném stavu) 

a do tradice školy.  

Nejvíce pozornosti ze slabých stránek by si zasloužil používaný software 

v počítačových učebnách (Open Office). Studenti by měli pracovat se softwarem, 

se kterým budou nejpravděpodobněji pracovat v praxi. Pro kantory je výuka na tomto 

softwaru také náročnější. Starší pedagogický sbor je slabou stránkou, ale v posledních 

letech je omlazován a v horizontu pár let budou odcházet další učitelé do důchodu 

(aktuálně jsou 2/3 pedagogů starší 40 let). Na zlepšení vybavení učeben se také pracuje, 

získávají se dary od sponzorů a rodičů, spolupracuje se s Olomouckým krajem. Další dva 

faktory jsou poměrně nevýznamné. Vlastní tělocvična je nahrazována výukou 

v Sokolovně, v Městských lázních Prostějov, Kolářových sadech apod. Existence jednoho 

oboru je s ohledem na počet žáků prozatím dostačující. U faktoru změna fáze životního 

cyklu vzdělávacího programu by bylo vhodné zvážit úsilí. Škola prozatím nemá problémy 

s naplněním kapacit, a pokud si obchodní akademie udrží určitou prestiž, neměl by tento 

obor v blízké době přejít do fáze úpadku. 

Silné stránky se snaží škola maximalizovat, naopak vliv slabých stránek je třeba 

omezit (pravidlo minimalizace jejich vlivu). 

Z příležitostí jsou nejvýznamnější hustota městské hromadné dopravy v blízkosti 

školy a realizace projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurence-

schopnost. Všechny tyto faktory jsou výbornou příležitostí pro Obchodní akademii 

Prostějov. Nárůst pracovních míst s ekonomickým zaměřením je v současné době 

nevýznamnou příležitostí. S ohledem na stále aktuální hospodářskou a ekonomickou krizi 

se nepředpokládá prudký nárůst pracovních míst.  

Výraznými hrozbami jsou odliv studentů ke konkurenci, administrativní bariéry 

při obnově počítačových učeben a snižující se porodnost v ČR. Jmenované hrozby nelze 

ovlivnit, je nutné s nimi ale počítat.  
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3 Teoretická východiska marketingové komunikace 

ve službách 

Vzdělávací zařízení spadají do sektoru služeb. Pro tvorbu marketingové 

komunikace, která je nezbytná pro ziskovou i pro neziskovou sféru, je vhodné brát v úvahu 

také typické vlastnosti služeb. 

3.1 Služby a jejich vlastnosti 

Podstatu služeb vystihli američtí autoři Kotler a Armstrong následně: „Služba je 

jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, 

je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, 

ale nemusí být spojena s hmotným produktem.“1 

Při tvorbě marketingového mixu nebo komunikačního mixu je nezbytné 

uvědomovat si odlišnosti služeb od hmotných výrobků, které tvoří charakteristické 

vlastnosti: nehmotnost, neoddělitelnost, proměnlivost (heterogenita), pomíjivost 

a nemožnost vlastnit službu. [5, 16] 

3.1.1 Nehmotnost 

Na rozdíl od fyzických výrobků nelze kvalitu služeb před koupí otestovat smysly. 

Proto se zákazník zaměřuje na osobu poskytovatele, ostatní zákazníky, materiální prostředí 

apod. Nehmotnost je nejcharakterističtější vlastností služeb, od které se odvíjejí další 

vlastnosti. [5, 33] 

Některých vlastností služeb využívá reklama k přesvědčení zákazníka. 

Např. spolehlivost, důvěryhodnost a jistotu lze ale ověřit až při spotřebě služby. 

Nehmotnost služeb je příčinou, že se zákazník obtížně orientuje v konkurenční nabídce, 

jako podklad pro hodnocení kvality používá cenu a obává se rizika při nákupu. Proto se 

producenti služeb snaží o co největší zhmotnění nabízené služby. [5, 16] 

                                                 
1 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. 
ISBN 978-80-247-2721-9, str. 13. 
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Obr. č. 3.1 Spektrum hmotnosti 

 „Přestože je nehmotnost jednou ze základních vlastností služeb, málokterá služba 

je čistě nehmotná stejně jako málokterý výrobek je pouze hmotný.“2 Tuto vlastnost 

znázorňuje následující Obr. č. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kincl, J. Marketing podle trhů, 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2004. 172 s. ISBN 80-86851-02-8, 

str. 115. 

3.1.2 Neoddělitelnost  

Tato vlastnost znamená, že zákazníkovi záleží na provedení služby konkrétní 

osobou a také, že se obvykle poskytovatel služby a zákazník musí setkat v místě a v čase, 

aby služba mohla být realizována. Zákazník se nemusí vždy účastnit po celou dobu 

poskytování služby. [5, 16] 

Zboží bývá většinou nejprve vyrobeno, následně nabídnuto, prodáno a nakonec 

spotřebováno; neoddělitelnost působí tak, že služba je obvykle prodána a pak teprve 

produkována a současně spotřebována. [16] 

Vysoký vliv na kvalitu služby má současně zákazník spolu s ostatními zákazníky. 

Kvalitu služby tedy ovlivňuje jak poskytovatel, tak i samotný zákazník, který je 

spoluproducentem služby. [16, 33] 

                                                 
2  KINCL, J. Marketing podle trhů, 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2004. 172 s. ISBN 80-86851-02-8, 
str. 115. 
 



 11 

3.1.3 Prom ěnlivost (heterogenita) 

U výrobků lze standardizovat nebo patentovat výrobu či konečnou podobu, u služeb 

je to zpravidla nemožné nebo velmi obtížné. Důvodem je společné působení poskytovatele 

a zákazníka. Proto není neobvyklé poskytnutí stejné služby v různé kvalitě. Některé 

faktory lze eliminovat důsledným výběrem a školením zaměstnanců, jejich motivací, 

zjišťováním spokojenosti zákazníků a standardizací služeb. [16, 33] 

Stabilní výstupy zlepšují postavení producenta ve vztahu ke konkurenci, zlepšují 

dobré jméno a image poskytovatele. Zákazníci pak ochotně poskytují svým známým 

pozitivní reference. Nejpřínosnějším efektem stabilních výstupů pak bývají naplněná 

očekávání zákazníků a jejich spokojenost. [16, 33] 

3.1.4 Pomíjivost  

„Nehmotnost služeb vede k tomu, že služby nelze skladovat, uchovávat, znovu 

prodávat nebo vracet.“3 Tato situace proto vyžaduje intenzivní koordinaci poptávky 

a nabídky, flexibilitu při plánování kapacity a dostupnost služeb denní potřeby.  

Pokud je poptávka stálá, není pomíjivost problémem, protože je snadné zabezpečit 

zaměstnance pro poskytování služeb v předstihu. Jestliže existuje fluktuace poptávky, mají 

firmy poskytující služby problémy. Cena a propagace budou prvky marketingového mixu 

nejlépe umožňující řízení poptávky [5, 33] 

3.1.5 Nemožnost vlastnictví 

Z nehmotnosti a pomíjivosti vyplývá poslední vlastnost – nemožnost službu 

vlastnit. Zákazník nezískává směnou za své peníze žádné vlastnictví, kupuje si pouze právo 

na poskytnutí služby. Za využívání veřejných služeb se neplatí přímo, právo využívat tyto 

služby produkované státem je výsledkem placení daní nebo pojištění. [16] 

V distribučních kanálech služeb neexistují velkoobchody ani maloobchody. Pokud 

se prostředníci objeví, vystupují zároveň jako spoluproducenti služby. Tyto kanály jsou 

obvykle přímé a velmi krátké. [5] 

                                                 
3 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. 
ISBN 978-80-247-2721-9, str. 23 
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V důsledku různorodosti služeb je třeba pohlédnout na typické vlastnosti služeb 

i z jiného úhlu. Dle ekonomů Foota a Hatta lze vzdělávací služby zařadit do kvinterní 

skupiny služeb, které své příjemce mění a zdokonalují. V případě členění na základě 

prodejce lze státní školy zařadit do veřejného neziskového sektoru. Důležité je také 

zaměření výuky na člověka (studenta) s vysokým kontaktem se zákazníkem. Zákazník 

musí v tomto případě přijít za službou. [16] 

Z charakteristických vlastností služeb vyplývá potřeba specifického 

marketingového mixu. Pro marketingový mix služeb existuje celá řada různých 

variant „P“. Nejpoužívanější je varianta dle Cowela, která obsahuje „7 P“  (product, price, 

place, promotion, people, physical evidence a process). [33] 

3.2 Marketingová komunikace 

Jedním z prvků marketingového mixu, je i marketingová komunikace. Je to 

důležitý nástroj pro vytváření i udržování tržního podílu, při budování image, prestiže, 

při získávání nových zákazníků apod. [33] 

Marketingová komunikace bývá směřována na cílové skupiny (např. akcionáře, 

dodavatele, odběratele, zákazníky, veřejnost), které mívají často protichůdné cíle. Proto je 

důležité nakládat s marketingovou komunikací obezřetně a takticky. Je třeba, aby škola 

informovala své zákazníky a partnery o své existenci, aktivitách, cílech a nabídce 

a vyvolala u nich zájem a potřebu spolupráce. [15, 33] 

Dle Foreta marketingová komunikace poskytuje zejména informace, vytváří 

a stimuluje poptávku, diferencuje produkt firmy od konkurenčního, klade důraz na užitnou 

hodnotu výrobku (dle odvětví působení), stabilizuje obrat prostřednictvím vyrovnávání 

sezónních výkyvů v poptávce a také stabilizuje postavení na trhu. [1] 

Jednoduše vystihuje význam marketingové komunikace Hesková, kdy jde 

o každou formu komunikace používanou organizací k informování, přesvědčování 

nebo ovlivňování dnešních nebo potenciálních zákazníků. Hlavní charakteristikou 

je informovat s cílem usměrnit mínění, postoje, očekávání a chování spotřebitelů v souladu 

s cíli firmy. [3] 
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Komunikace ve škole by měla probíhat jak horizontálně – mezi pedagogy 

nebo mezi studenty, tak vertikálně – existují dva základní způsoby. [15] 

Vertikální komunikace směrem vzhůru , což je komunikace směřovaná 

od studentů k managementu školy, by měla zajišťovat zpětnou vazbu od studentů. 

Nejdůležitější způsob komunikace, který určuje efektivitu řízení, a často zde vznikají 

chyby, je ovšem vertikální komunikace směrem dolů. Ta probíhá od managementu školy 

směrem k ostatním pracovníkům nebo studentům. [15] 

3.2.1 Komunika ční mix 

V marketingovém pojetí existuje pět základních prvků komunikačního mixu: 

reklama, podpora prodeje, přímý marketing, public relations a osobní prodej. Propojením 

všech těchto prvků vzniká pojem integrovaná marketingová komunikace, která zvyšuje 

efektivitu marketingové komunikace působením synergického efektu. [15] 

Mezi běžně využívané nástroje komunikačního mixu patří reklama, podpora 

prodeje, osobní prodej a public relations. [16] 

Reklama 

Reklama je klasický nástroj komunikačního mixu. Ze širokého výběru definic 

reklamy, je nejvýstižnější definice Americké marketingové asociace AMA, kdy 

je „Reklama definována jako každá placená forma neosobní prezentace a nabídky idejí, 

zboží nebo služeb prostřednictvím identifikovatelného sponzora“4 Z psychologického 

hlediska je to určitá forma komunikace s komerčním účelem. [3, 18] 

Veřejnost se s reklamou setkává nespočetněkrát denně, díky tomu je často 

předmětem negativních ohlasů. Veřejnost se nejčastěji setkává s těmito hlavními nástroji 

reklamy: inzercí, televizními spoty, rozhlasovými spoty, outdorovou reklamou, reklamou 

v kinech. [3] 

Přestože reklama má vyvolat pozitivní dojem, mohou mít reakce zákazníků 

několik podob [7]: 

� vyvine se pozitivní postoj k výrobku, službě či firmě; 

� uspíší se nákup výrobku v maloobchodě; 
                                                 
4 VYSEKALOVÁ, J. A KOL. Psychologie reklamy, 3. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada 
Publishing, 2007. 296 s. ISBN 978-80-247-2196-5 
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� zákazník poskytne reference ostatním; 

� posílí se již existující pozitivní vztah. 

Při volbě konkrétních médií pro reklamní kampaň je nutné brát v úvahu výhody 

a nevýhody všech relevantních médií. Přehled vybraných médií a jejich předností 

či nedostatků je uveden v příloze č. 3. 

Cíle reklamy, jsou odvozené od čtyř fází životního cyklu produktu: informativní, 

přesvědčovací, připomínací a posilující reklama. Srovnávací reklama byla v ČR 

do roku 2000 zákonem zakázaná. Rokem 2001 je za omezujících podmínek uvedených 

v obchodním zákoníku povolena. [3, 33] 

Podpora prodeje 

„Obecně je podpora prodeje jakýkoliv časově omezený program prodejce, který 

se snaží učinit svou nabídku přitažlivější pro zákazníky, přičemž vyžaduje jejich 

spoluúčast formou okamžité koupě nebo nějaké jiné činnosti.“5 

Podpora prodeje je v době rozvoje koncentrace obchodní sítě a růstu plošných 

standardů obchodních jednotek a zvyšování výkonnosti flexibilní nástroj schopný reagovat 

v místě prodeje na potřeby zákazníků. U retailových společností jsou investice do podpory 

prodeje dnes větší než do reklamy. Jde v podstatě o kombinaci reklamy a cenových 

opatření působících na zprostředkovatele, prodejce, nejčastěji je ale zaměřena na konečné 

spotřebitele (viz obr. č. 3.4).[3, 7, 16] 

 

 

 

 

 

Zdroj: KOZÁK, V. Marketingová komunikace. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 91 s. 

ISBN 80-7318-230-0, str. 75. 

                                                 
5 KOZÁK, V. Marketingová komunikace. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 91 s. 
ISBN 80-7318-230-0, str. 75. 
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Využívají se dárkové a upomínkové předměty, vzorky, ochutnávky, předvádění 

výrobků, kupóny, prémie, soutěže, věrnostní karty, multibalení a cenová zvýhodnění, 

obchodní známky, výstavy a veletrhy. [3, 9] 

Do podpory prodeje je zařazován i merchandising, jež stimuluje zákazníka 

prostřednictvím materiálů používaných v místě prodeje. U merchandisingu je ve středu 

zájmu zboží, zatímco podpora prodeje působí celým mixem nástrojů na kupní chování 

zákazníka. [3] 

Osobní prodej 

„Osobní prodej je forma osobní komunikace s jedním nebo několika možnými 

zákazníky. Jeho cílem je dosažení prodeje. Obsah a forma sdělení může být přizpůsobena 

konkrétnímu zákazníkovi a situaci.“6 Je to sice nákladný, ale efektivní způsob 

marketingové komunikace. Pro některé firmy je osobní prodej důležitější než ostatní prvky 

komunikačního mixu. [9] 

Tento nástroj se používá nejčastěji v oblasti business to business marketingu, 

je nepostradatelný pro marketing služeb. Osobní prodej služeb má některé společné 

prvky s prodejem výrobků, hlavně postup prodeje, kdy se nejprve vyhledávají potenciální 

zákazníci, zkontaktují se, prezentuje se jim služba a v ideálním případě se na konci uzavře 

prodej a nabídnou doplňkové služby. [4, 16] 

Public relations (PR) 

„Jde o cílevědomé dlouhodobé úsilí, které se snaží vytvářet a podporovat vzájemné 

pochopení mezi organizací a veřejností.“7 

Výhody PR jsou nižší náklady, možnost cílené komunikace, věrohodnost, na druhé 

straně existují nevýhody. PR se nedají dobře kontrolovat a o všem je dobře informovaná 

konkurence. [1] 

 

                                                 
6 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. 
ISBN 978-80-247-2721-9, str. 141. 
 
7 VYSEKALOVÁ, J. A KOL. Psychologie reklamy, 3. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada 
Publishing, 2007. 296 s. ISBN 978-80-247-2196-5, str. 22. 
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V PR se nejčastěji využívají tyto komunikační prostředky [16]:  

� placené inzeráty a články,  

� informační bulletiny, podnikové časopisy a výroční zprávy,  

� dny otevřených dveří a tiskové konference apod.  

PR se věnuje činnostem jako je vytváření firemní identity, v poslední době se často 

používá v krizové komunikaci, lobbing, informace o produktech, sociální komunikace, 

sponzoring a charita a podpora změn ve firmě. [3] 

V minulých letech např. díky globalizaci dochází k vyčleňování dalších nástrojů 

komunikačního mixu – direct marketing a internetová komunikace, které v praxi zaujaly 

své nezastupitelné místo. [16] 

Přímý marketing  

Označovaný také jako direct marketing, je založen na silné, stálé vazbě a dialogu 

se současným nebo potenciálním zákazníkem. Důraz je kladen na segmentaci a cílené 

oslovení zákazníků. Cílem je nalezení maximálního počtu přesně definovaných skupin 

zákazníků a jejich oslovení konkrétní nabídkou. [7] 

Rozšiřování tohoto nástroje komunikačního mixu je způsobeno rozvojem a větší 

dostupností výpočetní a komunikační techniky. Cíle direct marketingu mohou být 

následující [7, 16]: 

� získat zájemce, 

� získat zákazníky, 

� ze zájemců udělat zákazníky, 

� prodávat již získaným zákazníkům, 

� zlepšit péči o zákazníky, 

� získat zákazníky jako prodejce, 

� pozvánky. 

K výhodám přímého marketingu patří hlavně efektivnost cílené komunikace, 

vytváření osobního vztahu, kontrolovatelnost, měřitelnost reakcí na nabídku. [16] 
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Internetová komunikace 

Je to obousměrná, flexibilní a levná forma komunikace s neomezeným počtem 

osob. Internetová reklama je blízká reklamě v klasických médiích. Má ovšem radu specifik 

a výhod, které se dají shrnout do čtyř základních bodů, jde o zacílení, snadné měření 

reakce uživatelů, doručitelnost, flexibilitu a interaktivitu. [1] 

Mezi klasickou internetovou reklamu patří e-mail (spam, autorizovaný reklamní 

mail) a web (reklamní proužky – banners, tlačítka, textové odkazy). [13] 

Dnes se téměř žádná firma neobejde bez internetových stránek, na kterých 

se obvykle dočteme základní informace a kontakty, předmět podnikání, katalog zboží, 

ceník, reference apod. Podstatou je ale zapamatovatelná a výstižná doména. S tvorbou 

webových stránek se dnes vyplatí obrátit na odborníky, kteří zaručí, aby zejména grafická 

a funkční úroveň odpovídala standardu a neodradila zákazníky. [13] 

3.2.2 Nové trendy využitelné v marketingové komunik aci 

V současné době se objevují zcela nové způsoby a trendy v marketingové 

komunikaci, které mají potenciál uplatnit se v marketingu služeb. Řadí se sem event 

marketing, guerilla marketing, virální marketing a product placement. [16] 

Event marketing  

Event marketing (marketing událostí nebo také zážitkový marketing) se snaží stát 

součástí výjimečného okamžiku v životě spotřebitele a propojit značku s významnou 

událostí. Filozofie tohoto nástroje vychází ze současných trendů zdůrazňování pocitů 

v souvislosti s rostoucím významem volného času a zdravého životního stylu. Nové 

přístupy obchodníků se snaží docílit příjemné nákupní atmosféry. Ta je hodně důležitá 

při poskytování služeb. [3, 16] 

V oblasti marketingu služeb se dá hovořit o následujících skupinách příležitostí, 

akcí a událostí [16]: 

� neziskově orientované akce (konference, oslavy výročí aj.); 

� komerčně orientované akce (atraktivní program za zaplacené vstupné, 

např. koncerty, plesy, festivaly, výstavy, kde nejde o zisk, ale spíše o pokrytí 

nákladů; akce pro zaměstnance, obchodní partnery apod.); 

� charitativní akce (charitativní účel akcí). 
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V praxi existují specializované agentury nabízející organizování akcí, které 

se skládají z kreativní části (koncepce, scénář akce) a produkční části (příprava, 

organizace, likvidace, vyhodnocení). Agentury nabízejí plánování tiskových konferencí, 

firemní setkání, uvedení nového produktu na trh, sponzoring, soutěže apod. [3] 

Guerilla marketing 

„Guerilla marketing chápeme jako nekonvenčně pojatou marketingovou kampaň, 

jejímž účelem je dosažení maximálního efektu s minimem zdrojů.“8 

Uvedené nové pojetí reklamní kampaně lze vysvětlit jako myšlenkově 

bohaté, vtipné reklamní akce na neobvyklých místech spojených s efektem překvapení 

a realizovaných na hraně legality. Guerilla se drží tří zásad [16]: 

� získat lid, 

� oslabit nepřítele, 

� zůstat naživu. 

Taktikou  guerilla marketingu je úder na nečekaném místě, zaměření se 

na vytipované cíle a pohotové stažení se zpět. Efektem je silný a nevšední zážitek, který 

se cílovým segmentům zákazníků zapíše hluboko do paměti spolu s prezentovaným 

produktem. [16] 

Virový marketing 

Z internetové komunikace se vyděluje virový marketing. Tato nová metoda slouží 

k exponenciálnímu růstu povědomí o značce (produktu či službě) prostřednictvím 

nekontrolovatelného šíření informací mezi lidmi. Toto šíření lze přirovnat k virové 

epidemii, odtud pochází název jmenované metody. Nejčastěji je spojován s přeposílanými 

e-mailovými zprávami nebo s odkazem na další webovou stránku, motivem k rozesílání 

bývá neobyčejný či vtipný obsah s kreativním potenciálem. Kromě internetu jako média 

se může sdělení šířit také prostřednictvím klasické pošty, mobilního telefonu či osobního 

kontaktu (word-of-mouth). [13, 16, 22] 

                                                 
8 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. 
ISBN 978-80-247-2721-9, str. 150. 
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Důvody pro využívání virového marketingu jsou zejména nízké náklady, rychlé 

šíření informací a vysoká efektivnost zásahu především mezi mladými lidmi. Nevýhoda 

spočívá v tom, že po odstartování kampaně již není možné kontrolovat další šíření zprávy. 

Nezbytné je závěrečné vyhodnocení efektivity akce. [16, 22] 

Šíření zajímavých a často úsměvných sdělení je založeno na lidské zvědavosti 

a důvěřivosti. Vtipné reklamy, slogany či hry se nejčastěji šíří mezi známými, tím je 

vyloučen spam. Komerčním sdělením je nutné šetřit, aby nebylo příliš zřejmé, mělo by být 

pouze doplňkem zprávy. [22, 23] 

Product placement 

„Produkt placement je záměrné a placené umístění značkového výrobku či služby 

do audiovizuálního díla (film, počítačová hra atd.), za účelem jeho prezentace.“9 

Výsledkem je reklamní efekt pro danou cílovou skupinu. Určitý výrobek 

je pozitivně začleněn do kontextu např. filmu tak, aby nenarušil děj, nebo produkt využívá 

známá osobnost či filmová postava. [16] 

V posledních dvou letech utichl zájem o tuto formu reklamy. Není to tím, že by 

produkt placement zmizel z filmů, ale zmizely filmy, do kterých by byli ochotni producenti 

investovat. Ministerstvo kultury podporuje natáčení historických filmů, kam nelze umístit 

nový mobilní telefon či nový model automobilu. V zahraničí se produkt placement 

aktivně využívá hojně v nekonečných seriálech, sitcomech, reality show a hobby 

magazínech také proto, že jsou zde příznivější ceny než v celovečerních filmech. [24] 

V České republice je tato forma reklamy již legalizována prostřednictvím zavedení 

směrnice EU do českého práva. Jeho využívání je upraveno podmínkou, že na začátku 

nebo na konci filmu musí být uveřejněny upozorňující titulky. Na některé druhy zboží 

(cigarety, tabákové výrobky, léky na předpis aj.) je produkt placement zakázán. Výjimku 

tvoří také pořady pro děti, kam je umisťování této reklamy nezákonné. [25] 

                                                 
9 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. 

ISBN 978-80-247-2721-9, str. 153, upraveno. 
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3.3 Plán marketingové komunikace 

Pro tvorbu marketingové komunikace existuje mnoho různých přístupů, které mají 

určité základní prvky společné. Plán AMSTIK  je pro manažery pomůckou, díky ní 

si mohou vybavit hlavní složky plánu marketingové komunikace [11]: 

� A  – Analýza situace (kde se nyní nacházíme); 

� M  – Mety (kam chceme dojít); 

� S  – Strategie (jak se tam chceme dostat); 

� T  – Taktika (podrobnosti strategie); 

� I   – Implementace (činnosti, kterými plány naplníme); 

� K   – Kontrola (měření, monitorování, sledování a úprava plánů). 

Konkrétní metodický postup, jak vytvořit efektivní marketingovou komunikaci, 

je dle Heskové rozčleněn na následujících sedm částí.  

3.3.1 Identifikace cílové skupiny 

Úspěch celého komunikačního mixu přímo závisí na přesném definování cílového 

segmentu, tedy na příjemci sdělení. Tím může být např. potencionální zákazník, uživatel 

nebo někdo, kdo o nákupu rozhoduje. Zpráva může směřovat k jednotlivci, skupině, části 

veřejnosti nebo celé veřejnosti. Cílový segment musí být dostatečně široký, aby mohl 

přinášet zisk. [3, 6] 

Cílový segment má vliv na rozhodnutí o tom: co se bude sdělovat, jak , kdy, kde 

a kdo bude zprávu sdělovat cílové skupině či skupinám. [3] 

3.3.2 Stanovení cíl ů marketingové komunikace 

Cíle musí být stanoveny na začátku marketingového plánu, musí vycházet 

ze strategických marketingových cílů a měly by směřovat k upevňování dobré firemní 

pověsti. Obecně platí, že cíle musí být SMART  (specifické, měřitelné, akceptovatelné, 

realizovatelné a termínované). [9, 16]  

Hlavní cíle marketingové komunikace mohou být např. [9, 16]:  

� informovat zákazníky, poskytnout informace; 

� vybudovat u zákazníka preferenci produktu; 
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� vytvořit, stimulovat poptávku; 

� průběžně připomínat produkt; 

� odlišit se od konkurence, diferenciovat produkt. 

Sdělení může u zákazníka vyvolat rozumovou, emoční nebo akční reakci. 

Příjemce sdělení by si měl něco zapamatovat, změnit svůj postoj. [6] 

3.3.3 Sestavení sd ělení 

Model AIDA  popisuje proces fungování optimální komunikace. Název modelu 

vychází z prvních písmen anglických slov attention, interest, desire, action. Reklama 

by tedy měla nejprve vzbudit pozornost, vyvolat zájem, přesvědčit  o výhodách a nakonec 

přimět zákazníka k akci (k objednávce nebo nákupu). Přestože je tento koncept již 

překonaný, patří stále k nejčastěji využívaným. Jeho slabé místo spočívá v tom, že jde 

o významné zjednodušení složité skutečnosti. Může být ale užitečný k pochopení chování 

příjemců sdělení. [14, 26] 

Mezi novější modely patří např. ADAM  (attention, interest, desire, memory), který 

zdůrazňuje důležitost zapamatování a nejobsáhlejší model DIPADA  (definition, 

identification, proof, acceptance, desire, action), ten se zabývá celým procesem přípravy 

reklamní kampaně. [26] 

Obsah zprávy by měl být volen podle Heskové s ohledem na racionální (užitek), 

emocionální (pozitivní nebo negativní emoce motivující nákup – strach, pocit štěstí), 

morální (podpora veřejných zájmů, životní prostředí) a pozitivní aspekty tématu (láska, 

humor, hrdost, radost). [3] 

Při sestavování sdělení se musí brát ohled i na obsah sdělení, jeho strukturu , 

formu  a zdroj , aby zpráva neztratila smysl. [6] 

3.3.4 Výběr komunika čních cest 

Komunikační cesty (kanály) se v podstatě dělí na osobní a neosobní kanály [3]:  

� Osobní komunikační cesty jsou finančně nákladné v přepočtu na jednoho 

osloveného zákazníka. Je vhodná u přímého prodeje, kde je nutné 

např. vysvětlit funkce, vlastnosti produktu nebo v případě, kdy se jedná 

o luxusní výrobek. 
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� Neosobní komunikační cesty jsou formy komunikace s prostředníkem. 

Využívají se standardní i nekonvenční typy médií pro nepřímé oslovení široké 

veřejnosti, např. noviny, časopisy, televize, billboardy. Důležitým kritériem 

při výběru komunikačního média je jeho dosah.  

Komunikační cestu volíme s ohledem na cílový segment. Informace o cílovém 

segmentu získáváme z výzkumu. [3] 

3.3.5 Rozhodnutí o skladb ě komunika čního mixu 

Na komunikační mix působí ostatní části marketingového mixu (produktového, 

cenového a distribučního mixu). Výběr prvků komunikačního mixu bude mít vazbu 

na objem disponibilních zdrojů. [3] 

Firma musí také zvolit komunikační strategii, na výběr jsou dvě základní [9, 16]: 

� Pull strategie (tahu) je založena na situaci, kdy firma přitahuje zákazníka 

ke koupi především uplatněním reklamy a podpory prodeje. Prodávající se 

snaží stimulovat poptávku konečného spotřebitele, ten pak vyvine tlak 

na obchodníka. Prodávající by se měl tedy připravit na vyšší poptávku.  

� Push strategie (tlaku ) naopak znamená, že podnik tlačí zákazníka k nákupu 

svých produktů. Toho se snaží dosáhnout prostřednictvím přímého marketingu 

a osobního prodeje, konkrétně např. obchodními slevami, podporou prodejců 

a dealerů. Smyslem je motivovat obchodní mezičlánek. 

� Úspěšné firmy používají kombinace obou strategií pro různé produkty 

a značky (viz obr. č. 3.5). 

Obr. č. 3.5 Kombinace strategie Push a Pull 

 

Zdroj: NAGYOVÁ, J. Marketingová komunikace není pouze reklama. Praha: VOX, 1999, 145 s. ISBN 80-

86324-00-1, str. 34. 

 

Výrobce Obchodní 
mezičlánek 
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3.3.6 Zpracování časového harmonogramu a celkového rozpo čtu 

na marketingovou komunikaci 

V načasování některých komunikačních kampaní je nutné zohlednit sezónnost. 

Špatné načasování může snížit účinnost celé kampaně. [3] 

Jedním z nejobtížnějších úkolů marketingových pracovníků je bezesporu 

rozhodnutí o finančních prostředcích určených na marketingovou komunikaci. 

Pro stanovení rozpočtu se využívají následující metody [3, 9, 16]: 

� Metoda zůstatkového rozpočtu (neboli metoda firemních možností) je v praxi 

nejrozšířenější u malých a středních podniků. Nejde v podstatě o metodu, 

protože se vychází z alokování zbytkových zdrojů do oblasti marketingové 

komunikace. Tento způsob ignoruje přímý vliv komunikace na objem prodeje. 

� Metoda procentuálního podílu z obratu je nepochybně nejznámější způsob 

určování rozpočtů na komunikaci. Procento může vycházet z minulého 

eventuálně předpokládaného obratu. Přes svou jednoduchost nemusí být 

nejlepším řešením, protože se často vychází z odhadů předpokládaných příjmů 

nebo neaktuálních informací.  

� Metoda konkurenční parity  (rovnosti) stanovuje rozpočet přiměřený 

konkurenci, aby byl dosažen určitý podíl na trhu. V praxi se k této metodě 

používají počítačové modely. Nevýhodou je možnost konkurenčních bojů 

v oblasti výdajů na komunikaci.  

� Metoda dosažení cílů (metoda úkol – cíl) je nejlogičtější ale zároveň 

nejnáročnější metodou. Základem metody je měřitelnost každé vložené koruny 

do komunikace a kvantifikovatelné a přesně formulované cíle. Tato metoda je 

slučitelná s moderní marketingovou praxí. Moderní softwary a techniky tento 

přístup usnadňují.  

� Marginální analýza se v běžné praxi používá minimálně. Vychází z principu, 

kdy se do komunikace investuje do té doby, pokud každá další vložená koruna 

přinese více než jednu korunu zisku. V tom případě se komunikace zaplatí 

a vydělává.  
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� Metoda netečnosti spočívá v konstantním rozpočtu bez ohledu na trh, akce 

konkurence a zákazníka. Připomíná metodu zůstatkového rozpočtu. Tato 

metoda není příliš vhodná. 

� Metoda libovolné alokace určuje investice do komunikace dle subjektivního 

postoje bez vztahu k analýzám. Tento způsob uplatňují malé firmy, kdy 

o rozpočtu rozhoduje vlastník.  

 Pokud se zvýší prodej, je těžké určit, zda tomu tak bylo v důsledku efektivní 

marketingové komunikace nebo v důsledku vlivů vnějšího prostředí. Rozpoznat, o kolik 

zvýšila marketingová komunikace prodej, je v praxi velice obtížné, avšak snahou je co 

nejvíce se k tomuto údaji přiblížit. [9]  

3.3.7 Zabezpečení zpětné vazby a m ěření výsledk ů marketingové 

komunikace 

Měření efektů komunikace lze provádět měřením přímých a měřením nepřímých 

účinků. V prvním případě sledujeme přírůstek tržeb k vloženým nákladům 

na marketingovou komunikaci, nákladové, obratové ukazatele, ukazatele návratnosti 

investic, můžeme použít analýzu bodu zvratu. Toto měření se využívá zejména u přímého 

prodeje. Nevýhodou je zkreslení výsledků vlivem vnějších faktorů. [3] 

Nepřímé metody hodnocení využívají sledovanosti médií a čtenosti časopisů, 

zapamatovatelnosti a preferencí značky, změny postoje, zkoumání image produktu 

či firmy.  Měření obnáší dotázání se cílových příjemců sdělení, např. zda sdělení poznávají 

a zda si na něj vzpomínají. Porovnává se předchozí a současný postoj, kdy je přínosné 

zjištění změny chování způsobené sdělením. Důležitý je pečlivý výběr respondentů. [3, 6] 
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4  Metodika výzkumu 

V diplomové práci jsem využila primární i sekundární informace. Sekundární 

informace jsem získala z interních zdrojů Obchodní akademie Prostějov, od pedagogů 

a z internetových stránek. Z marketingového výzkumu jsem získala primární informace  

(od rodičů i studentů).  

Marketingový výzkum se skládá ze dvou samostatných výzkumů (kvantitativního 

a kvalitativního výzkumu). První byl prováděn písemným dotazováním a druhý formou 

skupinového rozhovoru. Každý výzkum zahrnuje přípravnou a realizační fázi  

4.1 Výzkum I – písemné dotazování 

Písemné dotazování bylo realizováno prostřednictvím dvou verzí dotazníků: 

� dotazníků určených studentům, 

� dotazníků určených jejich rodičům.  

4.1.1  Přípravná fáze výzkumu I 

Definování problému 

Konkurence mezi středními školami s maturitou v Prostějově je poměrně velká. 

Působí zde osm státních středních škol s maturitou a tři soukromé střední školy 

s maturitou. Přímá konkurence je tedy tvořena 11 subjekty. Někteří studenti uvažovali 

nad středními školami z Olomouce, Vyškova, Přerova, Boskovic, Holešova či Kroměříže, 

jiní dokonce nad učebními obory. Bez marketingové komunikace je těžké oslovit 

potenciální zákazníky, tedy žáky základních škol. 

Cíle marketingového výzkumu I 

Prvním cílem kvantitativního výzkumu bylo zjištění účinnosti marketingové 

komunikace na potenciální studenty a jejich rodiče při rozhodování o výběru střední školy. 

Druhým cílem bylo zjištění úrovně marketingové komunikace zaměřené na studenty 

a jejich rodiče v průběhu studia. Chtěla jsem také zjistit, zda je rozdíl v postojích ke škole 

mezi studenty a jejich rodiči.  
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Formulace hypotéz 

Hypotéza č. 1: U studentů i jejich rodičů se umístila pověst školy mezi vybranými faktory, 

které je ovlivnily při volbě střední školy. 

Hypotéza č. 2: Internetové stránky Obchodní akademie Prostějov navštěvují častěji rodiče 

než studenti.  

Hypotéza č. 3: Studenti zaujímají k Obchodní akademii Prostějov více kritický postoj 

než jejich rodiče.  

Plán výzkumu I 

Pro marketingový výzkum realizovaný mezi studenty a rodiči byla použita 

písemná technika dotazování s využitím dotazníků uvedených v přílohách č. 4 a 5. 

(V příloze č. 6 je uvedeno kompletní grafické zpracování dotazníků a v příloze č. 7 je 

k dispozici numerické zpracování.) Použila jsem nepravděpodobnostní výběrovou 

techniku, konkrétně metodu vhodného úsudku, protože respondenty vybírali třídní 

učitelé.  

Základní a výběrový soubor 

Základní soubor tvořili studenti Obchodní akademie Prostějov ze všech ročníků, 

přesně 242 studentů a přibližně 450 rodičů. Výběrový soubor se skládal ze 121 studentů 

a 121 rodičů. Záměrem bylo oslovit rodiče studentů z 1. A, 2. A, 3. A, 4. A a studenty 

z 1. B, 2. B, 3. B a 4. B. 

Tab. č. 4. 1 Aktuální počet studentů studujících na Obchodní akademii Prostějov 

ve školním roce 2009/2010 

A B
1. 32 32 64
2. 32 32 64
3. 30 31 61
4. 27 26 53

Celkem x x 242

Třída CelkemRočník

 

V dotazníku jsem použila uzavřené, polouzavřené a dvě otevřené otázky. 

Do dotazníku jsem zapracovala grafické prvky a grafickou škálu pro hodnocení loga školy, 

aby působil na respondenty pozitivně. Otázky jsem se snažila formulovat srozumitelně 

a výstižně. Otázky byly pokládány v logickém pořadí, aby dotazník nepůsobil 

na respondenty chaoticky.  
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Pilotáž písemného dotazování 

Před zahájením samotného písemného dotazování jsem provedla pilotáž se 3 rodiči 

a 3 studenty, která proběhla 3. března. 2010, tedy pár dní před distribucí všech dotazníků.  

Zjistila jsem, že respondenti špatně označovali odpovědi v otázce týkající se 

internetových stránek školy, proto jsem ji přeformulovala a změnila prostor 

pro označování. U otázek, kde mohli respondenti označit více možností, nebo měli za úkol 

vybrat 4 faktory, jsem po pilotáži v každém dotazníku tyto informace barevně zvýraznila, 

abych respondenty na tuto informaci upozornila.  

Pro lepší přehlednost jsem u otázky určené pro polaritní profil graficky oddělila 

řádky. Podobně jsem u otázky s nabídkou všech středních škol s maturitou v Prostějově 

rozdělila střední školy na skupiny (gymnázia, státní střední školy s maturitou, soukromé 

střední školy s maturitou a jiné). Přehlednost je pro respondenty při vyplňování velice 

důležitá zejména pro správné pochopení a vyplnění dotazníku.  

Po získání pilotních dotazníků jsem doplnila do dotazníku pro rodiče otázku 

zaměřenou na shodu očekávání s následnými zkušenostmi. Uvědomila jsem si, že by bylo 

zajímavé porovnat odpovědi studentů a rodičů.  

Časový harmonogram marketingového výzkumu a předběžný rozpočet 

Činnosti, které bylo nutné provést pro úspěšnou realizaci a vyhodnocení celého 

marketingového výzkumu, jsou uvedeny v následující tab. č. 4.2. Časově nejnáročnější 

bylo zpracování získaných dat. 

Tab. č. 4.2 Časový harmonogram marketingového výzkumu 

Aktivity/Týden 2010 9. 10. 11. 12. 13.

Definování cíle výzkumu ►
Stanovení hypotéz ►

Tvorba dotazník ů ►
Distribuce dotazník ů ►
Tvorba scéná ře ke 
skupinovému rozhovoru ►

Realizace skupinového 
rozhovoru ►

Zpracování získaných dat ► ►
Interpretace všech výsledk ů ► ►  
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Pro zajištění písemného dotazování i skupinového rozhovoru jsem si stanovila 

předběžný rozpočet zahrnující veškeré náklady na realizaci (viz tab. č. 4.3). 

Tab. č. 4.3 Předběžný rozpočet pro marketingový výzkum 

Náklad Částka (v K č)
Tisk a kopírování 720,-
Doprava 65,-
Telefon a internet 100,-
Občerstvení pro účastníky rozhovoru 125,-
Celkem 1.010,-  

4.1.2 Realizační fáze výzkumu I 

Sběr informací a skutečná velikost výběrového souboru 

Písemné dotazování studentů Obchodní akademie Prostějov a rodičů probíhalo 

v termínu od 8. do 12. března 2010. Dotazníků bylo rozdáno 121 kusů studentům 

a 121 kusů rodičům. Vrátilo se 112 dotazníků od studentů a 79 dotazníků od rodičů. 

Musela jsem ovšem vyřadit tři dotazníky od studentů a čtyři od rodičů, protože byly 

nekompletně nebo špatně vyplněny. Pro marketingový výzkum jsem tedy získala celkem 

184 správně vyplněných dotazníků. Protože dotazníky zadávali třídní učitelé, návratnost 

byla velice příznivá (76 %). 

Způsob zpracování a analýzy dat 

Pro vyhodnocení otázek z obou verzí dotazníku a následně hypotéz jsem využila 

programů Microsoft Office Excel 2003 a Microsoft Office Word 2003.  

Nejprve bylo třeba dekódovat dotazníky a vytvořit dvě datové matice (pro studenty 

a pro rodiče). 75 rodičů odpovídalo na 19 otázek a 109 studentů označovalo 18. otázek.  

Pomocí programu Microsoft Office Excel 2003 jsem vytvořila dílčí tabulky a grafy. 

Hodnoty jsem uváděla převážně v procentech, aby nedošlo ke zkreslení při porovnávání 

výsledků dotazníků studentů a rodičů.  

Problémy vzniklé při realizaci výzkumu I 

Přes opatření, které jsem uskutečnila po provedení pilotáže, objevily se problémy 

také při realizaci výzkumu.  
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Poměrně častá chyba (zejména u rodičů) při vyplňování otázky, kde měli 

respondenti označit čtyři nejdůležitější faktory, byla taková, že označili pouze jednu 

odpověď.  

V následující otázce měli vybrané čtyři faktory seřadit od nejdůležitějšího. Zde 

čtyři faktory už seřadili. Vybrané a seřazené čtyři faktory jsem tedy doplnila do předchozí 

otázky, kde je měli pouze označit. Tuto alternativu jsem zvolila proto, že jsem nijak 

nenarušila a nezměnila názor respondenta a také proto, že tímto způsobem bylo vyplněno 

značné množství dotazníků.  

U obou kategorií respondentů se často vyskytovaly nevyplněné otevřené otázky, 

což jsem očekávala. Proto jsem je nevyhodnocovala jako ostatní s pomocí grafů. Sloužily 

mi pro dokreslení situace a názorů respondentů.  

V několika dotaznících určených rodičům bylo na otázku, zda navštěvují 

internetové stránky odpovězeno, že nenavštěvují. V závorce jsem uvedla, aby v tomto 

případě přešli na otázku číslo 11. Pár respondentů přesto vyplňovalo otázky týkající 

se internetových stránek. Také proto, že k tomuto tématu neodpověděli na všechny otázky, 

vyřadila jsem jejich odpovědi na otázky číslo devět až deset.  

Logická kontrola dotazníků tedy odhalila pár nesrovnalostí, které by mohly zkreslit 

výsledky marketingového výzkumu.  

4.1.3 Struktura výb ěrového souboru podle vybraných 

demografických charakteristik 

Dotazník určený studentům, byl zadán polovině studentů. Z celkových 

242 studentů bylo získáno 109 správně vyplněných dotazníků.  

Ve výběrovém souboru studentů byly rovnoměrně zastoupeny všechny čtyři 

ročníky (konkrétně 1. ročník 23 %, 2. ročník 28 %, 3. ročník také 28 % a 4. ročník 21 %).  

Na Obchodní akademii Prostějov studuje podle výsledků dotazníků téměř čtvrtina 

mužů (chlapců). Jak je vidět z obr. č. 4.1, z rodičů vyplnilo dotazník jim určený pouze 

12 % mužů (otců). Tato hodnota naznačuje, že se o průběh studia svých dětí stále zajímá 

ve větší míře matka dítěte.  
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Obr. č. 4.1 Pohlaví respondentů studentů a rodičů 
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Další demografické rozdíly jsou patrné pouze u rodičů (vybráno 75 dotazníků), 

protože studenti jsou z hlediska věku či vzdělání homogenní skupinou a dle příjmu je také 

není možné segmentovat. Příjem rodičů nebyl v dotazníku zahrnut, protože Obchodní 

akademie Prostějov je státní školou, kde se neplatí školné.  

V dotazníku rodičů byla zahrnuta také věková kategorie 56 let a více. Do této 

kategorie se nezařadil žádný rodič.  

Obr. č. 4.2 Rozložení rodičů dle věkových kategorií 
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Z grafu (viz obr. č. 4.2) je vidět, že pouze 4 % rodičů jsou mladší 35 let a pouze 

17 % rodičů je zařazeno ve věkové kategorii 46 – 55 let. Většina rodičů (téměř 80 %) 

se nachází ve věkové kategorii 36 – 45 let.  

Zajímavé je rozložení rodičů podle nejvyššího dosaženého vzdělání. Asi polovina 

rodičů dosáhla středoškolského vzdělání (dle dotazníku sem patří střední školy, střední 
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školy s maturitou a gymnázia) a 41 % rodičů je vyučeno. Vysokoškoláci a rodiče 

se základním vzděláním jsou minoritními skupinami.  

Obr. č. 4.3 Rozložení rodičů dle nejvyššího dosaženého vzdělání 
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Ostatní tabulky a grafy neuvedené v této kapitole týkající se demografických 

charakteristik výběrového souboru jsou zařazeny v přílohách č. 6 a 7. 

4.2 Výzkum II – focus group 

Pro výzkum zaměřený na marketingovou komunikaci jsou důležité příčiny postojů 

respondentů, proto jsem provedla druhý – kvalitativní výzkum. Konkrétně jsem provedla 

focus group se studenty Obchodní akademie Prostějov.  

4.2.1 Přípravná fáze výzkumu II 

Definování problému, cíle marketingového výzkumu 

Konkurenční prostředí Obchodní akademie Prostějov je problémem, ze kterého 

vychází také focus group. Pro tento skupinový rozhovor zůstávají zachovány také cíle 

z prvního výzkumu. 

Plán výzkumu II 

Kvantitativní výzkum  realizovaný dotazníkem jsem doplnila kvalitativním 

výzkumem – skupinovým rozhovorem. Použila jsem nestandardizovaný rozhovor. 

Pro focus group jsem si předem připravila scénář skupinového rozhovoru, tedy rámcový cíl 

a okruhy otázek, abych mohla reagovat na vzniklou situaci při rozhovoru.  
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Základní a výběrový soubor 

Základní soubor zahrnoval všechny studenty Obchodní akademie Prostějov, 

konkrétně 242 studentů (viz tab. č. 4.1). Pro skupinový rozhovor bylo ředitelem školy 

osloveno 16 vybraných studentů (zejména předsedové tříd). 

Časový harmonogram marketingového výzkumu a předběžný rozpočet 

Tyto informace byly zpracovány komplexně pro celý marketingový výzkum 

na straně 27 a 28. 

4.2.2 Realizační fáze výzkumu II 

Sběr informací a skutečná velikost výběrového souboru 

Při realizaci skupinového rozhovoru jsem se snažila o empatickou komunikaci, 

abych studenty vtáhla do diskuze. S většinou pokládaných otázek jsem měla vlastní 

zkušenosti, proto jsem se mohla přizpůsobovat situaci a pokládat doplňovací otázky mimo 

scénář (viz příloha č. 8). Snažila jsem se dát prostor co nejvíce účastníkům a zjistit příčiny 

jejich postojů a názorů.  

Před zahájením skupinového rozhovoru jsem přichystala občerstvení a neformálně 

uspořádala lavice. Po příchodu jedenácti účastníků jsem se představila, sdělila jim pravidla 

skupinového rozhovoru a skutečnost, že se diskuze bude nahrávat výhradně pro účely této 

diplomové práce. Zvukový záznam mi následně velice posloužil, protože jsem nebyla 

schopná všechny postřehy účastníků na místě zapisovat (zápis ze skupinového rozhovoru 

viz příloha č. 9). Nevýhodou ovšem byla poměrně špatná akustika v učebně, která 

zhoršovala kvalitu záznamu.  

Problémy vzniklé při realizaci výzkumu II 

Protože ve skupince byli asi tři účastníci, kteří měli často vtipné a ironické 

komentáře, byla diskuze velice náročná. Ve skupince se našlo také pět studentů, kteří 

nechtěli příliš komunikovat, proto bylo těžké zapojit je do diskuze. 
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5 Analýza sou časné situace 

Každý subjekt na trhu je ovlivňován marketingovým prostředím, ve kterém 

se nachází a které ho obklopuje. Samotná škola (mikroprost ředí) je popsána v kapitole 

č. 2. Konkurenti a zákazníci školy, což jsou nejdůležitější složky mezoprostředí, jsou 

popisováni v kapitolách 4.3 a 5.3. Nepředvídatelné vlivy okolí ovšem představuje 

makroprostředí. Právě znalost makroprostředí je pro školy obecně velice důležitá, protože 

odráží základní trendy vývoje celé společnosti.  Proto bude makroprostředí věnovaná 

samostatná subkapitola.  

5.1 Makroprost ředí školy 

Ekonomické prostředí 

Rozvoj ekonomického prostředí obecně ovlivňují faktory, jako např. míra inflace, 

úroková míra, příjem domácností, nezaměstnanost.  

Obr. č. 5.1 Míra nezaměstnanosti v okresech ČR k 28. únoru 2010 

 

 

Obchodní akademie Prostějov má 96 % studentů z okresu Prostějov, proto je 

většina údajů zaměřena regionálně.  

V ČR dosahovala míra nezaměstnanosti k únoru 2010 hodnoty 9,9 %. Z obr. č. 5.1 

vyplývá, že na Prostějovsku je míra nezaměstnanosti 10,00 % – 14,99 %, což jsou 

průměrné až nadprůměrné hodnoty vzhledem k ČR. Meziročně je to nárůst o 2,5 p. b. [27] 
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V okrese Prostějov prudce ubylo volných pracovních míst (viz příloha č. 10).  

V ČR je průměrná výše hrubé mzdy téměř 26.000,- Kč. Výše průměrné měsíční 

hrubé mzdy vzrostla asi o 5 %, důvodem tohoto růstu je ovšem propouštění, tedy růst 

nezaměstnanosti. [29] 

Hladina spotřebitelských cen vzrostla v lednu 2010 oproti prosinci 2009 o 1,2 % 

díky zvýšení nepřímých daní (konkrétně na bydlení, potraviny a nealkoholické nápoje). 

Meziročně inflace zpomalila na 0,7 %. [29] 

Do ekonomického prostředí patří vlivy, které působí na kupní a spotřební chování 

jednotlivých subjektů. Výše zmíněné faktory ovlivňují silně firmy orientované na zisk, 

ovlivňují ale také střední školu.  

Rodiče, kteří mají nižší plat nebo dokonce přišli o zaměstnání, si rozmyslí, jestli 

své dítě přihlásí na střední školu, kam by mělo dojíždět, nebo zvolí jinou variantu blíž 

místu bydliště. Budou se rozhodovat na základě celkových nákladů na studium i v případě, 

že se na Obchodní akademii Prostějov neplatí školné.  

Demografické prostředí 

Informace o obyvatelstvu jsou základem pro segmentaci zákazníků. Poznání 

stávajících i potenciálních zákazníků je velice přínosné.  

Celorepublikové trendy, jako stárnutí populace, zrychlování migrace obyvatel, 

snižování počtu sňatků, zvyšování rozvodovosti, jsou patrné i v okrese Prostějov.  

Zajímavý je pomalý, ale trvale klesající trend počtu obyvatel okresu Prostějov 

ve věkové kategorii 0 – 14 let (za osm let se snížil počet této kategorie o téměř 2 %). Podíl 

obyvatel ve věku 15 – 64 let od roku 2000 do roku 2008 se pohybuje stále kolem 70 %. 

Od roku 2004 začal nenápadně růst podíl skupiny obyvatel 65 let a více. Je důležité, aby 

byla každá škola s tímto trendem seznámena. Podrobnosti v příloze č. 10. 

Zajímavé informace o počtu žáků základních škol jsou bohužel nekompletní, 

z tohoto důvodu nelze vypozorovat rostoucí či klesající trend. Podle údajů z roku 2008 by 

mělo být v okrese Prostějov přibližně 8000 žáků základních škol.  
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Legislativní prostředí 

Poměrně výrazná změna týkající se všech středních škol by měla vstoupit v platnost 

od příštího školního roku. Podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

bude mít maturitní zkouška dvě části – společnou (státní) a profilovou .  

Hodnocení žáků je stanoveno školním řádem, který vychází z § 69 zákona 

č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Přijímání ke studiu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Dle školského zákona vydá ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rámcový 

vzdělávací program a následně si každá škola vypracovává školní vzdělávací program, 

který obsahuje identifikační údaje školy, profil absolventa, učební plán, učební osnovy, 

věnuje se každému vyučovanému předmětu, obsahuje podmínky vzdělávání apod. 

(Pozn. Školní vzdělávací program Obchodní akademie Prostějov obsahuje 250 stran) 

Ze státního rozpočtu jsou poskytovány finanční prostředky do státních 

i soukromých středních škol. Výše příspěvku je stanovena normativem na jednoho žáka 

a celková dotace je úměrná počtu studentů.  

Školy musí respektovat zákony, nařízení vlády, vyhlášky, právní výklady MŠMT, 

směrnice MŠMT a věstníky MŠMT 

Základní legislativní normy týkající se středních škol [20]: 

� Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon; 

� Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací školským zařízením; 

� Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání; 

� Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku; 

� Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. 

Úplný seznam norem upravujících střední školy je na stránkách Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  
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Technologické prostředí 

V posledních letech se často objevují nové technologie, nové softwary. Změny 

v této oblasti jsou dnes mimořádně rychlé také v důsledku zkracování cyklu tržní 

životnosti výrobku na trhu.  

Zavádění nových technologií vytváří konkurenční výhodu. Každé organizaci 

(i škole), pokud vlastní moderní vybavení, se zvyšuje prestiž a tím i počet potenciálních 

zákazníků (studentů). Velice žádané je např. využití různých dataprojektorů, které 

usnadňují výuku.  

Dnes by si už žádná střední škola neměla pokládat otázku – mít či nemít internet 

či počítače, ale spíše, jak kvalitní internet, počítače, softwarové vybavení bude vlastnit. 

Z těchto faktorů vychází také komunikace školy. Studenti komunikují mezi sebou 

i se školou prostřednictvím e-mailů, sledují internetové stránky školy.  

Škola by měla studenty připravit na běžné používání nejen osobních počítačů, 

ale i další kancelářské techniky. Studenti si mohou kopírování, scanování dokumentů, 

případně jejich vazbu vyzkoušet ve druhém a třetím ročníku v předmětu Praxe ve firmách. 

Zaměření této praxe je orientováno na seznámení a zvládnutí práce s kancelářskou 

technikou a se sekretářskými pracemi.  

Sociálně-kulturní prost ředí 

Sociálně-kulturní prostředí školy ovlivňují hodnoty, postoje, zvyky a preference 

studentů, jejich rodičů i pedagogů.  

V ČR je trendem mnohem větší důraz na vzdělání téměř ve všech rodinách 

bez ohledu na jejich sociální postavení. S vyšším vzděláním je spojeno získání lépe 

placeného zaměstnání a tedy lepší budoucnosti svých dětí. U mladých lidí je důležitá 

znalost cizích jazyků. Často jezdí pracovně do zahraničí (krátkodobě i dlouhodobě). 

V ČR je věřících občanů méně jak 1/3 obyvatel, proto náboženství nehraje tak 

významnou roli v rozhodování zákazníků jako v zahraničí.  

Přírodní prostředí 

Obchodní akademie Prostějov působí na území Olomouckého kraje, konkrétně 

v Prostějově. Okres Prostějov má rozlohu 770 km2 s počtem obyvatel asi 110 000, přičemž 
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město Prostějov má asi 46 000 obyvatel (údaje za rok 2009). Okres Prostějov má 97 obcí, 

z toho je pět městem. Přibližně 20 % rozlohy okresu Prostějov je pokryto lesy a asi 62 % 

rozlohy je evidováno jako orná půda. [29] 

Město Prostějov podporuje činnost Ekocentra Iris v ekologické výchově a osvětě 

Prostějovanů. Ekocentrum organizuje nejrůznější osvětové akce, např. Den Země, 

Den stromů, Den životního prostředí nebo Ukliďme si svět. 

Ekologicky smýšlející firma či škola nese zvýšené náklady na provoz, získává ale 

na oplátku dobré jméno a image.  

5.2 Analýza sou časných nástroj ů komunika čního mixu 

Pro střední školu by bylo vhodné využít následující prvky komunikačního mixu, 

pouze podporu prodeje a product placement nelze ve státním školství využít. 

5.2.1 Komunika ční mix 

Reklama 

Obchodní akademie Prostějov měla v roce 2004 vytisknuté letáčky, které 

distribuovala u příležitosti 110. výročí založení školy (viz příloha č. 11). Tyto letáčky byly 

kvalitně zpracované, obsahovaly krátkou zmínku o historii školy, současnosti, výhledy 

do budoucna a přiměřené množství fotografií. Na zadní straně byly uvedeny kontakty 

a mapka, kde bylo vyznačeno umístění školy. Pravidelně se letáčky zájemcům nerozdávají. 

 Škola inzeruje v Radničních listech (měsíčník města Prostějova distribuovaný 

zdarma všem občanům města), Prostějovském týdnu, Prostějovském Večerníku 

a v regionální části Olomouckého deníku.  

Časově je inzerce uveřejňována asi 14 dní před Dny otevřených dveří nebo 

v období podávání přihlášek na střední školy. V Radničních listech je inzerce zdarma, 

za ostatní inzerci škola zaplatí 3.000,- Kč až 4.000,- Kč. V příloze č. 12 je ukázka dvou 

inzerátů, které byly uveřejněny v Prostějovském Večerníku a Radničních listech.  

Místo letáků škola předává uchazečům základních škol o studium na Obchodní 

akademii Prostějov Informace pro žáky ZŠ a ostatní uchazeče. Jsou to tři stránky 

podrobných informací (viz příloha č. 13). Uchazeč se tak může dozvědět např. kritéria 
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přijímacího řízení, informace o maturitní zkoušce, možnostech dalšího studia absolventů 

na vysokých školách, učebním plánu. Tento materiál si škola tiskne sama v nákladu 

asi 300 kusů.  

Osobní prodej ve formě osobní komunikace 

Osobní komunikace je každodenně uplatňována mezi pedagogy a studenty. 

Učitelé poskytují informace o akcích školy (sportovních i kulturních), o prázdninách, 

soutěžích a různých projektech. Studentům čtvrtých ročníků poskytují také informace 

o možnostech studia na vysoké školy, případně vyšší odborné školy.  

U rodičů je osobní komunikace uplatňována na třídních schůzkách. Účast rodičů 

byla zjišťována dotazníkem (výsledky viz kap. 5.3.1). 

Osobní komunikace zaměřená na potenciální studenty je uplatňována zejména 

u příležitostí Dnu otevřených dveří a Burzy středních škol (viz aktivity public relations). 

Public relations 

Na burze škol se prezentují prostějovské střední školy (poslední se konala 

5.11.2009). Tuto akci zajišťuje firma Schola Servis za poplatek 2.000,- Kč. U stánku 

komunikují s uchazeči ředitel školy, jeden až dva pedagogové a studenti. S využitím 

dataprojektoru je na plátno promítána prezentace školy a jsou rozdávány výše zmíněné 

Informace pro žáky ZŠ a ostatní uchazeče. Potenciální studenti nebo jejich rodiče 

se nejčastěji zajímají o výuku cizích jazyků, možnosti absolventů v praxi nebo 

na vysokých školách, maturitu apod.  

Obr. č. 5.2 Fotografie stánku Obchodní akademie Prostějov z Burzy středních škol 

 



 39 

Současně s burzou škol se paralelně koná na Obchodní akademii Prostějov 

Den otevřených dveří. Zájemci si mohou prohlédnout učebny, pokládat otázky 

pedagogům i studentům a mohou obdržet znovu informační materiál. Obdobně proběhly 

i další dva Dny otevřených dveří (5.12.2009 a 4.2.2010). Prosincový Den otevřených dveří 

se konal mimořádně u příležitosti oslav 115. výročí založení školy, tato událost bude 

zmíněna v části event marketing.  

Budova Obchodní akademie Prostějov je umístěna na viditelném místě a je 

označena klasicky plechovou tabulí s logem školy.  

Vedle budovy školy je na zídce umístěna druhá tabule, která informuje o dlouhé 

tradici školy. (viz modře označený nápis na obr. č. 5.3: Krajská obchodní akademie, 

Palackého 18, Prostějov, Nejstarší škola tohoto typu na Moravě, založena v září 1894) 

Obr. č. 5.3: Umístění tabule s informací o tradici školy 
 

 

Z chodníku je vidět billboard (červeně označený na obr. č. 5.3), za který škola 

inkasuje roční nájem 12.600,- Kč. Aktuálně je zde umístěna reklama na sportovní oblečení. 

Škola přispívá poměrně často do tisku, konkrétně do Zpravodaje školství (časopis 

distribuovaný školám), Olomouckého deníku (rubrika Čtenář reportér), Prostějovského 

týdne, Týdeníku Prostějovska a Prostějovského deníku.  

Většinu příspěvků píše profesorka Českého jazyka nebo ředitel školy, někdy 

se zapojí i studenti. Články jsou tématicky zaměřené na přijímací zkoušky, Burzu škol, 

Den otevřených dveří, rekonstrukce ve škole, výročí školy apod. Studenti se účastnili 

projektu MF Dnes, jejich příspěvky byly uveřejněny i na internetu.  
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V únoru 2010 byla na obchodní akademii Prostějov uskutečněna anketa pro rodiče 

studentů druhých a třetích ročníků. Anketa i s výsledky uvedenými v procentech je 

umístěna v příloze č. 14. Tato anketa obsahovala deset otázek zaměřených zejména 

na spokojenost s kvalitou výuky, webové stránky školy, komunikaci školy.  

Přímý marketing 

Ředitel školy posílá pravidelně asi 30 základním školám Informace pro žáky 

ZŠ a ostatní uchazeče prostřednictvím elektronické pošty. Tyto e-maily jsou prozatím 

jediným přímým marketingem školy, protože škola obecně v tomto směru nemá příliš 

velké možnosti. Adresně oslovovat potenciální zákazníky je pro střední školu těžký úkol.  

Internetová komunikace 

Webové stránky školy: www.oapv.cz existují asi pět let a v září 2009 proběhla 

výrazná aktualizace struktury stránek.  

Tyto stránky provozuje firma Habro za měsíční poplatek ve výši 350,- Kč. 

Aktualizaci webu ale zajišťuje od září 2009 člen pedagogického sboru, který vkládá 

většinu příspěvků, fotografií a odkazů. Internetové stránky takto upravuje i několikrát 

denně. Suplování každý den obnovuje zástupkyně školy. (Ukázka webových stránek 

viz příloha č. 15.)  

Škola dostala v nedávné době nabídku od firmy na zpracování virtuální prohlídky  

za 20.000,- Kč. Škola vyřešila finančně náročnou nabídku tak, že jeden profesor pořídil 

fotografie školy a zpracoval je v programu Microsoft Office PowerPoint a vytvořil tak 

vlastní virtuální prohlídku. Tato je umístěna na stránkách školy v sekci „O škole“. 

Prezentaci hodnotím jako velice zdařilou a přínosnou, mají jedinou ale podstatnou 

nevýhodu. Prezentaci snímků nelze zastavit ani ji posouvat dopředu či zpět.  

V sekci „Informace pro uchazeče“ je k dispozici další prezentace s názvem 

Základní informace o škole.  

Součástí internetových stránek je fotogalerie z různých akcí pořádaných školou. 

Chybí fotografie samotné školy.  Fotografie jsou poměrně malé a nelze je zvětšit či 

přiblížit. Fotografie z různých akcí se otevírají v různém prostředí, tato nejednotnost 

zobrazování zhoršuje dojem z prohlížení fotografií.  
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Také zobrazení mapky s vyznačenou polohou školy není příliš funkční, protože 

neumožňuje její zvětšení a přiblížení. 

Když je otevřena určitá sekce z levého nebo horního panelu, nezůstane nijak 

označená nebo zvýrazněná. Tímto je zhoršena orientace a uživatel neví, kde 

se momentálně nachází. K tomu přispívá i skutečnost, že stránky nemají navigační lištu, 

kde by byla zobrazena cesta prohlížení.  

Stránky nemají aktivní odkaz na domovskou stránku (www.oapv.cz). Když 

se chce uživatel vrátit na hlavní stránku, musí vybrat z horního panelu druhý odkaz zleva 

„O škole“. Toto umístění hlavní stránky není příliš obvyklé.  

Na internetových stránkách školy chybí úplně logo, na kterém je znázorněna 

okřídlená hlava Merkura (viz obr. č. 5.6), což byl v mytologii bůh obchodu, cestování, ale 

také zlodějů a posel bohů. Význam loga je studentům poměrně často opakován a je jim 

tedy dobře znám. Tento motiv se opakuje také na budově školy a na všech propagačních 

materiálech, proto by neměl chybět ani na stránkách školy.  

Stránky působí vzhledem ke kombinaci barev světle modré s bílou svěžím dojmem, 

jsou ovšem příliš statické.  

K pozitivům stránek patří množství informací a častá aktualizace stránek. 

Obzvláště přínosný je přehledný rozvrh pro jednotlivé třídy a suplování, které je 

aktualizované každý den.  

5.2.2 Nové trendy využitelné v marketingové komunik aci 

Event marketing 

Obchodní akademie Prostějov uspořádala pro veřejnost i pro zvané hosty akci 

u příležitosti 115. výročí založení školy pod záštitou Města Prostějova a sponzorů 

(viz příloha č. 16). Akce se konala v blízké základní umělecké škole. Kulturní program 

zajistili pedagogové a studenti Obchodní akademie Prostějov (recitace, zpěv). Následně 

se hosté přesunuli do budovy Obchodní akademie Prostějov, kde byla v programu 

prohlídka školy, výstava starých učebnic, fotografií, starých počítacích strojů a menší raut.  
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Pozvaní hosté byli: starosta Prostějova, zástupce Olomouckého kraje, Rada školy, 

Sdružení rodičů a přátel školy, přátelé a pracovníci školy a samozřejmě sponzoři. Pozvání 

přijalo 100 lidí, zúčastněných bylo přibližně 60. Sponzorský dar činil celkem 150.000,- Kč. 

Za tuto částku se pořídila nová počítačová učebna a uskutečnily se oslavy 115. výročí.  

Mezi další události, poskytující zákazníkům (studentům) zážitky patří 

např. adaptační pobyt pro studenty prvních ročníků, lyžařský či turistický kurz  

(pro první a druhé ročníky). 

Nejvýznamnější akce se týká studentů čtvrtých ročníků. Jedná se o maturitní ples, 

který každoročně pořádá Obchodní akademie Prostějov, Sdružení rodičů a přátel školy 

a studenti v Kulturním a společenském centru Prostějov. Akce má velkou oblibu také 

u bývalých absolventů školy. Studenti zajišťují kulturní program, který tvoří tradičně 

taneční vystoupení, módní přehlídka nebo ohnivá show.  

Guerilla marketing a virový marketing 

Tyto nástroje marketingové komunikace škola v současné době nevyužívá.  
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5.3 Prezentace výsledk ů marketingového výzkumu 

Výsledky marketingového výzkumu byly zpracovány na základě dvou dotazníků 

a skupinového rozhovoru. Na písemné dotazování odpovědělo celkem 184 respondentů 

(studentů a rodičů). Skupinového rozhovoru se zúčastnilo 11 studentů. (Podrobné grafické 

a numerické zpracování dotazníků viz přílohy č. 6 a 7.)  

5.3.1 Prezentace výsledk ů dotazování 

Rozhodování před podáváním přihlášky na střední školu 

Na otázku, jestli rodiče ovlivňovali své děti při výběru střední školy, odpověděly 

obě skupiny respondentů téměř shodně. Nepatrně více rodičů zastávalo názor, že 

podstatně ovlivnili své děti, naopak nepatrně více studentů odpovědělo, že se rozhodli sami 

nezávisle na rodičích. Tyto odchylky byly ovšem nepatrné (3 % – 4 %).  

Pouze ženy v dotaznících uváděly, že podstatně ovlivnily své dítě při výběru SŠ, tuto 

variantu neoznačil žádný muž. Naopak muži si častěji mysleli, že si jejich syn nebo dcera 

SŠ vybrali samostatně. U studentů pohlaví nemělo vliv na tuto otázku. Ostatní 

demografické charakteristiky výrazně neovlivnily odpovědi respondentů. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že se rodiče i studenti obecně 

rozhodovali při volbě střední školy na základě podobných faktorů (viz obr. č. 5.4).  

Obr. č. 5.4: Faktory, které ovlivňovaly respondenty při volbě střední školy 
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Studenti nejčastěji přihlíželi k podmínkám přijímacího řízení, rodiče naopak kladli 

důraz na uplatnění studentů v praxi. U ostatních faktorů odpovídali rodiče a studenti 
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téměř shodně.  Druhý nejmenší vliv při volbě střední školy mělo na respondenty vybavení 

školy osobními počítači a internetem (tyto charakteristiky většinou vnímají jako 

samozřejmost). Do možností jiné, kterou označilo nejméně respondentů, vepisovali 

respondenti ekonomické zaměření školy, obor apod. 

Zajímavější výsledky vyplynuly z následující otázky, kdy měli respondenti vybrané 

čtyři nejdůležitější faktory seřadit od nejdůležitějšího:  

� Studenti označili jako nejdůležitější faktor nejčastěji podmínky přijímacího 

řízení, dále to bylo uplatnění absolventů v praxi, vzdálenost školy 

od bydliště a jako čtvrtý nejdůležitější faktor vybrali pověst školy.  

� U rodičů se jako nejdůležitější faktor při rozhodování o volbě střední školy 

umístilo uplatnění absolventů v praxi, následovala úspěšnost při přijímání 

na vysoké školy, na třetím místě se umístily dva faktory: podmínky 

přijímacího řízení a zkušenosti a reference od známých a jako čtvrtý 

nejdůležitější faktor označili vzdálenost školy od bydliště. 

Otcové považovali nejčastěji za nejdůležitější faktor při volbě SŠ vzdálenost školy 

od bydliště, na druhém místě se umístilo uplatnění absolventů v praxi. Studenti muži 

preferovali podmínky přijímacího řízení. Nejstarší kategorie rodičů (46 – 55 let) nejvíce 

přihlížela při volbě SŠ k podmínkám přijímacího řízení. Vysokoškolsky vzdělaní rodičové 

nejčastěji uváděli podmínky přijímacího řízení a zkušenosti vlastních či známých. Ostatní 

demografické charakteristiky výrazně neovlivnily odpovědi respondentů. 

Rodiče odpovídali také na otázku, z jakých zdrojů čerpali potřebné informace 

o Obchodní akademii Prostějov. Nejvíce rodičů získávalo informace o škole na Burze 

středních škol (28 %), od známých (21 %) a na Dni otevřených dveří střední školy (18 %).  

Obě skupiny respondentů měly označit nejpřínosnější zdroj informací o Obchodní 

akademii Prostějov (viz obr. č. 5.5).  

Pro studenty i jejich rodiče byly nejpřínosnější informace získané na Burze 

středních škol. Na druhém místě se umístily zkušenosti vlastní či známých, kdy 

na reference spoléhali nepatrně častěji studenti. Na třetím místě se u studentů umístily 

informace získané z internetu a u rodičů to byl Den otevřených dveří na Obchodní 

akademii Prostějov. 
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Obr. č. 5.5: Zdroje nejpřínosnějších informací o Obchodní akademii Prostějov 
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Matky studentů jednoznačně preferovaly jako zdroj informací o škole Burzu škol, 

otcové rovnocenně jako nejpřínosnější zdroj informací volili tři faktory: zkušenosti 

vlastních či známých, Den otevřených dveří a Burzu škol. U studentů se odlišovala pouze 

mužská část respondentů, kteří upřednostňovali reference známých. Podle věkových 

kategorií odpovídali respondenti tak, že nejstarší kategorie rodičů vyhledávala informace 

na Burze škol a Dni otevřených dveří, nejmladší generace rodičů (do 35 let) jako 

nejpřínosnější informace označila shodně tři druhy odpovědí: informace z internetu, 

od učitelů na ZŠ a reference známých. U studentů prvních ročníků byly nadprůměrně 

hodnoceny informace z internetu. U rodičů se základním a s vysokoškolským vzděláním 

zvítězily informace získané na Dni otevřených dveří, u vyučených rodičů Burza škol. 

Vnímání Obchodní akademie Prostějov  

Respondenti v úvodu dotazníků hodnotili logo Obchodní akademie Prostějov 

(viz obr. č. 5.6). Téměř polovina hodnotila toto logo spíše kladně, asi třetina neutrálně 

a zbytku respondentů se příliš nelíbilo. Mírně kritičtější v názoru byli studenti. 

Obr. č. 5.6: Logo Obchodní akademie Prostějov 

 

 

 

V hodnocení loga byly odchylky z pohledu pohlaví rodičů minimální, u studentů 

se logo líbilo více studentkám než studentům. Nejmladší kategorie rodičů hodnotila logo 
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jen kladnými hodnotami, nejstarší kategorie rodičů se nejčastěji přikláněla k neutrálnímu 

hodnocení loga. Rodiče rozčlenění podle vzdělání hodnotili logo téměř shodně jako celek, 

pouze rodiče s vysokoškolským vzděláním se přikláněli častěji k neutrálnímu hodnocení. 

Odpovědi respondentů další demografické charakteristiky výrazně neovlivnily.  

Pro dobrou pověst jakékoli organizace (zejména ve službách) je důležité, aby 

očekávání zákazníků nebyla větší, než následná zkušenost. Zklamaný zákazník znovu 

nepřijde, ale hlavně šíří negativní reference do svého okolí, což poškozuje image 

a odrazuje potenciální zákazníky. Proto jsem toto téma zkoumala i u Obchodní akademie 

Prostějov (viz obr. č. 5.7). Téměř 90 % rodičů a 80% studentů bylo spíše spokojeno 

s realitou ve škole. Tito respondenti tedy nebyli negativně překvapeni. 20 % studentů bylo 

spíše nespokojeno s realitou, kterou prožívali po nástupu na Obchodní akademii Prostějov. 

Důvody jejich nespokojenosti jsem zjišťovala kvalitativním výzkumem (skupinovým 

rozhovorem), jehož závěry jsou uvedeny v kapitole č. 5.3.2. 

Obr. č. 5.7: Odpovědi respondentů na otázku, zda se zjištěné informace (očekávání) 
shodovaly s následnými zkušenostmi 
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Názory respondentů na téma, zda se shodují jejich očekávání s realitou, jsou 

zajímavé z hlediska pohlaví. Otcové byli více spokojenější než matky studentů, tzn., 

že se jejich očekávání shodovalo s následnými zkušenostmi. U studentů tomu bylo naopak, 

kdy byli studenti muži nadprůměrně nespokojení. S ohledem na věk rodičů byli 

spokojenější nejmladší a nejstarší kategorie rodičů. Ze studentů byl nejvíce spokojený třetí 

ročník. U rodičů bylo zajímavé, že pokud bydlí mimo město Prostějov (dále od školy) 

jsou více spokojení s následnou  realitou. Trvalé bydliště studentů jejich spokojenost 

neovlivnilo.  
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Pokud se měli respondenti nakonec rozhodnout, zda by doporučili studium 

na Obchodní akademii Prostějov např. dětem svých známých nebo spolužákům, 

96 % rodičů a 88 % studentů odpovědělo ano. Pouze 4 % dotázaných rodičů a 12 % 

studentů by svým známým Obchodní akademii Prostějov nedoporučili. U rodičů je toto 

číslo podle očekávání poměrně nízké, studenti (ve věku 15 – 18) zaujímají kritičtější postoj 

u většiny otázek.  

Všichni otcové by studium na Obchodní akademii Prostějov doporučili dětem svých 

známých, stejně odpověděla i nejmladší a nejstarší věková kategorie rodičů, rodiče 

se základním i vysokoškolským vzděláním a také rodiče prvních a čtvrtých ročníků. Nejvíce 

studentů prvních ročníků by doporučilo studium na Obchodní akademii Prostějov 

budoucím studentům, naopak více nespokojených studentů se našlo ve čtvrtém ročníku. 

Názory respondentů se z hlediska ostatních demografických kritérií významně nelišily.  

Rodičům i studentům byla předložená skupina bipolárních charakteristik školy, 

která posloužila ke zjištění subjektivního obrazu organizace. Grafickým výstupem je 

polaritní profil, což je zjednodušená podoba sémantického diferenciálu, sloužící k analýze 

image. V klasické pětistupňové škále jsou vlevo umístěny kladné charakteristiky a vpravo 

záporné. Jak již bylo zmíněno, také z obr. č. 5.8 vyplývá, že studenti hodnotili Obchodní 

akademii Prostějov více negativně (průměrně o 0,2 bodu). Největší rozdíly v hodnocení 

oproti rodičům byly u charakteristik: moderní – nemoderní, seriózní – neseriózní, příjemné 

– nepříjemné prostředí školy a u náročného nebo jednoduchého studia.  

Obr. č. 5.8: Polaritní profil vnímání Obchodní akademie Prostějov respondenty 
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Hodnocení internetových stránek školy 

K marketingové komunikaci školy neodmyslitelně patří internetová komunikace. 

Návštěvnost stránek (grafické znázornění viz obr. č. 5.9) je podle očekávání celkově vyšší 

u studentů, kdy 94 % studentů navštěvuje tyto stránky, u druhé skupiny respondentů 

(rodiče) je návštěvnost stránek 2/3. Vůbec stránky nenavštěvuje 6 % studentů a potřebné 

informace získávají z jiných zdrojů (viz kapitola 5.3.2). Poměrně velká část rodičů (téměř 

1/3) nenavštěvuje internetové stránky vůbec. Důvod může být ten, že nevlastní počítač 

s internetem nebo neprojevují o dění ve škole či o své dítě dostatečný zájem. Jiný důvod 

může být takový, že získávají potřebné informace pouze od svého dítěte. 

Obr. č. 5.9: Návštěvnost internetových stránek Obchodní akademie Prostějov 

24%

44%

32%

46% 48%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ano, pravidelně ano, výjimečně ne
odpov ěď

pr
oc

en
ta

rodiče
studenti

 

Méně studentů mužů navštěvuje internetové stránky školy než studentek. Zajímavé 

ale logické zjištění vyplynulo ze zkoumání návštěvnosti podle věkových kategorií rodičů. 

Nejvíce respondentů z nejstarší věkové kategorie totiž internetové stránky vůbec 

nenavštěvuje. Nejpoctivěji navštěvují internetové stránky studenti třetího ročníku, nejméně 

je navštěvují rodiče studentů prvních a čtvrtých ročníků. Ostatní demografické 

charakteristiky neovlivňovaly rozložení odpovědí.  

Rodiče navštěvující internetové stránky školy hodnotili sekci „Vstup pro rodiče“, 

ve které je jim přístupná klasifikace dítěte. Spíše spokojeno je celkově 84 % rodičů, z toho 

21 % je plně spokojeno. Zbylých 16 % rodičů je spíše nespokojeno. Toto stanovisko 

vysvětlovali v otevřené otázce tak, že klasifikace z některých předmětů není aktuální nebo 

je nekompletní, protože určití pedagogové známky nedoplňují pravidelně.  
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Respondenti hodnotili pět výroků týkajících se webových stránek školy 

na čtyřstupňové škále. Rodiče hodnotili nejlépe přehlednost stránek. Rezervy viděli 

ve zpracování stránek, konkrétně v modernosti a aktualizovanosti (zřejmě v klasifikaci). 

Studenti hodnotili, stejně jako rodiče, nejlépe přehlednost webu a uvítali by více informací 

a častější aktualizace. Celkově byly stránky hodnoceny jednoznačně pozitivně. Výjimkou 

byl výrok, že stránky Obchodní akademie Prostějov jsou moderní. Zde respondenti volili 

nejčastěji odpověď spíše souhlasím a spíše nesouhlasím. 

Komunikace ve škole 

Škola se účastní poměrně velkého množství projektů, soutěží, akcí. O těchto 

aktualitách svoje studenty musí informovat. Ve třetině případů studenti získávají důležité 

informace od pedagogů, další třetina na nástěnce, čtvrtina studentů čerpá z internetu a 7 % 

studentů odpovědělo jinde. Do této kategorie doplňovali jako své zdroje informací 

spolužáky nebo předsedy tříd. 

Z výsledků marketingového výzkumu také vyplynulo, že pouze desetině studentů 

zcela dostačují informace, které jim škola poskytuje o možnostech dalšího studia na VOŠ 

nebo VŠ. Téměř polovině tyto informace spíše dostačují. Více jak třetina studentů 

odpověděla, že jim informace nedostačují a pouhá 2 % studentů uvedla, že nehodlají dále 

studovat vysokou školu. (Podrobnosti viz následující obr. č. 5.10.) 

Obr. č. 5.10: Stanoviska studentů, zda jim Obchodní akademie Prostějov poskytuje 
dostatek informací o možnostech studia na VOŠ nebo VŠ 

 

Matkám studentů více postačovaly informace o vysokých školách než otcům. Mírně 

spokojenější s poskytováním informací o vysokých školách byli studenti čtvrtých ročníků, 
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zřejmě z toho důvodu, že se o tyto informace také více zajímají. Ostatní odpovědi se podle 

demografických kritérií významně nelišily.  

Ke komunikaci školy patří také komunikace mezi pedagogy a rodiči. 85 % rodičů 

uvedlo, že chodí na třídní schůzky, z toho se jedna pětina střídá s partnerem. 15 % rodičů 

se třídních schůzek nezúčastňuje.  

Třídních schůzek se nejčastěji nezúčastňují rodiče z věkové kategorie 36 – 45 let, 

z okresu Prostějov a jsou rodiči studentů čtvrtých ročníků.  

Konkurence školy 

Pro každou organizaci je důležité znát svou konkurenci. Studenti i rodiče proto 

odpovídali na otázku, nad kterými středními školami uvažovali při podávání přihlášky.  

Nejčastěji respondenti uvažovali nad SOŠ podnikání a obchodu (soukromá škola) 

a nad Gymnáziem Jiřího Wolkera, což jsou tedy dva největší konkurenti Obchodní 

akademie Prostějov. Výrazně častěji tyto školy uváděli studenti. Dalšími konkurenty 

jsou SOŠ průmyslová, Reálné gymnázium, SŠ veřejnoprávní (soukromá). Podrobnější 

přehled viz příloha č. 6. Nejméně výrazným konkurentem v regionu je soukromá 

SŠ oděvní a Švehlova SŠ. 

Otcové studentů Obchodní akademie Prostějov při podávání přihlášek na střední 

školy nejčastěji uvažovali také nad Gymnáziem Jiřího Wolkera a SOŠ průmyslovou, matky 

přemýšlely nad SOŠ podnikání a obchodu (soukromá škola), SŠ veřejnoprávní (soukromá 

škola) a gymnázii. Muži studenti nejčastěji do rozhodování zahrnovali také 

SOŠ průmyslovou a Gymnázium Jiřího Wolkera, studentky uvažovaly nad přihláškou 

na SOŠ podnikání a obchodu (soukromá škola).  

Nejstarší generace rodičů preferovala gymnázia a soukromé školy. Nad přihláškou 

na gymnázia nejčastěji uvažovali rodiče studentů druhých ročníků a samotní studenti 

ze druhých a třetích ročníků.  

Vyučení rodiče vybírali obecně z více škol než rodiče se středoškolským vzděláním, 

kteří měli konkrétnější představu o následném studiu svého dítěte, a proto vybírali z méně 

středních škol.  
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5.3.2 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1: U studentů i jejich rodi čů se umístila pověst školy mezi čtyřmi 

vybranými faktory, které je ovlivnily p ři volbě střední školy. 

Tato hypotéza se nepotvrdila, protože se pověst školy umístila shodně u obou 

skupin respondentů na pátém místě a obdržela stejný počet odpovědí, konkrétně 13 %. 

Dále se mezi čtyři vybrané faktory neumístila úspěšnost při přijímání na vysoké 

školy, vybavení školy osobními počítači a internetem a ekonomické zaměření školy. Tyto 

varianty jsou na stejném umístění u rodičů, tak u studentů. Přestože mají i tyto faktory 

při rozhodování studentů i rodičů určitou váhu, respondenti označili jako čtyři 

nejdůležitější jiné faktory (viz obr. č. 5.3). 

Hypotéza č. 2: Internetové stránky Obchodní akademie Prostějov navštěvují častěji 

rodiče než studenti.  

Druhá hypotéza byla založená na domněnce, že rodiče navštěvují častěji webové 

stránky, aby zjistili klasifikaci svých dětí. Tato hypotéza se ale také nepotvrdila, protože 

internetové stránky nenavštěvuje pouze 6 % studentů, ale zejména je nesleduje celá 

1/3 rodičů. Jedním z důvodů může být věk rodičů, kdy je 17 % rodičů starších 46 let. 

Hypotéza č. 3: Studenti zaujímají k Obchodní akademii Prostějov více kritický postoj 

než jejich rodiče.  

Poslední hypotéza se potvrdila  hned v několika otázkách. Studenti hodnotili více 

kriticky logo školy, více by jich nedoporučilo studium na Obchodní akademii Prostějov 

svým spolužákům či kamarádům a z obr. č. 5.7 (polaritního profilu) také vyplývá, 

že vnímají svoji střední školu kritičtěji než jejich rodiče.  

Přes potvrzení třetí hypotézy bych v daném zjištění neviděla velký problém. 

Studenti v určitém věku hodnotí všechny okolnosti poměrně kriticky a ve všem vidí 

problém. Rozdíly mezi hodnocením studentů a rodičů nebyly zásadní, odlišovaly se tedy 

podstatně. 

5.3.3 Prezentace výsledk ů skupinového rozhovoru 

Skupinový rozhovor s 11 účastníky následoval po písemném dotazování. Jeho 

cílem bylo zjištění příčin postojů studentů a podrobností k otázkám z dotazníku. 
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Názory účastníků se shodovaly s výsledky písemného dotazování. Ze skupinového 

rozhovoru vyplynulo, že je pověst školy pro studenty důležitá a hrála určitou roli 

při výběru střední školy. Studenti se také shodli na tom, že Obchodní akademie Prostějov 

má u veřejnosti dobrou pověst.  

Jako důvody, proč by neměli doporučit studium na Obchodní akademii Prostějov 

svým kamarádům, uvedli, že očekávali modernější školu a byli zaskočeni historickým 

prostředím nebo že nemají rádi určité pedagogy, kteří jsou příliš přísní, nekomunikativní 

a je těžké s nimi vycházet. Nespokojení studenti by poslali své kolegy raději 

na gymnázium. 

Studenti poměrně často hovořili o tom, že je na Obchodní akademii Prostějov příliš 

jednoduché studium, které je dostatečně nepřipraví k maturitě, pro praxi či na vysoké 

školy. Někteří účastníci tuto skutečnost popírali, ovšem z diskuze vyplynulo, že tito žáci 

měli horší prospěch a nižší standard výuky jim vyhovoval.  

Z otázek týkajících se internetových stránek bylo patrné, že jsou studenti i jejich 

rodiče nespokojeni se zveřejňováním známek v konkrétních předmětech. Stránky by 

vylepšili o sekci „Zábava“, kam by umístili odkazy na program prostějovského kina, 

knihovnu, kulturní akce. Shodli se na tom, že stránky školy jsou přehledné a kromě 

klasifikace i aktuální. 

Nad rámec marketingové komunikace studenti hodnotili pozitivně nové sociální 

zařízení, vymalované chodby. Samozřejmě by chtěli vymalovat také jednotlivé třídy. Jen 

měli nepatrné výhrady ke kombinaci barev – oranžová a zelená. Pokud je každé patro 

vymalované jinou barvou, tato kombinace není překážkou. Obě barvy se ovšem vyskytují 

ve vestibulu školy, což působí podle názorů studentů zvláštně.  

Největší kritiku si vysloužily staré a stísněné šatny. Studenti navrhovali mnoho 

nereálných nápadů. Vzhledem k omezeným prostorám a historii budovy však tuto situaci 

nelze zdárně vyřešit. Negativně komentovali také nedostatečné vytápění budovy 

v zimních měsících a situaci, že škola nemá vlastní jídelnu.  

Celkově přes všechny výhrady Obchodní akademii Prostějov vyhodnotili spíše 

pozitivně. Uvítali by ale lepší přípravu na vysoké školy.  
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6 Návrh marketingové komunikace st řední školy 

Kapitola je tvořena prvky komunikačního mixu, které bylo třeba přizpůsobit 

potřebám střední školy. Vycházela jsem z teoretických základů uvedených v kapitole 3.2 

a z praktických poznatků. Tyto jsem získala marketingovým výzkumem (konkrétně 

ze dvou dotazníků a skupinového rozhovoru), SWOT analýzou a analýzou makroprostředí. 

Podnětné informace vyplynuly také z otevřených otázek dotazníků.  

6.1 Identifikace cílové skupiny 

Aby mohla být marketingová komunikace efektivní, je nezbytné znát cílové 

skupiny, tedy příjemce sdělení. 

S ohledem na cíle diplomové práce jsem stanovila pro Obchodní akademii 

Prostějov tyto čtyři cílové skupiny z okresu Prostějov: 

1) žáci základních škol, 

2) rodiče žáků základních škol, 

3) studenti Obchodní akademie Prostějov, 

4) rodiče studentů. 

Je důležité oslovit komunikačním mixem právě tyto segmenty, aby se zvýšilo jejich 

povědomí o Obchodní akademii Prostějov. Dalšími cílovými skupinami jsou také vnitřní, 

obecná a odborná veřejnost.  

6.2 Stanovení cíl ů marketingové komunikace 

Obchodní akademie Prostějov má u většiny studentů školy a jejich rodičů dobrou 

pověst. Bylo by ideální tento postoj rozšířit na všechny cílové skupiny.  

Jako vhodné cíle pro Obchodní akademii Prostějov doporučuji: 

1) zefektivnění marketingové komunikace vůči cílovým segmentům; 

2) přesvědčení cílové skupiny o kvalitě služeb; 

3) upevnění dobré pověsti Obchodní akademie Prostějov. 

Splnění všech uvedených cílů by mělo vést ke zvýšené spokojenosti stávajících 

studentů a jejich rodičů a k většímu počtu podaných přihlášek od žáků základních škol.  
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Doporučuji  proto zvýšit informovanost současných i potenciálních studentů 

a jejich rodi čů o provozu a činnostech Obchodní akademie Prostějov.  

Informovaní zákazníci jsou spokojenějšími zákazníky, kteří dále šíří pozitivní 

reference. Zapracování tohoto tvrzení do strategie organizace, které bude využíváno 

zaměstnanci, znamená náskok před konkurencí. 

6.3 Sestavení sd ělení 

Navrhuji Obchodní akademii Prostějov zdůrazňovat v obsahu sdělení kvalitu 

výuky. Studenti by měli být přesvědčení o tom, že studují kvalitní školu. Tato filosofie by 

měla být zřejmá zvláště z letáčků rozdávaných při prezentaci školy i z letáků umístěných 

v městské hromadné dopravě.   

Navrhuji , aby Obchodní akademie Prostějov umístila logo také na své 

internetové stránky. Na všech ostatních písemných i jiných materiálech je již používá.  

Doporučuji  modernizaci a novou strukturu internetovým stránkám školy. 

Také navrhuji , aby škola do marketingové komunikace zapojila více 

své studenty. Způsob zapojení studentů viz kapitola 6.5. 

Navrhuji , aby škola na internetových stránkách a školní nástěnce věnovala 

určitý prostor kulturním, společenským či sportovním akcím neorganizovaným 

školou. Vhodný by byl např. program kina, divadla, plesů, hudebních koncertů nebo 

informace o provoze městských lázní či zimního stadionu.  

6.4 Výběr komunika čních cest 

Respondenti odpovídali v marketingovém výzkumu na otázky, odkud čerpali 

informace o středních školách nebo konkrétně o Obchodní akademii Prostějov. Z těchto 

zjištění lze vyvodit optimální komunikační cesty.  

Vhodnou komunikační cestou jsou bezesporu internetové stránky školy. Touto 

cestou můžou být osloveny všechny čtyři cílové segmenty.  

Bylo by žádoucí inovovat materiál o Obchodní akademii Prostějov posílaný 

základním školám e-mailem. Materiál obsahuje mnoho velice důležitých a zajímavých 
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informací. Pokud je učitelé základních škol svým žákům přečtou nebo sdělí ústně, tato 

forma je dostatečná. Pokud tento materiál vyvěsí na nástěnku, neupoutá příliš pozornost. 

Připojením pár grafických prvků či barevných motivů by se stal zajímavějším.   

Pro oslovení žáků devátých tříd základních škol a jejich rodičů je přínosné 

ponechání dvou Dnů otevřených dveří. Účast na Burze škol je velice významná, protože 

z ní čerpala informace třetina rodičů a čtvrtina studentů. Osobní komunikace 

s potenciálními studenty je také velice efektivní a nenahraditelná. 

Přestože informace z tisku označilo minimum studentů i rodičů za přínosné, je 

i tato komunikační cesta pro školu důležitá. Tímto způsobem je udržováno povědomí 

o škole u široké veřejnosti. I když se studenti ani rodiče na základě inzerátů nerozhodovali 

o samotné volbě střední školy, mohlo pro ně být toto sdělení impulsem k hledání informací 

z jiných zdrojů (internet, Burza škol apod.).  

Netradiční cestou, jak oslovit potenciální zákazníky, by bylo vyvěšení letáků 

formátu A4 v městské hromadné dopravě v Prostějově. Touto formou lze dobře zacílit 

na segment zákazníků, upoutat pozornost, současně tato forma není příliš nákladná.  

6.5 Rozhodnutí o skladb ě komunika čního mixu 

Navrhuji použití tradičních prvků komunikačního mixu spolu s novými trendy 

v marketingu, aby mohly být efektivně osloveny cílové skupiny.  

6.5.1 Komunika ční mix 

Pro dosažení stanovených cílů navrhuji níže uvedený komunikační mix.  

Protože o úspěchu školy rozhodují koneční zákazníci (studenti), optimální bude 

aplikace strategie tahu, která stimuluje poptávku (zájem žáků základních škol).  

Reklama 

Reklama je důležitým nástrojem pro zvýšení povědomí veřejnosti o škole. Protože 

má každá škola omezený rozpočet, je třeba vybírat z levnějších, ale vhodných variant. 

Kvalitní letá čky by bylo vhodné nechat vytisknout až ke 120. výročí založení 

školy, tj. za pět let. Pro školu by bylo přínosné investovat do jednodušších letáků, které 



 56 

by podpořily Burzu škol a Dny otevřených dveří a doplnily Informace pro žáky 

ZŠ a ostatní uchazeče. Navrhuji zajistit 500 ks těchto jednoduchých letáků na příští 

školní rok 2010/2011.  

Letáky formátu A4  by měly být v městské hromadné dopravě umístěny 

na všech linkách (25 ks) měsíc před termínem odevzdání přihlášek na střední školy 

a mohly by obsahovat ústřižky s názvem, logem a internetovou adresou školy. Kompletní 

cenová nabídka pro umístění reklamy na autobusech městské hromadné dopravy 

v Prostějově viz příloha č. 17. 

Navrhuji po řídit 200 propisek s internetovými stránkami školy a malým 

logem. Tyto by byly přidávány k výhrám v různých soutěžích (na adaptačním pobytu 

pro první ročníky, výhercům ekologických soutěží ve škole apod.). 

Doporučuji ponechat stávající úroveň inzerce i skladbu tisku (Radniční listy, 

Prostějovský týden, Prostějovský Večerník, Olomoucký deník – regionální část). 

Osobní prodej ve formě osobní komunikace 

Protože více jak 1/3 dotázaných studentů nebyla spokojená s množstvím 

poskytovaných informací o možnostech pokračování ve studiu na vyšších odborných 

a vysokých školách doporučuji, aby pedagogové, zejména třídní učitelé, se svými 

studenty více komunikovali o zmíněném tématu. Informace o vysokých školách by bylo 

vhodné zprostředkovat také rodičům na třídních schůzkách.  

Tyto činnosti bych navrhovala doplnit o osobní návštěvy ředitele nebo zástupce 

školy na několik základních škol dle uvážení vedení Obchodní akademie Prostějov.  

Public relations 

Jak již bylo zmíněno výše, doporučuji nadále se účastnit Burzy škol a pořádat 

dvakrát Den otevřených dveří.  

Účelné by bylo přemístění tabule s informací o tradici školy na lépe viditelné 

místo. Navrhuji  umístit tuto tabuli pod státní znak vlevo od vchodu. (Původní umístění 

viz obr. č. 5.3.) 
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Škola zprostředkovává svým studentům možnost složení mezinárodně platných 

jazykových zkoušek. Tuto informaci bych umístila na internet k důvodům, proč studovat 

Obchodní akademii Prostějov. Také bych doporučovala, zmínit se na webových stránkách 

školy o vztahu k ekologii. Obě informace můžou pozitivně ovlivňovat postoj veřejnosti 

ke škole.  

Dále doporučuji zachovat přispívání učitelů, ředitele i studentů do tisku 

(Zpravodaje školství, Olomouckého deníku – rubrika Čtenář reportér, Prostějovského 

týdne, Týdeníku Prostějovska a Prostějovského deníku). O těchto aktivitách by bylo také 

vhodné informovat na internetových stránkách školy v části „Škola a tisk“.  

Přímý marketing 

Pokud škola uspěje s projektem multijazykového školního časopisu, mohla by jej 

zasílat mailem současným studentům nebo absolventům, kteří by projevili zájem. Takto 

by byli informováni adresně o dění ve škole.   

Internetová komunikace 

 Prozatím byly stránky Obchodní akademie Prostějov hodnoceny jako přehledné, 

protože jsou téměř veškeré informace dostupné z hlavní stránky. Pokud se ale bude obsah 

stránek rozrůstat, stránky tuto svoji výhodu ztratí. V současné době se na hlavní stránce 

zobrazují základní údaje o škole (adresa, obor, IZO školy apod.), aktuality (inzeráty, 

soutěže, novinky) a historie školy. Pro shlédnutí všech těchto informací je nutné rolovat 

dolů. Proto navrhuji následující změny. 

Založila bych jen osm hlavních sekcí (místo 18 současných) a zbytek bych zařadila 

pod hlavní nabídku. Podrobnosti v mapě internetových stránek viz příloha č. 18. 

Pro lepší orientaci na webu doporučuji barevně odlišit aktivní část nabídky, 

ve které se uživatel momentálně nachází. Tuto změnu bych doplnila ještě novým prvkem 

- navigační lištou (viz příloha č. 19). 

Dále bych oddělila hlavní stránku  internetových stránek školy od sekce 

„O škole“ . Při zadání adresy by se vždy zobrazovala stránka viz příloha č. 19. Zavedla  
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bych také aktivní název a fotografii školy. Při kliknutí na tuto fotografii by se uživatel 

vrátil zpět na hlavní stránku.  

Doporučuji vhodně umístit logo Obchodní akademie Prostějov na jejich 

internetové stránky, např. jako pozadí hlavní nabídky či aktualit .  

Na základě výsledků marketingového výzkumu doporučuji rozšířit část Historie 

(např. o komentář k významu loga školy, a více informací k historii). Studentům se zdá 

tato část příliš stručná a rádi by se dozvěděli více.  

Rodiče současných studentů i potenciální studenti s rodiči by uvítali více informací 

o vyučovaných předmětech.  

Navrhuji novou podobu části Kontakty. Přínosný by byl abecedně seřazený 

jmenný seznam zaměstnanců školy. Po rozkliknutí jména by se zobrazila fotografie učitele, 

jím vyučované předměty a e-mailový kontakt. Tyto informace by využili jistě rodiče, kteří 

se chystají na třídní schůzky.  

Z dotazníků rodičů i studentů bylo patrné, že by uvítali vylepšení fotogalerie. Proto 

doporučuji sjednotit prostředí prohlížení fotografií, zvýšit počet fotografií 

(např. zapojením studentů, mohli by zasílat e-mailem fotografie správci webu) a možnost 

zvětšení fotografií i mapy (mapu napojit na www.mapy.cz). Tyto změny by směřovaly 

nejen na současné studenty a rodiče, ale také na potenciální studenty a jejich rodiče 

i na veřejnost.  

Doporučuji p řemístit počítadlo webu na hlavní stránku vlevo pod hlavní panel 

nabídky a zvětšit jej . 

Navrhuji sekci Odkazy rozšířit  o odkazy ke kulturním, společenským či 

sportovním akcím konaných v Prostějově. Doporučuji např. tyto odkazy: www.pvinfo.cz, 

www.klubduha.cz/kinometro70, www.divadlo.prostejov.cz nebo www.knihovnapv.cz.  

Všichni učitelé by měli důsledně zapisovat klasifikaci studentů na internet, aby 

známky nebyly zkreslené a rodiče měli přehled o všech známkách svého dítěte.  

Obě skupiny respondentů v dotaznících uvedly, že jim na internetových stránkách 

školy chybí přehled nadcházejících událostí. Na základě písemného dotazování 
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doporučuji umístit do sekce Novinky část Plán práce, kde by byly uváděny data 

prázdnin, třídních schůzek a ostatní potřebné informace týkající se výuky.  

Navrhuji také nově zavést části Škola a tisk a Škola a ekologie (do sekce 

O škole). Tyto rubriky by podpořily public relations školy.  

V části Škola a ekologie doporučuji zmínit např. následující informace: 

� Obchodní akademie Prostějov se snaží věnovat více problémům ekologie 

a životního prostředí. Jedna kantorka se v současné době vzdělává v bloku 

studia pro ekologické koordinátory a snaží se získat také poznatky z jiných 

škol.  

� Ekologie má být od příštího školního roku začleněna do školního vzdělávacího 

programu.  

� Škola je zapojena do sítě škol podporující ekologickou výchovu (MRKEV), 

odebírá ekologický časopis Bedrník (využíván pro výuku třech předmětů) a má 

nově zpracovaný dlouhodobý plán EVVO (environmentální vzdělávání, 

výchova a osvěta). 

Pro uchazeče by bylo přínosné zřídit novou část Proč studovat Obchodní 

akademii Prostějov? Byly by zde uvedené silné stránky školy a příležitosti, které škola 

poskytuje svým studentům (jako např. zprostředkování složení mezinárodně platných 

jazykových zkoušek, kvalitní pedagogický sbor, nové sociální zařízení, blízkost školy 

MHD apod.) 

6.5.2 Nové trendy využitelné v marketingové komunik aci 

Event marketing 

Obchodní akademii Prostějov doporučuji nadále provozovat akce, které proběhly 

v minulosti, protože se těší poměrně velkému zájmu a účastníci je hodnotili kladně 

(adaptační pobyt pro první ročníky, lyžařský a turistický kurz , maturitní ples 

a 115. výročí založení školy).  

Oslavy výročí založení školy proběhnou pravděpodobně podle již zaběhnuté 

tradice za pět let. Na tuto akci doporučuji p řizvat redaktora, který by následně napsal 

článek s fotografiemi do tisku.   
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 Maturitní ples  je úspěšná akce školy, pouze navrhuji, aby byly na webových 

stránkách školy uveřejněny základní informace (např. o prodeji vstupenek 

a předpokládaný program plesu. Dosud se informace o plese získávaly převážně 

od studentů čtvrtých ročníků. Absolventi, kteří již nemají přímou vazbu na školu, by jistě 

tyto informace ocenili. Škola by také prodala díky lepší informovanosti více vstupenek 

(Kapacita sálu, kde se ples koná, je 800 míst a vstupenka se prodává za 250,- Kč.) 

Guerilla marketing  

Protože je Obchodní akademie Prostějov státní škola, nemůže pokoušet prvek 

legality, který je zmiňován v definici guerilla marketingu. I tento nástroj lze přizpůsobit 

pro školství. Žáky devátých tříd základních škol by nekonvenční marketingová kampaň 

jistě upoutala a vryla se jim do paměti.  

Navrhuji uspořádat pro žáky základních škol soutěž např. 29. 10. 2010 (pátek). 

Žáci by se ve skupinkách přemisťovali na základě indicií umístěných ve Smetanových 

sadech. Hádanky by je zavedly na náměstí T. G. Masaryka, které je blízko Obchodní 

akademie Prostějov. Rébusy by byly zaměřené např. na zeměpis, významné osobnosti 

Prostějova. Poslední otázka by je zavedla do cíle, budovy Obchodní akademie Prostějov. 

První tři skupinky by získaly drobné ceny a letáčky s propiskami Obchodní akademie 

Prostějov.  

Do soutěže by se jako dozor zapojili také učitelé žáků základních škol. Počet 

soutěžících by byl omezený, proto by se žáci přihlašovali prostřednictvím svých učitelů. 

Žáci by samozřejmě po celou dobu netušili, že je soutěž organizována Obchodní akademií 

Prostějov.   

Virový marketing 

Protože má dnes většina žáků základních škol založenou e-mailovou schránku, bylo 

by vhodné oslovit je i touto cestou.  

Zpráva, kterou by si žáci navzájem sami přeposílali by mohla mít formu vtipu 

zpracovaného v programu Microsoft PowerPoint. Název zprávy by zněl: Naučíme Vás 

myslet ekonomicky! Na prvním snímku by byla fotografie budovy Obchodní akademie  
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Prostějov, jako přechod snímku by byl zvolen „pohled klíčovou dírkou“ a následoval by 

vtip jako např. na obr. č. 6.1.  

Obr. č. 6.1: Vtip vhodný do prezentace, kterou by si žáci sami přeposílali 

 

  

 

 

 

Pokud studenty tato akce osloví, mohli by sami rozesílat své verze. Škola by mohla 

také využít sociálních sítí jako je např. Facebook pro sdělování nových informací. 

6.6 Zpracování časového harmonogramu a celkového rozpo čtu 

na marketingovou komunikaci 

Většina nástrojů komunikačního mixu zaměřených na potenciální studenty by měla 

být aplikována v období před podáváním přihlášek na střední školy, tzn. od prosince 

do poloviny března. Pouze prvky public relations, internetová komunikace a event 

marketing lze rozvrhnout do celého období školního roku. Se stávajícími studenty a jejich 

rodiči je třeba komunikovat soustavně.   

V loňském roce bylo méně žáků devátých tříd, přesto na Obchodní akademii 

Prostějov přibylo přihlášek oproti předminulému roku. Pro školu byla tato situace 

výhodná, vybírala kvalitnější žáky. Příští dva roky mají být ale s počtem žáků kritické. 

Proto je třeba, připravit se na tuto situaci. Čím víc uchazečů škola osloví, tím kvalitnější 

studenty získá a podpoří pověst kvalitní školy. Z těchto důvodů je třeba zvýšit 

marketingovou komunikaci směrem k potenciálním studentům a jejich rodičům.  

V následující tab. č. 6.1 je stanoven přibližný rozpočet na marketingovou 

komunikaci Obchodní akademie Prostějov. 

 

Třeba 
magnety? 

Jano, co může 
prodávat ropný 

magnát? 
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Tab. č. 6.1: Celkový rozpočet na marketingovou komunikaci střední školy 

Činnost Částka (v K č)
inzerce v tisku 4.000,-
náklady na tisk Informací pro žáky ZŠ (1,- Kč/str., 300 ks) 900,-
poplatek firmě Schola Servis za účast na Burze škol 2.000,-
poplatek firmě Habro za provoz internetových stránek 1.633,-
aktualizace internetových stránek 3.500,-
letáky umístěné v MHD Prostějov (ceník viz příloha č. 19) 4.680,-
letáky formátu A5, jednostranně potištěné (2,70,- Kč/ks, 500 ks) 1.350,-
propisky (3,30,- Kč/ks, 200 ks) + poštovné (70,- Kč) 730,-
náklady na soutěž pro žáky 9. tříd ZŠ (ceny) 500,-
Celkem 18.843,-

 

Obchodní akademie Prostějov pravidelně investuje do marketingové komunikace 

částku 8.533,- Kč (světle žluté položky).  

Na základě návrhů by se rozpočet navýšil na celkových 18.843,- Kč (ovšem 

částka 3.500,- Kč na aktualizaci internetových stránek by nebyla pravidelný každoroční 

výdaj, ale jednorázová investice). 

Tato škola pronajímá reklamní plochu (viz obr. č. 5.3), ze které má roční zisk 

12.643,-. Touto částkou plně pokrývá své náklady na dosavadní marketingovou 

komunikaci.  

Aby mohla škola realizovat novou podobu marketingové komunikace bez nutnosti 

čerpat finanční prostředky z vlastních zdrojů, doporučuji oslovit reklamní firmu 

s nabídkou na umístění druhého billboardu, pro který je ještě prostor. V takovém 

případě by Obchodní akademie Prostějov opět plně pokrývala navýšený rozpočet 

na marketingovou komunikaci.  

Ostatní opatření rozpočet nenavýší, protože je budou vykonávat zaměstnanci 

školy (osobní komunikace; příspěvky učitelů a studentů do tisku; e-maily na základní 

školy; virový marketing; lyžařský kurz apod. si hradí studenti sami, získávají na něj pouze 

příspěvek od SRPŠ; maturitní ples organizuje také SRPŠ, které nese náklady a inkasuje 

zisk z prodeje vstupenek).  
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6.7 Zabezpečení zpětné vazby a m ěření výsledk ů marketingové 

komunikace 

Po aplikaci komunikačního mixu by mělo následovat ověření účinnosti 

marketingové komunikace, aby škola zjistila, zda bylo její úsilí efektivní. 

Jako vhodnou metodu bych doporučila anketu či opakování dotazníků. 

Pokud by škola chtěla získat podrobné a kompletní informace, doporučila bych oslovit 

bývalé studenty studující ekonomický obor s nabídkou na zpracování diplomové práce 

s tématem marketingová komunikace nebo marketingový výzkum. Tato varianta 

by byla pro Obchodní akademii Prostějov výhodná z důvodu nulových nákladů.  
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7 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout zefektivnění marketingové komunikace 

Obchodní akademie Prostějov se zaměřením na marketingovou komunikaci 

s potenciálními studenty a jejich rodiči a na marketingovou komunikaci se studenty a jejich 

rodiči v průběhu studia.  

Diplomovou práci jsem vypracovávala na základě teoretických východisek, 

informací získaných z použité literatury, SWOT analýzy Obchodní akademie Prostějov, 

osobních pohovorů s pedagogy a marketingového výzkumu, který zahrnoval dotazníky 

určené studentům a jejich rodičům a skupinový rozhovor se studenty.  

V praktické části jsem analyzovala makroprostředí Obchodní akademie Prostějov 

a současné nástroje komunikačního mixu. Také jsem prováděla marketingový výzkum 

složený ze dvou samostatných výzkumů. Kvantitativní výzkum realizovaný formou 

písemného dotazování byl určen studentům Obchodní akademie Prostějov a jejich 

rodičům. Tento výzkum jsem zaměřila na prvky komunikačního mixu, vnímání střední 

školy, na komunikaci mezi pedagogy a studenty a také mezi pedagogy a rodiči. Následoval 

kvalitativní výzkum realizovaný formou skupinového rozhovoru. Na základě scénáře 

skupinového rozhovoru jsem provedla s jedenácti účastníky focus group. Celý 

marketingový výzkum jsem poté vyhodnotila. 

Výsledkem zjištěných poznatků je návrh marketingové komunikace pro střední 

školu Obchodní akademie Prostějov. Rozšířením stávající marketingové komunikace 

by měla škola přilákat více uchazečů o studium a tím získat možnost vybírat si kvalitnější 

studenty, přesvědčit cílové segmenty o kvalitě služeb a upevnit dobrou pověst také 

u veřejnosti.  

Obchodní akademie Prostějov se již na veřejnosti prezentuje a základní 

marketingovou komunikaci provádí. Aby byla její marketingová komunikace systematická 

a co nejefektivnější, vytvořila jsem návrh marketingové komunikace pro tuto střední školu, 

který by měl tuto činnost školy obohatit a dát konkrétní cíl.  

Za nejdůležitější doporučení považuji návrh nového uspořádání internetových 

stránek Obchodní akademie Prostějov a ostatní doporučení týkající se internetové 

komunikace. Za velice důležité pokládám návrhy týkající se event marketingu a virového 
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marketingu, který je pro Obchodní akademii Prostějov novinkou. Také jsem doporučila 

více zapojit do komunikace studenty školy.  

Nadcházející dva roky mají být v počtu žáků devátých tříd základních škol kritické. 

Proto by neměla Obchodní akademie Prostějov tuto situaci podcenit a naopak by měla 

podnikat více kroků k oslovení cílových segmentů.   

Aby byla marketingová komunikace přínosnou, měla by být vytvořena individuálně 

pro konkrétní podnik. Teprve potom může být příčinou konkurenční výhody.  
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Příloha č. 3: Přehled vybraných médií, jejich výhod a nevýhod 

  Výhody    Nevýhody 

Televize - Působení na více smyslů  - Vysoké náklady 

  - Masový dosah   - Možnost přepínání kanálů 

  - Flexibilita v časovém plánování - Omezení selektivity 

  - Emocionální působení  - Informační přeplněnost 

       - Omezené informace (spot 30 sekund) 

Rozhlas - Vysoká segmentace   - Médium v pozadí (kulisa) 

  - Cenová dostupnost   - Dočasnost sdělení 

  - Časová flexibilita   - Informační přeplněnost 

Venkovní - Velký počet míst a geografická - Omezené množství informací  

reklama    flexibilita    - Nízká či žádná selektivnost 

Noviny - Možnost geografického omezení - Kvalita reprodukce 

  - Flexibilita inzerce   - Rychlé stárnutí výtisku novin 

  - Důvěryhodnost média  - Přeplněnost inzercí 

  - Archivační schopnost  - Možnost rychlé reakce konkurentů 

  - Vysoká četnost   - Omezená schopnost emočního 

    působení 

Časopisy - Delší životnost   - Vyšší ceny 

  - Vyšší kvalita reprodukce  - Delší doba realizace 

  - Využití redakčního kontextu - Celoplošnost 

     (luxusní časopis, luxusní služby) 

  - Podrobnost a věrohodnost  

   informací 

- Možnost zasažení specifických 

   cílových skupin 

Internet  - Nepřetržitost a rychlost sdělení - Neosobní komunikace 

  - Široký dosah    - Technická omezení (rychlost,  

  - Nízká cena       kapacita hardwaru, ochranné brány) 

  - Zpětná vazba, snadné měření  - Vybavenost internetovým připojením 

  - Selektivnost 

  - Snadná práce s informacemi 

  - Využití obrázků, textu, zvuku apod. 
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Kino   - Působení na emotivní vnímání  - Vysoké náklady spojené se zápisem 

     spotřebitele (kreativnější a delší    na filmový materiál a kopie 

     spoty – až dvouminutové)   - Nedostatečný počet realizovaných  

  - Dobré zacílení      výzkumů o účinnosti kina jako média 

  - Nelze přepnout 

 

Zdroj: VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9, str. 140. 
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D O T A Z N Í K   P R O   S T U D E N T Y 

Vážený respondente, 
 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Jsem studentkou VŠB - TUO, EKF, 
oboru Marketing a obchod. Tento dotazník slouží pouze pro účely mé diplomové práce.  
Dovoluji si Vás oslovit, protože věřím, že byste rád/a dopomohl/a k zlepšení činností 
Obchodní akademie Prostějov, a tím také k lepší Vaší spokojenosti. Děkuji Vám  za pravdivé 
vyplnění dotazníku, tyto informace jsou pro mne velice cenné.  
Dotazník je zcela anonymní.  
Není-li uvedeno jinak, zakroužkujte, prosím, pouze jednu odpověď. 
 
 
1. Označte na ose, jak se Vám líbí logo Obchodní akademie 

Prostějov (dále jen OA PV) viz obr. 
 

 
 
 

 
2. Ovlivňovali Vás rodiče při volbě střední školy? 

2.1. ano, podstatně 
2.2. ano, ale konečné rozhodnutí nechali na mně 
2.3. ne, SŠ jsem už měl/a vybranou 

 
3. Vyberte 4 nejdůležitější faktory , které Vás ovlivnily při volbě SŠ?  

3.1. podmínky přijímacího řízení 
3.2. zkušenosti vlastní či známých 
3.3. úspěšnost absolventů při přijímání na VŠ 
3.4. uplatnění absolventů v praxi 
3.5. pověst školy  
3.6. vybavení školy PC, internetem 
3.7. vzdálenost školy od bydliště 
3.8. jiné ...................................................... 

 
4. Vybrané 4 faktory z předchozí otázky, prosím, seřaďte od nejdůležitějšího. 

 
(nejvíce důležitý) faktor č.  _______ ,      _______ ,      _______ ,      _______ . 
 
5. Nejpřínosnější informace pro rozhodování při výběru SŠ pro Vás byla:  

(označte pouze jednu možnost)
5.1. z tisku 
5.2. na internetu 
5.3. od učitelů na ZŠ (např. třídní schůzky) 
5.4. burza středních škol 

5.5. den otevřených dveří na OA PV 
5.6. zkušenosti vlastní či známých 
5.7. jinde ......................................... 

 
6. Shodovaly se Vámi zjištěné informace (Vaše očekávání) s následnými zkušenostmi? 

6.1. ano zcela – informace o škole odpovídají realitě 
6.2. spíše ano – většina informací byla pravdivá 
6.3. spíše ne – zkušenost je více negativní 
6.4. vůbec – zkušenost zcela negativní 

Příloha č. 4: Dotazník pro studenty 



 2 

7. Kde se můžete dozvědět o maturitním plese, vánočním volejbalovém turnaji apod.? 
(můžete označit více možností) 
7.1. od pedagogů 
7.2. na nástěnce 

7.3. na internetu 
7.4. jinde ............................................... 

 
8. Navštěvujete internetové stránky www.oapv.cz?  

8.1. ano, pravidelně 
8.2. ano, výjimečně 

8.3. ne (přejděte na otázku č. 11) 

 
9. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky.  

1 – zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 – zcela nesouhlasím 
9.1. Stránky OA PV jsou přehledné     1 2 3 4 
9.2. Stránky OA PV jsou zaostalé     1 2 3 4 
9.3. Stránky OA PV jsou moderní    1 2 3 4 
9.4. Stránky poskytují dostatečné množství informací 1 2 3 4 
9.5. Stránky OA PV jsou dostatečně aktualizované  1 2 3 4 
 

10. Prosím, pokuste se napsat alespoň 2 pozitiva a 2 negativa, která Vám přináší 
využívání www.oapv.cz.  

 
10.1. pozitiva ................................................................................................................. 
 

................................................................................................................. 
 
 

10.2. negativa ................................................................................................................. 
 

................................................................................................................. 
 
11. Poskytuje Vám škola informace o možnostech studia na VOŠ nebo VŠ? 

11.1. nehodlám pokračovat ve studiu 
11.2. zcela dostačující 
11.3. spíše dostačující 

11.4. spíše nedostačující 
11.5. zcela nedostačující 

 
12. Jaké jsou přednosti a nedostatky OA PV obecně? 
 

12.1. přednosti .................................................................................................................... 
 
12.2. nedostatky ................................................................................................................. 

 
13. Označte, jak na Vás působí Obchodní akademie Prostějov (zakroužkujte): 
moderní     2 1 0 -1 -2 nemoderní 
technicky dobře vybavená  2 1 0 -1 -2 špatně vybavená 
seriózní    2 1 0 -1 -2 neseriózní  
kvalitní    2 1 0 -1 -2 nekvalitní 
s dobrou pověstí   2 1 0 -1 -2 se špatnou pověstí 
profesionální učitelé   2 1 0 -1 -2 neprofesionální 
příjemné prostředí školy  2 1 0 -1 -2 nepříjemné 
náročné studium   2 1 0 -1 -2 jednoduché studium 
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14. Doporučil/a byste studium na OA PV budoucím studentům? 
14.1. ano 
14.2. ne, protože ........................................................................ 

 
15. Označte, prosím, střední školy, nad kterými jste uvažoval/a při podávání přihlášky 

na střední školu. (můžete označit více možností) 
15.1. Gymnázium Jiřího Wolkera  Prostějov, Kollárova 3 
15.2. Reálné gymnázium    Prostějov, Studentská 2 
15.3. Cyrilometodějské gymnázium  Prostějov, Komenského 17 
 
15.4. Obchodní akademie   Prostějov, Palackého 18 
15.5. Střední odborná škola průmyslová Prostějov, Lidická 4 
15.6. Střední průmyslová škola oděvní  Prostějov, Vápenice 1 
15.7. Střední zdravotnická škola   Prostějov, Vápenice 3 
15.8. Švehlova střední škola    Prostějov, nám. Spojenců 17 
 
15.9. Střední škola oděvní   Prostějov, Palackého 8 soukromá 
15.10. Střední škola veřejnoprávní  Prostějov, Havlíčkova 24 soukromá 
15.11. SOŠ podnikání a obchodu  Prostějov, Rejskova 4  soukromá 
 
15.12. jiná ............................................................................................................................ 
15.13. jiná ............................................................................................................................ 

 
16. Jaké je Vaše pohlaví? 

16.1. žena ♀ 16.2. muž ♂ 
 
17. Z kterého jste ročníku: 

17.1. prvního  
17.2. druhého 

17.3. třetího 
17.4. čtvrtého 

  

18. Označte místo Vašeho trvalého bydliště: 
18.1. město Prostějov 
18.2. okres Prostějov 
 

18.3. Olomouc 
18.4. jiné.........................................................

 
Pokud máte nějaké nápady (např. co postrádáte na webových stránkách školy), prosím, 
napište je sem: 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 

Za pravdivé vyplnění dotazníku ještě jednou           
děkuji a přeji příjemný zbytek dne. 
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D O T A Z N Í K   P R O   R O D I Č E 
 

Vážený respondente, 
 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Jsem studentkou VŠB - TUO, EKF, 
oboru Marketing a obchod. Tento dotazník slouží pouze pro účely mé diplomové práce.  
Dovoluji si Vás oslovit, protože věřím, že byste rád/a dopomohl/a k zlepšení činností 
Obchodní akademie Prostějov, a tím také k lepší spokojenosti Vás a Vašich dětí. Děkuji Vám  
za pravdivé vyplnění dotazníku, tyto informace jsou pro mne velice cenné.  
Dotazník je zcela anonymní.  
Není-li uvedeno jinak, zakroužkujte, prosím, pouze jednu odpověď. 
 
 
1. Označte na ose, jak se Vám líbí logo Obchodní akademie 

Prostějov (dále jen OA PV) viz obr. 
 

 
 
 

 
2. Ovlivňovali jste Vaše dítě při volbě střední školy? 

2.1. ano, chtěl/a jsem mít jistotu, že si vybere správně 
2.2. ano, ale konečné rozhodnutí jsem nechal/a na něm 
2.3. můj syn/dcera už byl/a rozhodnut/á 

 
3. Vyberte 4 nejdůležitější faktory , které Vás ovlivnily při volbě SŠ Vašeho dítěte?  

3.1. podmínky přijímacího řízení 
3.2. zkušenosti vlastní či známých 
3.3. úspěšnost absolventů při přijímání na VŠ 
3.4. uplatnění absolventů v praxi 
3.5. pověst školy  
3.6. vybavení školy PC, internetem 
3.7. vzdálenost školy od bydliště 
3.8. jiné ...................................................... 

 
4. Vybrané 4 faktory z předchozí otázky, prosím, seřaďte od nejdůležitějšího. 

 
(nejvíce důležitý) faktor č.  _______ ,      _______ ,      _______ ,      _______ . 
 
5. Odkud jste získal/a potřebné informace o OA PV? (můžete označit více možností) 

5.1. z tisku 
5.2. na internetu 
5.3. od učitelů na ZŠ (např. třídní schůzky) 
5.4. burza středních škol 

5.5. den otevřených dveří na OA PV 
5.6. zkušenost vlastní či známých 
5.7. jinde ......................................... 

 
6. Nejpřínosnější informace pro Vás byla: (označte pouze jednu možnost)

6.1. z tisku 
6.2. na internetu 
6.3. od učitelů na ZŠ (např. třídní schůzky) 
6.4. z burzy středních škol 

6.5. den otevřených dveří na OA PV 
6.6. zkušenosti vlastní či známých 
6.7. jinde ......................................... 

 

Příloha č. 5: Dotazník pro rodiče 
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7. Shodovaly se Vámi zjištěné informace (Vaše očekávání) s následnými zkušenostmi? 
7.1. ano zcela – informace o škole odpovídají realitě 
7.2. spíše ano – většina informací byla pravdivá 
7.3. spíše ne – zkušenost je více negativní 
7.4. vůbec – zkušenost zcela negativní 

 
8. Navštěvujete webové stránky www.oapv.cz?  

8.1. ano, pravidelně 
8.2. ano, výjimečně 
8.3. ne (přejděte na otázku č. 12) 

 
9. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky.  

1 – zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 – zcela nesouhlasím 
9.1. Stránky OA PV jsou přehledné     1 2 3 4 
9.2. Stránky OA PV jsou zaostalé     1 2 3 4 
9.3. Stránky OA PV jsou moderní    1 2 3 4 
9.4. Stránky poskytují dostatečné množství informací 1 2 3 4 
9.5. Stránky OA PV jsou dostatečně aktualizované  1 2 3 4 
 

10. Jak jste spokojeni se sekcí „Vstup pro rodiče“?  
10.1. plně spokojen/a 
10.2. spíše spokojen/a 
10.3. spíše nespokojen/a 
10.4. vůbec nespokojen/a 

 
11. Prosím, pokuste se napsat alespoň 2 pozitiva a 2 negativa, která Vám přináší 

využívání www.oapv.cz.  
 

11.1. pozitiva ................................................................................................................. 
 

................................................................................................................. 
 
 

11.2. negativa ................................................................................................................. 
 

................................................................................................................. 
 

12. Označte, jak na Vás působí Obchodní akademie Prostějov (zakroužkujte): 
moderní     2 1 0 -1 -2 nemoderní 
technicky dobře vybavená  2 1 0 -1 -2 špatně vybavená 
seriózní    2 1 0 -1 -2 neseriózní  
kvalitní    2 1 0 -1 -2 nekvalitní 
s dobrou pověstí   2 1 0 -1 -2 se špatnou pověstí 
profesionální učitelé   2 1 0 -1 -2 neprofesionální 
příjemné prostředí školy  2 1 0 -1 -2 nepříjemné 
náročné studium   2 1 0 -1 -2 jednoduché studium 

 
 

13. Doporučil/a byste studium na OA PV pro děti svých známých? 
13.1. ano 13.2. ne, protože ...............................................................
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14. Chodíte Vy osobně na třídní schůzky? 
14.1. ano 
14.2. ne 

14.3. střídám se s partnerem/partnerkou 

 
15. Označte, prosím, střední školy, nad kterými jste uvažoval/a při podávání přihlášky 

Vašeho dítěte na střední školu. (můžete označit více možností) 
15.1. Gymnázium Jiřího Wolkera  Prostějov, Kollárova 3 
15.2. Reálné gymnázium    Prostějov, Studentská 2 
15.3. Cyrilometodějské gymnázium  Prostějov, Komenského 17 
 
15.4. Obchodní akademie   Prostějov, Palackého 18 
15.5. Střední odborná škola průmyslová Prostějov, Lidická 4 
15.6. Střední průmyslová škola oděvní  Prostějov, Vápenice 1 
15.7. Střední zdravotnická škola   Prostějov, Vápenice 3 
15.8. Švehlova střední škola    Prostějov, nám. Spojenců 17 
 
15.9. Střední škola oděvní   Prostějov, Palackého 8 soukromá 
15.10. Střední škola veřejnoprávní  Prostějov, Havlíčkova 24 soukromá 
15.11. SOŠ podnikání a obchodu  Prostějov, Rejskova 4  soukromá 
 
15.12. jiná ............................................................................................................................ 
15.13. jiná ............................................................................................................................ 
 

16. Jaké je Vaše pohlaví? 

16.1. žena ♀ 16.2. muž ♂ 
 
17. Váš věk je: 

17.1. do 35 
17.2. 36 – 45 

17.3. 46 – 55 
17.4. 56 a více 

 
18. Označte místo Vašeho trvalého bydliště: 

18.1. město Prostějov 
18.2. okres Prostějov 

18.3. Olomouc 
18.4. jiné ............................................................ 

 
19. Uveďte, prosím, Vaše nejvyšší dosažené vzdělání. 

19.1. základní 
19.2. vyučen 

19.3. SŠ, SŠ s maturitou, gymnázium 
19.4. VŠ 

 
Pokud máte nějaké nápady (např. co postrádáte na webových stránkách školy), 
prosím, napište je sem: 
 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Za pravdivé vyplnění dotazníku ještě jednou           

děkuji a přeji příjemný zbytek dne. 
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Příloha č. 6: Grafické zpracování dotazníků 

 

Hodnocení loga (1 negativní – 5 pozitivní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovlivňování studentů rodiči při výběru střední školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkud čerpali rodi če potřebné informace o Obchodní akademii Prostějov 
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Příloha č. 7: Numerické zpracování dotazníků 

Hodnocení loga 
rodi če studenti 

Hodnocení loga 
absolutn ě relativn ě absolutn ě relativn ě 

1 3 4% 8 7% 
2 12 16% 20 18% 
3 26 35% 30 28% 
4 25 33% 35 32% 
5 9 12% 16 15% 

Celkem 75 100% 109 100% 

 
Ovlivňování studentů rodiči při výběru střední školy 

rodi če studenti 
Ovliv ňování rodi či při výb ěru SŠ 

absolutn ě relativn ě absolutn ě relativn ě 

ano, podstatně 9 12% 10 9% 
ano, ale konečné rozhodnutí bylo 
na studentovi 41 

55% 
59 

54% 

ne, syn/dcera už byl/a rozhodnut/á 25 33% 40 37% 

Celkem 75 100% 109 100% 

 

Pořadí vybraných faktorů, které ovlivňovaly respondenty při výběru střední školy 

a) rodiče 

  1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 
podmínky přijímacího řízení 12% 19% 20% 11% 
zkušenosti, reference 16% 11% 20% 20% 
úspěšnost při přijímání na VŠ 8% 21% 4% 9% 
uplatnění absolventů v praxi 37% 19% 15% 3% 
pověst školy 7% 9% 17% 19% 
vybavení školy PC, 
internetem 3% 4% 11% 10% 
vzdálenost školy od bydliště 14% 17% 12% 28% 
ekonomické zaměření školy 3% 0% 1% 0% 
Celkem 100% 100% 100% 100% 

 

b) studenty 

  1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 
podmínky přijímacího řízení 35% 19% 17% 9% 
zkušenosti, reference 14% 18% 19% 18% 
úspěšnost při přijímání na VŠ 8% 17% 14% 8% 
uplatnění absolventů v praxi 22% 21% 11% 10% 
pověst školy 4% 8% 14% 24% 
vybavení školy PC, 
internetem 0% 0% 3% 11% 
vzdálenost školy od bydliště 14% 17% 22% 20% 
ekonomické zaměření školy 3% 0% 0% 0% 
Celkem 100% 100% 100% 100% 
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Odkud čerpali respondenti nejpřínosnější informace o Obchodní akademii Prostějov 

rodi če studenti Nejpřínosn ější informace       
o OA PV absolutn ě relativn ě absolutn ě relativn ě 

z tisku 1 2% 2 2% 
na internetu 10 13% 20 18% 
od učitelů na ZŠ 10 13% 17 15% 
burza SŠ 23 31% 28 26% 
den otevřených dveří na OA PV 15 20% 15 14% 
zkušenosti vlastní či známých 16 21% 27 25% 

Celkem 75 100% 109 100% 
 

 

Shoda očekávání respondentů s následnými zkušenostmi 

rodi če studenti Shoda o čekávání a 
následných zkušeností absolutn ě relativn ě absolutn ě relativn ě 

ano zcela – informace o škole 
odpovídají realitě 22 29% 17 16% 
spíše ano – většina informací 
byla pravdivá 44 59% 70 64% 
spíše ne – zkušenost je více 
negativní 9 12% 20 18% 
vůbec – zkušenost je zcela 
negativní 0 0% 2 2% 

Celkem 75 100% 109 100% 

 

Návštěva internetových stránek Obchodní akademie Prostějov 

rodi če studenti Návšt ěva webu 
OA PV  absolutn ě relativn ě absolutn ě relativn ě 

ano, pravidelně 18 24% 50 46% 
ano, výjimečně 33 44% 52 48% 
ne 24 32% 7 6% 

Celkem 75 100% 109 100% 

 

Spokojenost rodičů se „Vstupem pro rodiče“ 

Spokojenost rodi čů se "Vstupem 
pro rodi če" absolutn ě relativn ě 

plně spokojen/a 11 21% 
spíše spokojen/a 32 63% 
spíše nespokojen/a 7 14% 
vůbec nespokojen/a 1 2% 

Celkem 51 100% 
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Poskytování informací studentům o možnostech dalšího studia  

Poskytování informací o VŠ od OA PV  absolutn ě relativn ě 

nehodlám pokračovat ve studiu 2 2% 
zcela dostačující 12 4% 
spíše dostačující 53 35% 
spíše nedostačující 38 48% 
zcela nedostačující 4 11% 

Celkem 109 100% 

 

Doporučení respondentů studia na Obchodní akademii Prostějov 

rodi če studenti Doporu čil/a byste 
studium na OA PV?  absolutn ě relativn ě absolutn ě relativn ě 

ano 72 96% 96 88% 
ne 3 4% 13 12% 

Celkem 75 100% 109 100% 

 

Účast rodičů na třídních schůzkách 

Chodíte na t řídní sch ůzky? absolutn ě relativn ě 

ano 51 68% 
střídám se s partnerem/partnerkou 13 17% 
ne 11 15% 

Celkem 75 100% 

 

Postoje respondentů k Obchodní akademii Prostějov  

(výchozí tabulka pro sestavení polaritního profilu) 

Jak na Vás p ůsobí OA 
PV rodi če studenti    
moderní -0,07 -0,50 nemoderní 
technicky dobře vybavená 0,21 0,07 špatně vybavená 
seriózní 1,20 0,96 neseriózní 
kvalitní 0,99 0,91 nekvalitní 
s dobrou pověstí 1,17 1,17 se špatnou pověstí 
profesionální učitelé 0,96 0,94 neprofesionální 
příjemné prostředí školy 0,81 0,64 nepříjemné 
náročné studium 0,71 0,47 jednoduché studium 
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Ostatní SŠ, nad kterými uvažovali respondenti při podávání přihlášky 

rodi če studenti Mezi kterými SŠ jste uvažoval/a 
absolutn ě relativn ě absolutn ě relativn ě 

Gymnázium Jiřího Wolkera 21 21% 29% 29 
Reálné gymnázium 16 16% 18% 18 
SOŠ průmyslová 12 12% 27% 27 
SPŠ oděvní 7 7% 6% 6 
Střední zdravotnická škola 12 12% 13% 13 
Švehlova střední škola 7 7% 4% 4 
Střední škola oděvní (soukromá) 3 3% 3% 3 
Střední škola veřejnoprávní 
(soukromá) 21 21% 17% 17 
SOŠ podnikání a obchodu 
(soukromá) 25 25% 36% 36 
jiná 13 13% 18% 18 

 

Pohlaví respondentů 

rodi če studenti 
Pohlaví 

absolutn ě relativn ě absolutn ě relativn ě 

žena 66 88% 83 76% 
muž 9 12% 26 24% 

Celkem 75 100% 109 100% 
 

Rozložení rodičů dle věkových kategorií 

Věková kategorie rodi čů absolutn ě relativn ě 
do 35 3 4% 
36 - 45 59 79% 
46 - 55 13 17% 
Celkem 75 100% 

 

Rozložení rodičů podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

Vzdělání rodi čů absolutn ě relativn ě 

základní  1 2% 
vyučen 31 41% 
SŠ 39 52% 
VŠ 4 5% 

Celkem 75 100% 
 

Rozložení studentů podle ročníku 

Ročník studenta absolutn ě relativn ě 

1. ročník 26 23% 
2. ročník 30 28% 
3. ročník 30 28% 
4. ročník 23 21% 

Celkem 109 100% 



 

Příloha č. 8: Scénář skupinového rozhovoru (soubor rámcových otázek) 

 

� Co Víte o tomto setkání? Proč si myslíte, že tady jste?  

 

� Co si myslíte, že rozhoduje nejvíc při výběru SŠ (u studentů i rodičů)? 

• přijímačky 

• zkušenosti 

• možnost jít pak na VŠ, úspěšnost 

• uplatnění pak v praxi 

• pověst školy 

• vybavení učeben 

• vzdálenost školy od bydliště... 

� Odkud jste čerpali informace o OA? Proč si to myslíte? 

• z novin 

• netu 

• učitelé na ZŠ 

• burza SŠ 

• den otevřených dveří na OA 

• zkušenost

� A když jste se sem pak dostali, byli jste zklamaní? Překvapilo Vás něco? 

Proč? 

 

� Jste spokojení s komunikací mezi učiteli a Vámi (nástěnky, internet atd.)? 

� Internetové stránky – využíváte je? V čem byste je vylepšili, jak? 

 

� Myslíte si, že je na OA kvalitní výuka a kvalitní u čitelé? 

� Myslíte si, že je na OA náročné studium? 

� Myslíte si, že je pro lidi pověst školy důležitá? 

 

� Jak se Vám líbí akce školy: „lyžák“, „turisťák“, volejbalový turnaj, kino, 

soutěže, Je jich dost? Druhy – nové nápady? 

� Líbí se Vám prostředí školy – nové WC, vymalované chodby, šatny apod. 

 

� Doporučili byste studium na OA PV novým uchazečům? 

� Jak hodnotíte OA PV celkově? 
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Příloha č. 9: Zápis ze skupinového rozhovoru 

Studenti o setkání věděli informaci, že tento rozhovor souvisí s dotazníkem, který 

vyplňovali. 

 

Otázka: Jak se Vám líbil dotazník, který jste vyplňovali? Máte k němu nějakou kritiku ? 

Studentům se dotazník moc líbil. Nikoho nenapadla žádná kritika. 

 

Otázka: Co si myslíte, že rozhoduje nejvíc při výběru SŠ? 

Většina studentů mluvila o tom, že jejich rodiče (případně babička) chodili na Obchodní 

akademii Prostějov.  

Dále je ovlivňovaly informace od známých, z burzy škol a od učitelů na základní škole.  

Také jsem se dozvěděla, že z některých středních škol chodili zástupci/učitelé na základní 

školy.  

 

Otázka: A když jste se sem pak dostali, byli jste zklamaní? Překvapilo Vás něco? Proč? 

Většina studentů očekávala modernější prostředí školy. Neočekávali, že např. bude táhnout 

okny. Navrhují nová plastová. Ale současně si uvědomují, že OA je historická budova.  

 

Otázka: Jste spokojení s komunikací mezi učiteli a Vámi (nástěnky, internet atd.)? 

Komunikace s některými, zejména staršími pedagogy, vázne, protože působí nepřístupně 

na studenty.  

 

Otázka: Internetové stránky – využíváte je? V čem byste je vylepšili, jak? 

Pár jedinců nechodí vůbec na stránky školy, nezajímá je to (suplování, rozvrh, akce). 

Někdy nefunguje rodičům heslo. 

Někteří učitelé nedoplňují známky na internet pravidelně nebo známky chybí.  

Internetové stránky by studenti vylepšili o sekci „Zábava“, odkazy na kino, knihovnu 

v Prostějově, kulturní akce.  

 

Otázka: Myslíte si, že je na OA kvalitní výuka a kvalitní u čitelé? 

Studenti považují své kantory většinou za kvalitní a zkušené.  
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Otázka: Myslíte si, že je na OA náročné studium? 

Většina studentů považuje studium na Obchodní akademii Prostějov spíše za lehké. 

(pozn.: Někteří pedagogové se vyjádřili ve smyslu, že z důvodu slabších ročníků, a tedy i 

menšího výběru žáků, je kvalita studentů znatelně nižší a že jim musí výuku 

přizpůsobovat, tedy snižovat nároky.) 

Studenti poznamenali, že pokud se bude úroveň výuky dále snižovat, budou moci 

OA navštěvovat „cvičené opice“.  

Za nejtěžší předměty považují někteří studenti – výuku psaní na klávesnici. Důvodem je 

jejich nedostatečná rychlost psaní na klávesnici a tedy zhoršený prospěch.  

Za nejlehčí předmět považují – počítače (informační technologie). 

K programu Open office, který je na polovině učeben, byly od studentů pouze záporné 

ohlasy.  

 

Otázka: Myslíte si, že je pro lidi pověst školy důležitá? 

Studenti si myslí, že je pověst školy obecně důležitá. Shodli se na tom, že pověst Obchodní 

akademie je velice dobrá. 

Když měli vybrat střední školu z Prostějova, která má nejlepší pověst, volili Gymnázium 

Jiřího Wolkera a Reálné gymnázium.  

 

Otázka: Jak se Vám líbí akce školy: „lyžák“, „turisťák“, volejbalový turnaj, kino, soutěže, 

Je jich dost? Druhy – nové nápady? 

Studenti jednohlasně poznamenali, že nechodí skoro vůbec do kina. Některé třídy nebyly 

letos ani jednou. Výjimečně chodí na zeměpisné dokumenty. Na klasické filmy téměř 

vůbec. 

Sportovní akci „vánoční volejbalový turnaj“ i exhibici volejbalu učitelé vs. studenti 

hodnotí jako super akci, na kterou se vždy těší.  

Jako nové události by studenti zařadili jedině sportovní akce. Jako nápad uvedli 

beach-volejbal v létě u Plumlovské přehrady.  

 

Otázka: Líbí se Vám prostředí školy – nové WC, vymalované chodby, šatny apod. 

Líbí se jim, že je nově vymalované. Uvítali by, kdyby byly kromě chodby vymalované 

také třídy.  

Většina se shodla na nešťastné kombinaci barev – oraznžová a zelená.  

Pozitivně hodnotili nové WC. 
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Největší kritiku si vysloužily staré a stísněné šatny. Studenti navrhovali mnoho nereálných 

nápadů. Vzhledem k omezeným prostorám budovy nelze šatnu nijak zvětšit. 

Většina studentů byla ze základní školy zvyklá na jídelnu. Na OA musí docházet 

na Palečkovu ulici, která je poměrně daleko. V pauze mezi odpoledním vyučováním je tato 

varianta nevýhodná.  

Studenti si také stěžovali na nedostatečné vytápění budovy, v některých třídách netěsní 

okna a do jedné třídy zatéká.  

 

Otázka: Doporučili byste studium na OA PV novým uchazečům? 

Většina by doporučila OA dál, protože nemají tolik učení jako gymnazisté.  

Pár jedinců by nedoporučilo s odůvodněním, že by mladší žáky poslali raději 

na gymnázium.  

Někteří by OA nedoporučili, protože nevychází s některými pedagogy.  

 

Otázka: Jak hodnotíte OA PV celkově? 

Celkově hodnotí Obchodní akademii Prostějov jako klasickou střední školu. Uvítali by ale 

lepší přípravu na vysoké školy.  

 

 

 

 

 



 

 

Obchodní akademie Prostějov je střední škola zřizovaná Olomouckým krajem. Vyučuje ve 
čtyřletém denním studiu obor Obchodní akademie zakončený maturitní zkouškou. Důraz je 
kladen na cizí jazyky, informační technologie (výpočetní techniku) a na odborné předměty. 
Od prvního ročníku se vyučují povinně dva cizí jazyky (anglický a německý jazyk). 
Klíčovými odbornými předměty jsou ekonomika a účetnictví doplňované dalšími 
odbornými předměty: ekonomií, daněmi, právem, statistikou, písemnou a elektronickou 
komunikací, integrovaným ekonomickým předmětem. 
Škola umožňuje žákům vykonání státních zkoušek ze zpracování textu, z  písemné  
a elektronické komunikace, z cizího jazyka a získání řidičského oprávnění. 

Přijímací řízení: pro školní rok 2010/2011 otevíráme dvě třídy prvního ročníku po 32 
žácích. Přijímací zkoušky se nekonají, hlavním kritériem pro přijetí budou studijní 
výsledky ze základní školy (8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku) a pomocným kritériem účast 
a umístění ve školních, regionálních a celostátních soutěžích v českém jazyce, matematice 
a v cizích jazycích.  

V soboru 5. 12. 2009 od 9:00 hod. proběhne v rámci oslav 115. výročí založení školy Den 
otevřených dveří. Zveme srdečně všechny bývalé absolventy a veřejnost k prohlídce školy. 

 

 

Příloha č. 12: Inzeráty uveřejněné v Prostějovském Večerníku a Radničních listech 

 

Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
Tel./fax: 582 345 260 
www.oapv.cz,       e-mail: podatelna@oapv.cz 

Den otevřených dveří: 5. 11. 2009, 
 5. 12. 2009, 4. 2. 2010. 

Obchodní akademie,Obchodní akademie,Obchodní akademie,Obchodní akademie,    

Prostějov, Palackého 18Prostějov, Palackého 18Prostějov, Palackého 18Prostějov, Palackého 18    
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Informace pro žáky ZŠ a ostatní uchazeče 
se zájmem o denní studium na Obchodní akademii Prostějov 

ve šk. roce 2010/2011 
 

Název školy:  Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 
Adresa: Palackého 18, Prostějov  796 01 
Zřizovatel školy:  Olomoucký kraj 

Ředitel:  Ing. P. Lipčík 

Telefon:  582 345 260 (sekretariát),  582 341 410 (ředitel) 

WWW stránky školy:  http:// www.oapv.cz 
Vyučovaný obor:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
Stupeň středního vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Zaměření školy 
 

Obchodní akademie Prostějov klade důraz cizí jazyky, informační technologie a odborné 
předměty.  
Výuka cizích jazyků 
Od prvního ročníku se vyučují povinně dva cizí jazyky (anglický a německý jazyk). Jeden 
z nich si žák volí jako hlavní jazyk, jeho hodinová dotace je vyšší a je i jazykem 
maturitním. Škola svým žákům zprostředkovává možnost složení mezinárodně platných 
jazykových zkoušek. 

Informa ční technologie (výpočetní technika) se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku jako 
samostatný předmět. V učebnách výpočetní techniky se vyučují i další odborné předměty 
(integrovaný ekonomický předmět, účetnictví, písemná a elektronická komunikace): Na 
počítačích žáci zpracovávají praktickou část maturitní zkoušky.  

Klí čovými odbornými předměty jsou ekonomika a účetnictví doplňované dalšími 
odbornými předměty: ekonomií, právem, statistikou, písemnou a elektronickou 
komunikací. Příklady z praxe si žáci osvojují v integrovaném ekonomickém předmětu, kde 
jsou současně  připravováni na praktickou maturitní zkoušku. 

OA Prostějov je jednou z vybraných středních škol Olomouckého kraje, která vyučuje 
předmět Příprava a řízení projektů strukturálních fond ů EU. Žáci v tomto předmětu 
získají základní znalosti a dovednosti pro zpracování žádostí o podporu ze strukturálních 
fondů EU. 

Povinná odborná praxe ve firmách je zařazena do 2. a 3. ročníku (vždy 2 týdny). 

Škola umožňuje žákům 3. ročníku složení státních zkoušek ze zpracování textu a 
z písemné  
a elektronické komunikace, získání řidičského oprávnění a účast na hodinách 
společenského tance (2. ročník). 
Studium na škole je bezplatné, s výjimkou učebnic a učebních pomůcek. 

Stravování a ubytování žáků školy  je zajišťováno v DM (Palečkova 1, Prostějov). 

 

 

 

Příloha č. 13: Informace pro žáky ZŠ a ostatní uchazeče 
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Přijímací řízení 
Ve školním roce 2010/2011 otevíráme dvě třídy  po 32 žácích. 

Kritéria p řijímacího řízení: 
Přijímací zkoušky se nekonají, kritériem pro přijetí budou studijní výsledky ze základní 
školy (8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia a  
další skutečnosti - účast a umístění do 3. místa ve školních, regionálních a celostátních 
soutěžích: olympiáda v českém jazyce, matematická olympiáda, konverzační soutěže 
v cizích jazycích.  

Maturitní zkoušky (pokud nedojde k odkladu nebo změnám zákona). 
Pro žáky, kteří nastoupí do 1. ročníku od 1. září 2010 se budou maturitní zkoušky skládat 
ze společné části a profilové části.  
Společná část maturitní zkoušky se bude skládat ve všech středních školách ze  
tří povinných zkoušek, a to ze zkoušky z českého jazyka a literatury, zkoušky z cizího 
jazyka a z volitelné zkoušky (z matematiky nebo občanského základu).  
Skladba profilové části maturitní zkoušky bude v každé střední škole rozdílná podle jejího 
zaměření. V Obchodní akademii Prostějov to budou ústní zkoušky z ekonomiky a z 
účetnictví a praktická zkouška (řešení praktických příkladů s odbornou tématikou s 
využitím výpočetní techniky). 

Žák může dále konat nejvýše 3 nepovinné zkoušky ve společné části maturitní zkoušky  
a 2 nepovinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky. 

Studium na vysokých školách 
Většina úspěšných absolventů naší školy se hlásí ke studiu na vysoké a vyšší odborné 
školy. Velký zájem je o školy s ekonomickým zaměřením, jako např. VŠE Praha, VŠB 
Ostrava, Slezská univerzita Opava – ekonomická fakulta, Fakulta ekonomicko-správní 
Brno a Pardubice, VUT Brno – fakulta ekonomická ve Zlíně, Moravská vysoká škola 
Olomouc, Regionální vzdělávací centrum Univerzity Tomáše Bati Zlín v Prostějově atd. 

Někteří naši absolventi také studují jazyky na Filozofické fakultě v Olomouci a Brně. 
 

Vybrané akce pro žáky organizované školou 
Adaptační dny pro žáky 1. ročníků 
Lyžařský kurz (1. ročník) a turistický kurz (2. ročník) 
Besedy s protidrogovou problematikou 
Program „S Tebou o Tobě“ (problematika dospívání) 
Exkurze do České národní banky v Praze 
Návštěva veletrhu INVEX Brno 
Návštěvy Muzea Prostějovska a ostatních výstavních prostor 
Návštěvy filmových a divadelních představení a koncertů dle nabídky agentur 
Zájezd do předvánoční Vídně 
Vánoční akademie žáků 
Vánoční turnaj ve volejbale 
Účast v projektu MF Dnes „Studenti čtou a píší noviny“ 
Účast ve středoškolských sportovních soutěžích (atletika, kopaná, volejbal, stolní tenis …) 
Účast v soutěži „Matematický klokan“ 
Účast na olympiádách v anglickém a německém jazyce 
Účast v odborné soutěži obchodních akademií „Ekotým“ 
Účast v soutěžích organizovaných autorem programu ZAV (psaní na klávesnic PC) 
Účast v krajských soutěžích psaní na klávesnici 
Účast v soutěži účetnictví („Má dáti dal“) 
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Učební plán 
 

Název ŠVP Obchodní akademie Prostějov 
  

Kód a název oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie 
  

Délka a forma vzdělání Čtyřleté denní studium 
  

Platnost Od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 
 

Předmět  Počet týdenních vyučovacích hodin 
v ročníku 

Celkem 
hodin 

  1. 2. 3. 4.  
A) Povinné předměty  32 33 32 29 126 
       

a) základní všeobecné  21 21 17 11 70 
Český jazyk a literatura CJL 4 3 4 3 14 
První cizí jazyk: Anglický 
jazyk, Německý jazyk 

ANG 
(NEM) 

4/4 5/5 4/4  4/4 17/17 
 

Druhý cizí jazyk: Jazyk  
německý, Jazyk anglický  

NEJ 
(ANJ) 

3/3 3/3 3/3 -- 9/9 

Dějepis DEJ 2 2 -- -- 4 
Občanská nauka OBN 1 1 1 -- 3 
Matematika MAT 3 3 3 2 11 
Ekologie EKL -- 1 -- -- 1 
Základy přírodních věd ZPV 2 1 -- -- 3 
Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 
       

b) základní odborné  11 12 15 18 56 
Daně  DAN -- -- 2 2/2 4/2 
Ekonomie EKE -- -- -- 2 2 
Ekonomika EKO 3 3 3 3 12 
Hospodářský zeměpis HOZ 3 -- -- -- 3 
Informační technologie ITE 2/2 2/2 2/2 -- 6/6 
Integrovaný ekonomický 
předmět 

 
IEP 

 
-- 

 
-- 

 
2/2 

 
4/4 

 
6/6 

Písemná a elektronická 
komunikace 

 
PEK 

 
3/3 

 
2/2 

 
2/2 

 
1/1 

 
8/8 

Právo PRA -- -- -- 3 3 
Statistika STA -- 2 -- -- 2 
Účetnictví UCE -- 3/3 4/4 3/3 10/10 
Praxe PRX -- 2 týdny 2 týdny -- 4 týdny 
       

B) Volitelné předměty  -- -- -- 4/2 4/2 
Cvičení z matematiky MCV -- -- -- 2 2 
Odborná komunikace 
v anglickém jazyce 

 
OKA 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
2/2 

 
2/2 

Odborná komunikace 
v německém jazyce 

 
OKN 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
2/2 

 
2/2 

Základy společenských věd ZSV -- -- -- 2 2 
Celkem  32 33 32 33 130 
 
Zpracoval: Ing. P. Lipčík 
 
V Prostějově dne 20. 10. 2009 
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Příloha č. 14: Anketa pro rodiče realizovaná školou 

ANKETA PRO RODIČE 

Vážení rodi če, 
předkládáme Vám tuto anketu, v níž máte možnost vyjád řit své názory na školu, do níž 
chodí Vaše dít ě. Anketa je anonymní a její výsledky budou použity při zpracování 
sebehodnotící analýzy naší školy.  Po vyzna čení třídy (nap ř. 2. B, 3. A) ozna čte křížkem 
pouze jednu nabízenou odpov ěd. Konkrétní p řipomínku, nám ět či problém lze uvést formou 
sdělení pod každou otázkou.  Anketu  lze  vyplnit p římo na t řídní sch ůzce, ale můžete  ji  
odevzdat  také prost řednictvím Vašeho dít ěte nebo poslat poštou.  

Za Vaši spolupráci p ři hledání optimální cesty školy d ěkujeme. 

   Ing. Loš ťáková, Mgr. Veselá, Ing. Sekanina  

                                   členové evaluační skupiny OA Prostějov     

1. Do které třídy Vaše dítě dochází:      
        
2. Jste celkově spokojeni s kvalitou výuky dětí na  naší škole?   
 ANO  zcela 20,2     
 ANO  převážně 74,5     
 NE    převážně 4,3     
 NE    vůbec 1     
 Sdělení případné připomínky, námětu, problému:   
        
        
3. Jste spokojeni s kvalitou výuky cizích jazyků na škole (angličtina, němčina)? 
 ANO  zcela 25,5     
 ANO  převážně 60,6     
 NE    převážně 9,6     
 NE    vůbec 4,3     
 Sdělení případné připomínky, námětu, problému:   
        
        
4. Jste spokojeni s kvalitou výuky odborných předmětů na škole (ekonomika, účetnictví, 
    daně, ekonomická cvičení, písemná a elektronická komunikace)?  
 ANO  zcela 41,5     
 ANO  převážně 52,1     
 NE    převážně 6,4     
 NE    vůbec 0     
 Sdělení případné připomínky, námětu, problému:   
        
        
5. Jste spokojeni s výchovným působením školy na Vaše dítě (kázeň, etika, osobnostní 
    rozvoj …)?       
 ANO  zcela 38,3     
 ANO  převážně 56,4     
 NE    převážně 3,2     
 NE    vůbec 2,1     
 Sdělení případné připomínky, námětu, problému:   
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6. Sledujete webové stránky školy?     
 ANO pravidelně 12,8     
 ANO často 28,7     
 NE    málokdy 44,7     
 NE   vůbec 13,8     
 Sdělení případné připomínky, námětu, problému:   
        
        
7. Sledujete studijní výsledky svého dítěte na internetu prostřednictvím systému Bakaláři? 
 ANO pravidelně 18,1     
 ANO často 26,6     
 NE   málokdy 36,2     
 NE   vůbec 19,1     
 Sdělení případné připomínky, námětu, problému:   
        
        
8. Jste spokojeni s úrovní komunikace školy s Vámi (sdělování studijních výsledků,  
    problémů, odborná rada pedagogů v případě potřeby, akceptování připomínek …)? 
 ANO  zcela 37,2     
 ANO  převážně 56,4     
 NE    převážně 5,3     
 NE    vůbec 1,1     
 Sdělení případné připomínky, námětu, problému:   
        
        
9. Jste spokojeni s prací vedení školy (přístup vedení k řešení problémů, důvěra ve vedení 
školy…)? 
 ANO  zcela 26,6     
 ANO  převážně 59,6     
 NE    převážně 7,4     
 NE    vůbec 6,4     
 Sdělení případné připomínky, námětu, problému:   
        
        
10. Jste spokojeni s prací třídního učitele (způsob jednání, odborná rada a pomoc, ochota,  
      vystupování…)?       
 ANO  zcela 70,2     
 ANO  převážně 27,7     
 NE    převážně 0     
 NE    vůbec 2,1     
 Sdělení případné připomínky, námětu, problému:   
        
        
11. Poskytuje škola dostatek prostoru rodičům, kteří se chtějí podílet na činnosti a na koncepci  
     rozvoje školy?       
 ANO pravidelně 28,7     
 ANO často 45,7     
 NE   málokdy 21,3     
 NE   vůbec 4,3     
 Sdělení případné připomínky, námětu, problému:   
        
Vyplněno dne:       
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Příloha č. 16: Sponzoři Obchodní akademie Prostějov 

 

� Město Prostějov  

� Autobazar Tomáš Přehnal 

� Autoopravna Zemánek, Hemelka 

� Fiscale, s.r.o. 

� HSD Consult, s.r.o. 

� KMR Investment, s. r. o. 

� Laro plus, s. r. o. 

� Palička, s. r. o. 

� PFAFF servis, spol. s r. o. 

� Soukromá sladovna Castello 

� WICO B. G. M., a. s.  

� Zagros, Zbyněk Čech 

 

� Augustin Josef JUDr. 

� Brabec Roman JUDr. 

� Černošek Jiří JUDr.  

� Filoušová Martina 

� Koutný Aleš Ing.  

� Krátký Drahomír JUDr.  

� Pospíšil Ladislav 

� Roháček Josef Ing. 

� Sedlák Květoslav 

� Smékal Ladislav 

� Stančík Vladimír 

� Vláčil Jaroslav Ing. 

� Vránová Tamara JUDr.  

� Vybíral Ji ří Ing. 

� Vysloužilová Milada 

� Začal Alois Ing.  

 



 

 

 FTL - First Transport Lines, a. s. 

 Letecká 8, Prostějov, 796 23  

 

IČO : 46345850,   DIČ : CZ46345850 

Zápis v obch. rejstříku ze dne 29.4.1992, veden Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 708 

Bankovní spojení : Komerční banka Brno město,   č. účtu : 55103-621/0100 

 

 

Příloha č. 17: Cenová nabídka pro umístění reklamy na autobusech FTL a. s. 
Prostějov 
                                                           Doba pronájmu              Cena   
   
 
 
 
 

Výlep letáků formát A4                       1 měsíc                   3.900,- Kč  + 20%DPH 
(příměstské linky 60 ks 
 
Výlep letáků formát A4     1 měsíc     6.000,- Kč  + 20% DPH 
(všechny busy MHD + příměstské linky 85 ks) 
  
Výlep letáků formát A3                       1 měsíc                   5.900,- Kč  + 20%DPH 
( všechny busy MHD) 
 
Výlep letáků formát A3                       1 měsíc                   5.900,- Kč  + 20%DPH 
(příměstské linky 60 ks) 
 
Výlep letáků formát A3    1 měsíc    9.000,- Kč  + 20% DPH 
(všechny busy MHD + příměstské linky 85 ks) 
 
Výlep samolepící folie (50x 220 cm)   1 rok                   11.000,- Kč + 20% DPH 
1 ks 
 
Výlep samolepící fólie 
 na zadní okno busu                              1 rok   13.000,- Kč + 20 % DPH 
1 ks 
 
Pronájem plochy celého busu              1 rok   55.000,- Kč + 20 % DPH 
 
Pronájem bočních ploch busu              1 rok              33.000,- Kč + 20 % DPH 
 
Pronájem reklam. panelu     1 rok         5.000,- Kč +20 % DPH 
na AN v Konici  (35 x 190 cm) 
 

 
Je možno domluvit různě dlouhé doby pronájmu reklamních ploch. 
 
Kontakt: Ing. Martina Zatloukalová 
tel/fax: 582 320 305, e-mail: mzatloukalova@ftl.cz 

Výlep letáků formát A4                       1 měsíc                   3.900,- Kč  + 20%DPH 
(všechny busy MHD 25 ks) 



 

 

 

Příloha č. 18: Doporučená mapa internetových stránek 

 

- O škole 
• Základní údaje 
• Informace dle zákona 106/1999 
• Historie 
• Škola a tisk 
• Škola a ekologie 
• Projekty 
• Kontakty 

 
- Výuka 

• Rozvrhy 
• Zvonění 
• Učební plán 
• Učebnice pro 1. ročník 
• Maturita 
• Žádosti 
 

- Pro uchazeče 
• Proč studovat OA PV? 
• Informace pro uchazeče 
• Přijímací řízení 
 

- Fotogalerie 
• Fotografie školy 
• Akce školy 
 

- Soutěže 
 
- Odkazy 

 
- Vstup pro rodiče 

 
- Novinky 

• Suplování 
• Plán práce 
• Aktuality 
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„Navigační lišta“, např. Novinky ► Plán práce ► Únor 2010 

O škole 

Výuka 

Pro uchazeče 

Fotogalerie 

Soutěže 

Odkazy 

Vstup pro rodiče 

Novinky 

 

Aktuality: 
 

• termín odevzdání přihlášek 

• termíny maturit 

• termíny třídních schůzek 

• přihlášky na kurzy 

• ztráty a nálezy 

• další aktuality z dění školy 



 

 

 


