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1 Úvod 
 

 Bylo by zřejmě velmi obtížné kvantitativně i kvalitativně vyjádřit a porovnat 

rozvoj jednotlivých oborů lidské činnosti. Není určitě sporu o tom, že 

s demografickým nárůstem, čili se zvyšováním populace v kombinaci s  praktickou 

aplikací technických a vědeckých poznatků, vznikla potřeba získávat patřičnou 

způsobilost pro výkon všech druhů lidské činnosti. Bylo-li původně posláním 

obecného vzdělávání naučit člověka číst, psát a počítat, brzy se ukázalo, že 

v konkurenčním prostředí nově vznikajících aktivit mohl uspět jen ten, kdo se pro 

správné a úspěšné vykonávání dané konkrétní činnosti odborně dostatečně 

disponoval. A tak se postupně rozvíjelo odborné školství. 

Změnil-li se způsob odborné přípravy lidí, vyvolaný hlavně změnou prostředků 

výuky, je do budoucna potřeba počítat s dalšími kvalitativními změnami výukových 

prostředků. Jsme v době strhujícího rozvoje elektronického zpracování dat. Byl-li 

před dvaceti lety např. FAX výkřikem rychlé a bezprostřední komunikace 

prostřednictvím telefonických linek, dnes je mnohonásobně překonán díky novým 

komunikačním prostředkům.  

Objektem mé práce je soukromá střední škola, která plní svou vzdělávací 

funkcí stejně jako školy veřejné, ale zatímco u nás je soukromá škola mnohdy 

řešením pro ty, kdo neuspěli u přijímacích zkoušek na školu veřejnou,  

v zahraničí patří privátní školy obvykle naopak mezi nejnáročnější. Ale i v tomto 

odvětví se potýkají školy s rostoucí konkurencí a tak právě efektivní marketingová 

komunikace se může stát konkurenční výhodou a zároveň si klade za cíl nejen 

informovat, ale i ovlivňovat kupní chování. 

Cílem mé práce je navrhnout a zefektivnit marketingovou komunikaci střední 

soukromé školy, která se nachází v Moravskoslezském kraji. Diplomová práce se 

zabývá jak teoreticky, tak i prakticky výzkumem trhu středoškolského vzdělávání. Z 

výsledků analýzy se pak snažím navrhnout optimální komunikační mix, tak aby 

znamenal efektivní a přínosné řešení reálně aplikovatelné na soukromé střední 

škole. Komunikace je nejviditelněji se projevující prvek marketingového mixu, ale má 

stejnou váhu a úlohu jako další jeho prvky 
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Velice důležité je nejen správné zacílení, ale také vhodná forma sdělení a obsah, 

který má být komunikován a který se pokouším navrhnout. A tak věřím, že má práce 

bude alespoň částečně přínosem a nikoli ztrátou, byť by byla použita jen část 

z těchto doporučení, která opírám o výzkum, který byl proveden mezi rodiči  

a studenty.   

S jistým uspokojením jsem si v procesu opatřování informací a jejich 

ověřování uvědomovala, jak informace nashromážděné v následující práci mohou 

pozitivně ovlivnit rozhodování, která účastníci tohoto procesu, tedy rodiče, žáci či 

budoucí studenti budou muset činit. V tomto smyslu jsem ráda, že moje práce 

poslouží, byť i velmi parciálně, ke zlepšení správného chápání role jednotlivých 

aktérů a jednotlivých faktorů v procesu vzdělávání.      
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2 Charakteristika školy a prostředí 

2.1 Historie školy 

AHOL-SOŠ vznikla za souhlasu MŠMT jako Soukromá střední škola specializační 

dne 22. 1. 1992. Výuku zahájila na počátku školního roku 1992/1993 a mezi první 

studijní obory patřil Obchodní manager, Ekologický laborant, Bankovnictví  

a pojišťovnictví, Provoz obchodu a Podnikání a obchod. Prvním sídlem školy byla 

budova v Ostravě-Zábřehu na Petruškově ulici. 

Na přelomu roku 1993/1994 bylo sídlo školy rozšířeno o budovy  

v Ostravě-Vítkovicích a v Ostravě-Hrabůvce. Studijní nabídka byla obohacena  

o gastronomické obory, Cestovní ruch a o obor Hotelová škola. Zároveň byla 

zahájena česko-německá spolupráce se školami v Rostocku a Ribnitz-Damgarten. 

 Ve školním roce 1996/1997 skončila forma pomaturitního studia, AHOL-SOŠ se 

přestěhovala do nových prostor v Ostravě-Vítkovicích na Šalounově ulici a uvolněné 

prostory na Petruškově ulici v Ostravě-Zábřehu obsazuje nově vzniklá AHOL - Vyšší 

odborná škola. O rok později jsou na AHOL-SOŠ otevřeny nové studijní obory 

Společné stravování a Veřejnosprávní činnost. 

Ve školním roce 1999/2000 převzal AHOL-SOŠ Střední odbornou školu služeb  

a obchodu a Soukromou obchodní akademii. Ve školním roce 2002/2003 byl otevřen 

studijní obor Sociální péče a od následujícího školního roku si mohli studující zvolit 

také studijní obor Pedagogické lyceum se zaměřením na živé jazyky. 

 Do nynějších školních prostor na náměstí Jiřího z Poděbrad v Ostravě-Vítkovicích se 

škola přestěhovala ve školním roce 2005/2006. (Viz. příloha) 

1. 3. 2007 přibyla do svazku škol AHOL jako třetí škola Lingva - soukromé 

gymnázium v Ostravě-Porubě. Přesně o šest měsíců později, se odděluje  

z AHOL-SOŠ nová samostatná škola AHOL-Střední škola gastronomie, turismu  

a lázeňství se sídlem na Dušní ulici v Ostravě-Vítkovicích. 

2.2 Kvalita 

Škola získala certifikát managementu kvality dle požadavků normy ČSN-EN ISO 

9001 v oblasti vzdělávání a výchovy, s platností do 31. 7. 2011. Zaměstnanci také 

absolvovali kurzy nejen komunikačních dovedností, první pomoci, ale nadále si 

průběžně doplňují vzdělání. Mezi další cíle vzdělávání zaměstnanců pro rok 2010 

plánuje škola získání certifikátů ECDL vybraným vyučujícím. 

 



4 
 

2.3 Charakteristika školského zařízení 

 
Název:   AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. 

 

Adresa:   náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 

    703 00 Ostrava-Vítkovice 

 

E-mail:   aholsos@ahol.cz 

 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

 

IČ:    25 379 569 

 

Jednatel:   JUDr. Josef Holík  

 

Ředitelka školy:  Ing. Radmila Sosnová 

 

Zástupce ředitelky 

školy:                  Mgr. Jan Chmelík 

 

 

Škola sdružuje:         

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. 

 kapacita 500 žáků  

Školní jídelna - výdejna 

        kapacita 500 jídel   

 

 

2.4 Marketingový mix 

2.4.1 Produkt 
U AHOL SOŠ je nabídka tvořena několika studijními obory. Škola poskytuje od 

roku 1992 kromě prezenčního středoškolského studia i pětileté dálkové studium 

oboru veřejnosprávní činnost. Škola také umožňuje svým studentům získat 



5 
 

mezinárodní certifikáty z německého nebo anglického jazyka, kdy jim škola 

zaplatí tuto zkoušku z vybraného jazyka. 

 

 
Obr. 2.1 Studijní a u čební obory, Zdroj:[21]  

2.4.2 Podnikání a obchod  
Absolvent by měl znát ekonomické souvislosti, účetnictví, marketing a management, 

základní normy pracovního, obchodního a občanského práva, daňové zákony  

a živnostenský zákon. Od prvního ročníku se vyučují dva světové jazyky. V rámci 

výuky informačních technologií jsou studenti připravováni na složení nadnárodní 

certifikace ECDL a mají možnost realizovat státní zkoušku z psaní na PC. Praktická 

výuka se zabezpečuje formou odborné praxe. Výuka praxe je zajištěna na 

pracovištích obchodních firem a podnikatelských subjektů. Praktická výuka je 

systematicky doplňována účastí žáků na nejrůznějších marketingových, 

společenských a prezentačních akcích na veřejnosti, což žákům umožňuje 

bezprostřední kontakt s realitou. Pravidelně se zúčastňují Dne otevřených dveří  

a vernisáží organizovaných ve spolupráci s Ostravskou univerzitou. Významnou 

součásti vzdělávání jsou motivační nástroje – soutěže, prezentace prací žáků a účast 

v projektech. Také jsou organizovány exkurze do výrobních a obchodních podniků  

a výměnné zahraniční pobyty. 
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2.4.3 Sportovní management  
Obor sportovní management na střední škole je koncipován tak, aby jako jediný 

v moravskoslezském kraji dokázal smysluplně připravovat  žáky pro obchodně 

podnikatelskou praxi. Absolvent je způsobilý k získání živnostenského oprávnění  

a k podnikání ve sportovních klubech, občanských sdruženích a informačních 

střediscích. Mnoho absolventů najde také uplatnění na pozicích pracovníků 

reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport. Také se nabízí 

jedinečná možnost pokračovat ve studiu i na vysoké škole báňské v Ostravě, kde je 

tento obor akreditován. Vzdělávací učební plán je plně uzpůsoben aktivním 

sportovcům, kteří mají i dvoufázový trénink. Cílem je, aby studenti obstáli v praxi. 

Škola budoucím žákům garantuje individuální přístup k jejich studiu s ohledem na 

sportovní stránku, nabízí také možnost tvorby individuálních studijních plánů. Důraz 

je kladen na předměty obecného ekonomického základu, ale i na aplikované 

disciplíny, které se věnují specifickým problémům sportovního prostředí jako je 

například psychologie sportu. Studijní plán je směrován ke globálnímu pohledu na 

problematiku managementu a na široké uplatnění absolventa v praxi.  

Nedílnou součástí výuky je praxe zaměřená na sportovní sektor. Žáci mají možnost 

důkladně se seznámit s fungováním a strukturou řízení jednotlivých klubů, agentur, 

sportovních a tréninkových center, obchodních a marketingových společností 

zabývajících se prodejem, výrobou, či vývojem sportovních potřeb, pomůcek  

a vybavení. 

2.4.4  Pedagogické lyceum  
Studium svým charakterem stojí na pomezí všeobecného gymnaziálního  

a odborného pedagogického vzdělávání. Studium tak zahrnuje vedle všeobecných 

předmětů také posílenou hodinovou dotaci předmětů odborných (např. psychologie, 

pedagogika, speciální pedagogika, pedeutologie…). V oblasti předmětů povinného 

základu je student veden tak, aby získal spolehlivou znalost českého jazyka  

a dovednost jeho kultivovaného užívání ve všech komunikativních situacích, včetně 

vyjadřování o odborné problematice. Stejný důraz se klade také na to, aby si studenti 

osvojili pasivně i aktivně nejméně dva cizí jazyky. V oblasti odborných výběrových 

předmětů je studium zaměřeno na orientaci v základních pedagogických  

a psychologických pojmech, struktuře lidské společnosti, osvojení si základů biologie 
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člověka a zásad zdravého životního stylu. Obor je primárně určen žákům se zájmem 

o humanitní předměty s preferencí výuky cizích jazyků, kteří po jeho absolvování 

chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu, zejména na pedagogických  

a filozofických fakultách připravujících učitele (studijní obory učitelství pro MŠ, 1. a 2. 

stupeň ZŠ, ale i  SŠ), nebo ve studiu humanitních oborů (psychologie, pedagogika, 

speciální pedagogika, historie…).  

 

2.4.5 Sociální péče – pečovatelská činnost 
Obor Sociální péče se zaměřením na pečovatelskou činnost žáky připravuje na 

činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Absolventi najdou 

uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení, 

v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy. 

Výuka studenta připravuje na budoucí profesi systematicky – kromě předmětů 

společného základu, které jsou obohaceny v prvním a druhém ročníku o hudební  

a výtvarnou výchovu, je zásadní důraz kladen na předměty odborné. Na jednání 

s lidmi studenta připravuje psychologie a osobnostní výchova, které doplňuje 

zdravotní nauka, seznamující budoucího absolventa se základy zdravovědy  

a zásadami první pomoci. Skladba předmětů počítá i s faktem, že absolvent se může 

profilovat i pro kancelářské práce, nejen pro přímý kontakt s klientem – proto jsou 

v průběhu čtyř let studia zařazeny i hodiny práva, sociální politiky, ekonomiky sociální 

péče,  v neposlední řadě i technika administrativy a nezbytná výpočetní technika, 

jejichž cílem je studenta seznámit se stylizací administrativních písemností a prací na 

PC. Znalosti si pak student prohlubuje v rámci profilových předmětů – na práci 

s dětmi jej připravuje, Speciální pedagogika, na práci se seniory, Péče o staré 

občany. Nedílnou součástí výuky jsou i cizí jazyky. 

  

2.4.6 Veřejnosprávní činnost 
Studijní obor Veřejnoprávní činnost v denní formě studia je zakončen maturitní 

zkouškou po čtyřech letech studia a v dálkové formě vzdělávání po pěti letech. 

Připravuje žáky pro činnost referenta státní správy, samosprávy na obecních, 

městských a magistrátních úřadech, dále v organizačních složkách a příspěvkových 

organizacích zřizovaných státem a územní samosprávou (kraje, obce), jedná se 

například o finanční úřady, úřady práce a zdravotní pojišťovny. Absolvent může 
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pracovat na jakékoliv úrovni veřejné správy, je připraven pro samostatnou a řídící 

činnosti jak ve správě regionů a měst, tak v náročných činnostech státní správy. 

Absolvent získá znalosti o veřejné správě, její organizaci a činnosti, o veřejných 

rozpočtech, včetně základního právního a ekonomického pojmového aparátu. 

Součástí studia je také získání znalostí z oboru kultury veřejné správy a psychologie, 

potřebné pro pochopení a praktické zvládnutí vztahů mezi subjekty veřejné správy  

a jejími adresáty (problematika dobré správy). Žáci se teoreticky i prakticky 

(prostřednictvím odborné praxe a odborných exkurzí) seznamují se strukturou  

a řízením státní správy a územní samosprávy, s činností jejich jednotlivých orgánů  

a se způsobem zajišťování jejich správních agend. 

Studium orientované na rozvoj kompetencí žáků nelze realizovat tradičními 

metodami, ale výukou činnostně orientovanou. Uplatňuje se projektové vyučování, 

větší podíl samostatné práce žáků a týmová práce. Tyto metody simulují životní  

a pracovní situace a problémy, ve kterých si žák musí vyhledávat potřebné informace 

a rozhodnout se o řešení sám nebo ve spolupráci s ostatními. V kompetenci ředitele 

školy je zařazení tzv. projektového týdne, ve kterém se žáci zabývají řešením 

vybraného projektu z oblasti veřejné správy. 

Významnou součástí studia je intenzivní jazyková výuka dvou světových jazyků, 

které jsou pro většinu aktivit v mezinárodní sféře veřejné správy nezbytné. U dálkové 

formy vzdělávání je povinný jeden světový jazyk. Jazyková výuka na obecné úrovni 

je rozšířena o úroveň odbornou. 

 

2.4.7 Bankovnictví a pojišťovnictví 
Absolvent získá potřebné vědomosti v rámci všeobecně vzdělávacích i odborných 

předmětů v oblasti ekonomiky, peněžnictví, pojišťovnictví, finančního trhu  

a informačních technologií. Cílem je orientace v ekonomických souvislostech, znalost 

dvou cizích jazyků, využívání kancelářské a výpočetní techniky, orientace v oblasti 

finančního trhu, pojišťovnictví a v oblasti obchodování s cennými papíry. Absolventi 

studijního oboru se mohou uplatnit v podnicích všech právních forem, zejména 

v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Jsou připraveni vykonávat ekonomické, 

obchodní a administrativní činnosti především jako pracovníci bank a pojišťoven, 

ekonomové, finanční referenti, asistenti a další ekonomicko-administrativní pozice. 

Mohou se uplatnit ve specializovaných funkcích jako pojišťovací poradci a makléři, 
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pracovníci zdravotních pojišťoven, zprostředkovatelé stavebního spoření, obchodní 

zástupci finančních společností či prodejci bankovních produktů apod. Mají rovněž 

vytvořeny základní předpoklady pro samostatné podnikání. 

 

2.5 Materiální vybavení školy 

K dispozici mají, jak studenti, tak i zaměstnanci ve školní budově vlastní tělocvičnu  

s venkovním hřištěm, posilovnu, 3 učebny celkově s 72 počítači s připojením na 

internet včetně WI- FI v celé budově školy, multimediální učebny s multimediální 

tabulí a dataprojektory, 2 jazykové učebny, 12 kmenových učeben a dále má škola 

vlastní školní jídelnu, která nabízí výběr ze 3 jídel každý den. 

 

2.6 Distribuce 

Kromě klasické výuky v prezenčním studiu škola nabízí možnost dálkového studia  

u oboru veřejnosprávní činnost. Tato výuka probíhá převážně formou  

e-learningu. (Viz.příloha) 

 Jde o vzdělávací proces, ve kterém se používá multimediální technologie, Internet  

a další elektronická média pro zlepšení kvality vzdělávání. Multimedia umožňují 

používání obrazových, zvukových a textových informací k obohacení obsahu výuky.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Obr. 2.2 Prost ředí moodle, Zdroj: [21] 

2.7 Cena 

Cena školného je stanovena dle různých oborů, kde všechny obory jsou zakončeny 

maturitní zkouškou. U všech prezenčních oborů je roční školné 21 900 Kč. Školné 

dálkového pětiletého studia veřejnosprávní činnosti činí ročně 17 600 Kč. 
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2.8 Komunikace školy 

Jelikož jde o soukromou školu vliv komunikace a její důležitost je značná. Škola 

nabízí v prvé řadě velice přehledně uspořádané webové stránky, kde jsou k dispozici 

nejen rodičům a žákům poskytovány novinky, informace o studiu o škole, rozvrhu 

hodin a jiných aktivitách školy. Přístup je také k studijním výsledkům. 

Dále má škola vlastní logotyp, který uplatňuje na korespondenci, ale i při všech 

dalších událostech. (Viz. příloha) 

Mezi další komunikační aktivity patří pořádání výstav, maturitního a reprezentačního 

plesu, účast na veletrzích, vydávání brožur, školního časopisu, zapojuje se do 

ekologických aktivit např. RECYKOLHRANÍ. Pro rodiče uspořádala škola na vánoce 

setkání u Vánočního punče a zapojuje se také do mnoha dalších projektů. 

  

2.9 Lidé 

Pedagogický sbor je tvořen interními vyučujícími, jedná se především o třídní učitele, 

a externími učiteli, zajišťujícími výuku speciálních, odborných předmětů. Nemůžeme 

dále opomenout vedení školy a podpůrné pracovníky jako jsou sekretářky, osoby 

zajišťující údržbu, provoz vrátnice a vydávání stravy. 

 

2.10  Prostředí 

Vlivy prostředí můžeme diferencovat podle místa jejich působení a to na vnitřní  

a vnější. Důležité je si ovšem uvědomit jejich míru ovlivnitelnosti, kdy vlivy vnitřního 

prostředí jsou mnohem lépe ovlivnitelné. Ať už se bavíme o vybavenosti školy, 

organizace, práci s pedagogy a lidskými zdroji obecně, zajišťování dotací  

a finančních prostředků atd. Naopak méně a problematičtěji je ovlivnitelná image  

a ostatní faktory makroprostředí. 

Protože každá škola patří do systému vzdělávací soustavy, která má svou vlastní 

organizaci, ale i do určité míry společné hodnoty, pravidla a standardy, je vzdělávací 

soustava státu důležitou součástí školního vnějšího mezoprostředí. 
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Obr. 1.3 Prost ředí školy, Zdroj [12] 

2.10.1 Makroprostředí 
Rozpoznání všech aspektů prostředí je nesmírně důležité a zároveň je nutné jej stále 

analyzovat, protože se dynamicky vyvíjí. Dochází nejen ke změnám demografickým, 

projevujícím se ve změně věkové struktury obyvatelstva, ale také ekonomickým, 

sociálním, politickým a mnoha dalším. 

 

Ekonomické vlivy 
Působení ekonomických vlivů je rozdílné v jednotlivých oblastech a zesiluje se ve své 

komplexnosti na národní a mezinárodní úrovni. I když většina škol uskutečňuje svou 

aktivitu na místní, regionální maximálně národní úrovni, jsme součástí nejen EU, ale 

celosvětového ekonomického prostředí, které hluboce ovlivňuje stav a rozvoj naší 

národní ekonomiky. 

V české republice tvoří státní výdaje na školství zhruba 5 % HDP, což je ještě pořád 

stále málo ve srovnání se západní Evropou. Plánované výdaje na školství pro rok 

2010 jsou plánovány na 3,1 mld. korun, což zdaleka netvoří kvalitní finanční 

předpoklad pro české školství. Mezi další ekonomické faktory je možno zařadit míru 

inflace, která se pohybuje kolem 1,3 % HDP, jenž ke třetímu čtvrtletí roku 2009 

zaznamenal propad 4,1 %. Míra inflace ovlivňuje ceny materiálních vstupů, které 
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musí každá škola zvažovat. Dále je nutno brát v úvahu úrokovou míru, která má vliv 

na případné úvěry od bank, příjem domácností (zda si rodiče mohou dovolit svým 

dětem platit takovou výši školného, kterou škola stanovila) či produktivita práce. 

Vysoká nezaměstnanost pohybující se kolem 8,6 % má vliv na kupní sílu a strukturu 

obyvatelstva v regionu. (Viz. příloha)  

Pesimistické naladění lidí a investorů k celosvětové ekonomické krizi má vliv na 

zvažování investorů a sponzoring. 

Ve školním roce 2008/09 se škola AHOL – SOŠ zapojila do programu  

EU – Socrates. Zapojení se do výše uvedeného projektu umožnila studentům 

provádět praxi v NSR.  

Škola je partnerem projektu Synergie od 1. 6.2009. Tento projekt je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

 

 
Obr. 2.4 Podpo řené projekty, Zdroj [21] 
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Demografické vlivy 

Toto prostředí také ovlivňuje činnost škol. Zajímají nás demografické změny 

odehrávající se v daném regionu, konkrétně v Moravskoslezském kraji, který je jeden 

z nejlidnatějších. Sledujeme zejména změnu vývoje demofrafické křivky, věkové 

složení populace (v dnešní době je pozorovatelný trend stárnutí obyvatelstva), kdy je 

nedostatek dětí ve středoškolském věku a projevuje se tak tlak mezi konkurenčními 

školami, které se snaží upoutat svým vzdělávacím programem potencionální 

studenty, či jejich rodiče. Rozložení podle pohlaví ovlivňuje složení tříd ve školách. 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva, kdy děti rodičů s vyšším vzděláním jsou vedeni 

ke stejným či vyšším cílům a rodiče mají možnost dětem platit i soukromou školu je 

dalším spolupůsobím faktorem a má vliv na možnosti vzdělávání. Množství cizinců, 

ovlivňuje jazykovou strukturu tříd či škol a také kulturní aspekty. Kladně může působit 

vysoká hustota obyvatel či jiné složení potencionálních zákazníků školy. Jelikož tyto 

faktory se dynamicky v čase mění, je nutno je sledovat a reagovat na jejich větší 

výkyvy v naší nabídce přizpůsobenou marketingovou strategií. 

 

Politické vlivy 

„Politické prostředí  má vliv na rozhodování a plánování škol. Formuje jej nejen 

platná legislativa, která tvoří právní rámec, ale i vládní ográny, krajské úřady nebo 

zájmové skupiny.“ [12, s. 37]. 

Současný školský zákon vstoupil v platnost roku 2004 a je hlavním pramenem školní 

legislativy, dále pak byl novelizován a tak zákon č. 561/2004 Sb. a zohlednil všechny 

změny zákona, které nabyly účinnosti 2. září 2008. Mezi další platné zákony patří: 

 

- Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím školského zákona, ve znění zákona č. 264/2006 Sb. 

 

- Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb.,  

č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 a č. 384/2008 Sb. 
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- Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením, ve znění zákonů č. 132/2000 Sb.,  

č. 255/2001 Sb., č. 16/2002 Sb., č. 284/2002 Sb., č. 562/2004 Sb.,  

č. 383/2005 Sb. a č. 179/2006 Sb. 

 

- ostatní nařízení a vyhlášky 

 

Kulturní vlivy 

Kultura a sociální prostředí formuje naše představy, hodnotový žebříček, má vliv na 

hodnoty uznávané v dané společnosti.  

„Hodnoty, zvyky, tradice a normy a chování každého z nás, kromě psychických 

vnitřních faktorů právě ovlivňují i jiní činitelé jako: 

 

 -příslušnost k určitému národu 

 -regionální, etnické, náboženské odlišnosti 

 -příslušnost k určité generaci 

 -příslušnost k určité sociální třídě 

 -kulturou dané organizace 

 

Kulturu každé školy ovlivňuje řada determinant těžko ovlivnitelných, vyplývajících  

i z národní kultury, tradic, velikosti školy či jiných výše uvedených faktorů.“[ 12, s. 38] 

 

2.10.2 Mezoprostředí 
Aby škola mohla plnit své poslání, vzdělávat a uspokojovat tak potřeby svých klientů, 

vstupuje do kontaktu s celou řadou dalších subjektů, které tvoří mezoprostředí školy. 

Je tvořeno zejména zákazníky, zaměstnanci, rodiči žáků, absolventy, subjekty 

patřícími do vzdělávací soustavy státu, partnerskými a konkurenčními školami, 

partnery školy a veřejností. 

 

Současní i bývalí žáci školy mají hluboké poznatky o škole a jsou nositeli cenných 

informací a zpětné vazby (hlavně v otázkách názorů na kvalitu výuky a obsah 

studijního plánu školy). Zároveň platí, že pro školu je vizitkou její absolvent  

a jeho možnost uplatnění na trhu práce. 
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„Čím vyšší je stupeň vztahu absolventa se školou, tím větší výhody tento vztah může 

škole přinést. Existují tyto stupně vztahu se školou: 

 

Příznivec - má zájem být se školou v kontaktu, a pokud má škola co 

nabídnout, může se stát jejím obhájcem. 

 

Obhájce- je se školou v pravidelném kontaktu a také šíří její dobré jméno  

a napomáhá tak dobrému image. 

 

Partner školy- absolvent zastávající významnou pozici ve společnosti, může 

být sponzorem, členem školské rady.“ [12, s. 57]. 

 

AHOL SOŠ je členem v t ěchto organizacích: 

 

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS) 

Sdružení středních pedagogických škol České republiky 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. 

 

Dalšími zákazníky, jak již bylo zmíněno, jsou zaměstnavatelé absolventů (jedná se 

zejména o střední a vysoké školy). Cílem odborného školství by mělo být 

prohlubování spolupráce mezi hospodářským odvětvím a školou. Zaměstnavatelé, 

jsou ti, kdo posuzují, jak dobře jsou absolventi připraveni obstát na trhu práce. Jedna 

z forem vzájemné spolupráce je uskutečňovaná praxe studentů, kdy student získává 

komplexní přehled a dovednosti. 

 

Firmy, organizace a instituce zajiš ťující praxi žák ů AHOL SOŠ: 

 

- Bankovnictví a pojišťovnictví: KB, ČSOB, Kooperativa, UNIQUA, Garfield, 

Generali, ČS pojišťovna. 

 

- Veřejnosprávní činnost: Úřady městských obvodů Ostrava-Jih a Ostrava-

Vítkovice, Magistrát města Ostravy, Úřad Moravskoslezského kraje, 
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Statistický úřad, ČSSZ, HZP, Okresní státní zastupitelství, Sdružení pro 

rozvoj MSK, SAGIT a.s., advokátní kanceláře. 

 

- Podnikání a obchod: DK LIBREX, IKEA, SME, Severomoravské plynárny, 

VOKD, Auto Heller, TCHAS. 

 

- Sociální péče – sociálně správní činnost: Charita Ostrava, Středisko 

pracovní rehabilitace, Dům pro seniory, Speciální školy kpt. Vajdy, 

Centrum volného času, speciální MŠ. 

 
 

- Pedagogické lyceum: ZŠ Chrjukinova s rozšířenou výukou cizích jazyků, 

MONTY - první anglická MŠ v Ostrava 

 

2.10.3 Mikroprostředí- vnitřní prostředí školy 
Kvalita vnitřního prostředí je jedním z nejdůležitějších a nejsilněji působících faktorů 

ovlivňující vnímanou kvalitu školy.  

Jedním z nejdůležitějších motivačních faktorů ovlivňující práci učitelů není vždy výše 

mzdy ale dobré mezilidské vztahy na pracovišti a vzájemná tolerance. 

„Pro vnitřní prostředí školy je určující vytváření vhodného edukačního prostředí žáků 

a studentů. Do takovéhoto prostředí žáci chodí rádi, rádi se zde vzdělávají  

a jsou zde povzbuzování ke spolupráci a aktivní účasti na procesu vzdělávání. 

S vnitřním prostředím souvisí také pojem klima školy, které je ovlivňováno také všemi 

pěti faktory, které mají vliv na vnitřní prostředí školy.“ [12] 

A to: 

-mezilidské vztahy 

-organizační model školy 

-kvalita managementu a pedagogického sboru 

-materiální prostředí školy 

 

Jedním z modelů ovlivňující nejen vnitřní prostředí školy a kulturu je také organizační 

struktura.  
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Organiza ční model školy 

„Organizační systém školy představuje způsob, jakým škola rozděluje úkoly 

vyplývající z plnění poslání školy mezi určité skupiny pracovníků a koordinuje činnost 

těchto skupin. Ovlivňuje motivaci zaměstnanců, komunikaci mezi nimi a způsob jejich 

vedení. Mezi nejrozšířenější model v českých podmínkách je struktura a vedení 

zaměřený na dosažení definovaných výsledků.“[12, s. 89] 

Vyučovací metody vychází z tradičních a zavedených způsobů a jejich kvalita je 

závislá na pedagogických pracovnících. Spolupráce a reciproční výpomoc mezi 

kantory je na formální úrovni dána větší mírou koordinace správou školy. Učitelé mají 

autonomní postavení ve škole a vztah k žákům je dán názorem, že žák je 

zodpovědný za své vzdělávání sám. Velice omezeně se vyskytují experimenty 

novodobých výukových programů a zavádění inovací. Avšak nutno dodat, že naštěstí 

se tato skladba pozvolna mění. Někde probíhají novinky a změny rychleji než jinde, 

ale změny lze spatřovat všude. 

Kultura školy 

Každá škola má vlastní kulturu, která je tvořena zvyky, tradicemi, rituály, 

zkušenostmi, normami, které vnáší do ní každý jednotlivec. Kultura je také 

ovlivňována širším sociálně kulturním prostředím, ve kterém existuje. Projevy kultury 

spatřujeme v jednotlivých formách komunikace, realizace činností, způsobem 

rozhodování, celkovém sociálním klimatu atd.  

„Vliv jednotlivých dimenzí kultury ovlivňuje celkovou kulturu naší společnosti  

a zároveň školy. Mezi tyto dimenze patří: 

 

mocenský odstup (PDI) 

vyhýbání se nejistotě  

maskulinita/ feminita (UAI) 

konzervatismus 

intelektuální a emocionální autonomie 

hierarchie 

rovnost 

harmonie 

výkon a úspěch.“[12, s. 71] 
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Obr. 2.5 Systém kultury školy, Zdroj[12] 
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3 Teoretická východiska komunikace školy 
 

Komunikační mix je součástí marketingového mixu, marketingový mix školy je tvořen: 

 

Vzdělávacím programem školy (product) 

Cenou poskytovaných služeb (price) 

Komunikačním mixem (promotion) 

Distribucí vzdělávacího programu (placement) 

Lidmi (people) 

3.1 Produkt 

Integrace různých nástrojů marketingového mixu je jedním z hlavních principů zdravé 

marketingové strategie, což platí i pro jednotlivé nástroje tohoto mixu. 

Produkt není jediným, ale velice důležitým marketingovým nástrojem. Ve školním 

prostředí jej můžeme nazývat vzdělávacím programem. Šířka a kvalita 

poskytovaných vzdělávacích programů má vliv na intenzitu konkurence a počet 

studentů. Produktem je zde poskytovaná služba. 

3.1.1 Služby 
„Službou rozumíme aktivitu nebo komplex aktivit, jejichž podstata je více či méně 

nehmotná.“[2]  

Její uskutečňování se děje ve vzájemném spolupůsobení s poskytovatelem s jeho 

zaměstnanci a zařízením. Služba může a nemusí vyžadovat přítomnost hmotného 

výrobku. Není provázaná vznikem typických vlastnických vztahů-neexistence 

vlastnických vztahů. Základním úkolem je poskytnutí a uspokojení potřeb zákazníka. 

Služby od hmotných statků odlišují čtyři základní charakteristiky, jsou jimi: 

 

nehmotnost 

nestálost 

neoddělitelnost 

nemožnost vlastnictví 
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Jednotlivé služby lze diferencovat také podle jejich míry vázanosti na hmotný prvek. 

Může jít o dominantní postavení služby, oproštěné od výrobku, nebo naopak čistě  

o výrobek, kde služba nehraje žádnou eventuálně minimální roli při nákupu. 

Vzdělávací služby obsahují materiální a nehmatatelnou složku, např. výuka probíhá 

ve vybavených učebnách s různými pomůckami. 

Služba je vytvářená a spotřebovávána za přítomnosti studenta. I když je v poslední 

době velmi častý nový styl vedení výuky přes internet e-learning, kdy je komunikace 

a kontakt zprostředkováván za pomocí internetu. Na vnímanou kvalitu silně působí 

způsob vzájemného působení mezi poskytovatelem a uživatelem. 

Proměnlivost je důležitým znakem vzdělávacích služeb. Úroveň poskytnuté služby na 

poskytovateli (vyučujícím) a místě a čase výuky. 

„Služby nelze skladovat a je tudíž velice těžké reagovat na výkyvy v poptávce tak 

jako u hmotných statků. Nelze také službu vlastnit, ale pouze získat právo na její 

poskytnutí, což má vliv na délku distribučních cest (povětšinou krátké a přímé).“ [4] 

 

Charakteristickým bodem je hodnocení služeb a jejich kvalita. Jde o problematickou 

kategorii a nelze ji měřit jako například u hmotných výrobků. Navíc je velice 

subjektivní. Podstatou je to, jaké má zákazník očekávání a jak službu příjme. Toto lze 

měřit pro potřeby hodnocení kvality například: dotazováním, vyhodnocováním 

reklamací, stížností a dotazů, posuzováním a vyhodnocováním studií z různých 

tržních oborů, mystery shoppingem, mystery callingem. 

 

 

3.1.2 Vzdělávací nabídka školy  
„Vzdělávací program, kurikulum školy, je jednou z částí komplexní nabídky,  

a sestává z těchto částí: 

 

 Formální kurikulum 

zahrnuje cíle obsah, organizaci, prostředky a způsob vzdělávání. 

 

Neformální kurikulum 

obsahující různé aktivity školy jako: výlety, exkurze, soutěže, výstavy, zájezdy, 

společenské aktivity. 
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Skryté kurikulum 

je velice obtížně postižitelné, ale dá se vycítit v atmosféře školy, kultuře, 

sociální strukturou tříd, složením učitelského sboru, vztahem učitelů k žákům.“ 

[12, s. 158] 

 

Učební plán jednotlivých oborů tvoří učební osnovy jednotlivých předmětů. Povinné  

a povinně volitelné předměty. A dále pak volitelné předměty, jimiž si studenti mohou 

prohloubit své znalosti nebo se profilovat určitým směrem. Učební osnovy 

jednotlivých oborů jsou tvořeny dle obsahu všeobecnými předměty, odbornými 

předměty a specifickými odbornými předměty. 

3.2 Cena 

„Je další nedílnou součástí marketingového mixu. Je to výše peněžní úhrady 

zaplacená na trhu za prodávaný výrobek či službu. Ve školství však ztrácí částečně 

svou regulační funkci mezi nabídkou a poptávkou, výjimku tvoří soukromé školy.“ [12] 

Za vzdělání platí všichni daňoví poplatníci, ať už využívají nabídku vzdělávacích 

služeb nebo nikoli. Při utváření ceny, školného, musí být přihlíženo na fakt, jak 

úroveň celkové ceny vnímá klient/ student. Který kromě této sumy vynakládá další 

náklady spojené se studiem a v případě i vyššího školství také oportunitní náklady. 

Při tvorbě školného je zapotřebí vědět jaké jsou cíle školy, podmínky ve kterých se 

škola nachází, na fázi životního cyklu vzdělávacího programu a poptávce po něm.  

 

K základním metodám stanovení výše školného patří: 

 

nákladová metoda založena na kalkulaci nákladů školy a výší zisku 

 

vnímaná hodnota zákazníkem, kde je ocenění služeb dáno zákazníkem  

a jak vnímá výši školného 

 

metoda orientovaná na konkurenci zaměřuje se na porovnávání výše 

školného mezi konkurenčními školami. 

 

Při stanovování výše školného také můžeme hovořit o diskriminační tvorbě cen, což 

znamená, že různým segmentům škola nabízí jinou výši školného. 
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3.3 Distribuce 

Při distribuci v prostředí školního marketingu máme na mysli: 

 

umístění školy, její vybavenost a dostupnost pro studeny, zaměstnance 

rozvrh vyučovacích hodin 

způsob distribuce vzdělávacího programu 

 

3.4 Komunikace  

„Marketingová komunikace (komunikační mix) zahrnuje všechny typy komunikací, 

kterými se snaží organizace ovlivnit postoje, přání a chování zákazníka, týkající se 

produktů nebo služeb,  jež nabízí. Komunikace je oboustranná výměna informací 

mezi zdrojem - odesílatelem sdělení, a jejím příjemcem, a to tedy mezi vedením 

školy a těmi, kterým je sdělení určeno. Zpětnou vazbou pak může řešit problémy 

stížnosti a dále na sobě pracovat. Účinná komunikace prohlubuje a upevňuje vztahy 

nejen mezi pracovníky a studenty se správou školy, ale i mezi veřejností, rodiči  

a dalšími zainteresovanými.“[12] 

„Integrovaná marketingová komunikace IMC je spojením rozdílných instrumentů 

komunikačního mixu, je velice efektivní a nezbytná.“[4] 

 

Mezi přínosy efektivní IMC patří  

ekonomický přínos (economical) -snižování nákladů 

výkonnost (efficient) - dělat věci správně a kompletně 

efektivita (effective)-dosažení cílů při efektivním využívání zdrojů 

zvýšení intenzity působení (enhancing) 

 

Pojem komunikace je mnohem rozvinutější než pojem propagace. Propagaci je 

možno chápat jako uvědomělou činnost, která informuje, přesvědčuje a ovlivňuje 

nákupní chování zákazníka. [4] 
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3.4.1 Komunikační proces 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Základní model komunikačního procesu [12] 

 
Zdrojem jakékoliv komunikace může být osoba nebo organizace, která vytváří zprávu  

a rozhoduje o jejím obsahu. Její sdělení by mělo být přijatelné a atraktivní. 

Příjemcem může být osoba, která sdělení vnímá a které je určeno. Mohou jimi být 

všichni stávající nebo potencionální zákazníci či klienti školy. Jejich vnímání je 

podmíněno řadou faktorů, jako jsou psychologické, sociální, demografické aj. 

Zakódování je proces převodu informace, která je obsahem zprávy do symbolů, 

kterým bude příjemce rozumět. Opačným procesem je dekódování. Sdělení je suma 

informací, které zdroj vysílá příjemci. Obsahem mohou být jak slova, snímky, tak  

i text. Šumem chápeme rušení komunikačního procesu a může působit v jakékoliv 

fázi. Zpětná vazba je sdělení, které podává příjemce odesílateli. Jde  

o formu reakce na původní informaci. Při sestavování sdělení může být obsah laděn, 

racionálně i emocionálně. Zpráva může mít odlišné formáty, které je třeba 

modifikovat, dle situace. Efektivní sdělení by mělo vyvolat pozornost příjemců, 

vzbudit zájem a vyjadřovat cíle školy. [12] 

 

Model AIDA nám napoví, jaké by tyto cíle měly být: 

 

Awareness-upoutat pozornost 

Interest-vzbudit zájem 

Desire- vyvolat přání 

Action-dosažení akce 

 

odesílatel, 
zdroj 

zpráva 

odezva zpětná 
vazba 

dekódování příjemce zakódování 

 
šum 
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3.4.2 Cíle marketingové komunikace 
Cíle marketingové komunikace stanovují, čeho chce škola dosáhnout v oblasti 

uvědomění, preferencí a postojů. Základní členění marketingových komunikací je na 

vnější a vnitřní. Vnější je zaměřena na potenciální studenty, rodiče partnery a širokou 

veřejnost. Oproti tomu vnitřní komunikace se orientuje na stávající studenty, 

zaměstnance. 

 

 

Hlavním cílem vn ější komunikace je tudíž: 

 

Informovat klienty a zákazníky školy o aktivitách, úspěších a snížit obavy 

potencionálních zájemců, budovat pozitivní image, či vylepšit reputaci. 

 

Přesvědčovat potenciální studenty, rodiče, o podání přihlášky zaměstnavatele, 

o kontakt a spolupráci se školou a zlepšovat konkurenční postavení. 

 

Připomínat existenci školy, posilovat povědomí o existenci v myslích 

veřejnosti. 

 

Hlavním cílem vnit řní komunikace je: 

Informovat pracovníky, studenty o cílech, úkolech, úspěších, problémech, o 

možnostech dalšího vzdělávání. 

 

Motivovat pracovníky a studenty. 

 

Utvářet příjemné pracovní prostředí, vytvářet dobrou atmosféru, posilovat 

důvěru a vzájemně se podporovat. 
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Obr. 3.2 Vztahy a vazby v komunikaci 

 

3.4.3 Komunikační mix 
K uskutečnění marketingové komunikace může škola využít jedné nebo více forem. 

Jedná se především o osobní komunikaci pracovníků školy, vztahy s veřejností (PR) 

a v menší míře i o reklamu. Vše závisí na efektnosti vynakládaných finančních 

prostředků, na stanovených cílech školy a cílové skupině příjemců. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Obr. 3. 3 Komunika ční mix p ři náboru [12] 

 

3.4.4 Osobní komunikace 
„Představuje přímou formu komunikace s jedním či více příjemci.“[12]. 

Tento druh komunikace je náročný na pracovníky, kteří komunikují jménem školy jak 

s rodiči a žáky, tak s ostatními zúčastněnými. Je rovněž velice časově náročná, ale 

Celková 
strategie 

komunikace 

Brožury a 
informační 
materiály 

Účast na 
veletrzích 

PR Informace 
zasílané 
poštou 

Reklama 

Dny 
otevřených 

dveří 

Návštěvy školy 
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má vysokou schopnost zaujmout pozornost a získat okamžitou, přesnou zpětnou 

vazbu. Efektivita je závislá na individuálních vlastnostech jedince, jeho verbálních  

a neverbálních schopnostech, oblečení, schopnosti empatie, zkušenostech  

a znalostech. Při osobním jednání se stupňuje schopnost přesvědčit pomocí použití 

materiálů a konkrétních informací, nikoli jen obecných. Velice účinná bývá 

vizualizace informací, která podpoří náplň sdělení, a to například elektronicky, 

pomocí prospektů, brožur či výročních zpráv. 

3.4.5 Vztahy s veřejností- PR 

Public relations - PR je plánovaným a trvalým úsilím, jehož cílem je vybudovat  

a udržet dobré vztahy, dobré jméno, vzájemné pochopení, sympatie 

s vedlejšími cílovými skupinami, které nazýváme veřejností, publikem, či 

stakeholdery. [4] 

Mezi hlavní cíle PR školy patří: 

budování povědomí školy, vzdělávacího programu, zavádění nového 

programu na trh 

budování důvěryhodnosti školy 

stimulování zájmů zákazníků o služby ppř. sponzoring 

snižování nákladů na efektivní komunikaci školy s veřejností [12] 

Nástroje PR 

 

Je několik nástrojů, které škola může využít při svých aktivitách. Mezi 

nejznámější řadíme: 

Tiskové konference 

Zprávy 

Události 

Vystoupení zástupců školy 

Propagační materiály 

Jednotný vizuální styl školy 
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Tiskové konference  o dosažených úspěších, o návštěvě zajímavé osobnosti, 

či nějakých jiných významných událostech, poskytují zajímavé informace, které 

média mohou využít a publikovat. [12] 

 

Zprávy  poskytují informace o škole, které mohou veřejnost zaujmout  

a které školy médiím nabízejí k publikaci, například o úspěších studentů na 

mezinárodních soutěžích či o jiném ocenění. [12] 

 

Události  o jednorázově pořádaných akcích spojených se školou, jako jsou 

plesy, výročí den otevřených dveří, mezinárodní konference či soutěž. [12] 

 

Vystoupení  zástupc ů školy může probíhat jak písemnou formou, tak 

účinkováním v regionální televizi či rozhlase nebo na Internetu, je velice dobrou 

propagací školy. [12] 

 

Propaga ční materiály  školy existuje jich několik, počínaje výroční zprávou 

přes almanachy, bulletiny, školní časopis, informační letáky, propagační brožury  

a jiné. Tento typ informací má za úkol vytvářet kladné povědomí o škole u budoucích 

studentů, rodičů a veřejnosti. Zároveň však platí, že musí být přesvědčivý a věcný. 

[12] 

 

Jednotný vizuální styl  napomáhá při stmelování školy a posiluje její identitu  

a schopnost odlišení se od konkurence. Vytvořením vlastního logotypu, za použití 

specifických barev typických pro školu, tento logotyp a barevné kombinace, pak 

může využívat. Lze jej využít při všech oficiálních i neoficiálních příležitostech, na 

dopisních papírech, propagačních materiálech, tričkách na Internetu či reklamních 

tabulích, vizitkách atd. [12] 

 

Budování PR je dlouhodobým procesem. Aby celý proces byl efektivní, je nutné 

správně vymezit cílovou skupinu, finanční a personální kompetence. Je také 

nezbytné zjistit stávající stav a stanovisko cílových skupin ke škole, jejich postoje 

mohou být odlišné. Mezi další akce patří sestavení plánu PR a průběžné hodnocení 

těchto aktivit. 
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3.4.6 Reklama  
Je placenou formou komunikace a její velikost a náročnost se odvíjí od 

finančních možností jednotlivých škol. Mezi její hlavní cíle patří: 

 

- zvýšení poptávky po službách školy 

- posílení image 

- motivace pracovníků školy 

- posílení finanční pozice větším náborem studentů [3] 

 

Podstatné je si uvědomit a zacílit reklamní sdělení na požadovanou cílovou 

skupinu. 

Reklama musí být pravdivá, srozumitelná, důvěryhodná a zapamatovatelná, což se 

odráží v její originálnosti, novosti informací a profesionálním grafickém zpracování. 

Pro efektivní volbu média je důležité skloubit náklady na reklamu s možností zásahů 

cílové skupiny, dále je potřebné zvažovat frekvenci reklamy, její umístění a její 

účinnost. Komunikace není však omezena na vnější komunikace, důležité je 

neopomíjet i vnitřní komunikaci. 
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4 Metodika výzkumu a shromažďování dat 
V procesu každého výzkumu je možné definovat dvě hlavní etapy, které na 

sebe logicky navazují. Jedná se o etapu přípravnou a etapu realizační. 

 

 

 

 

 

Obr. 4. 1 Postup p ři výzkumu, Zdroj: [12] 

 

4.1 Přípravná etapa 

 
Cíl výzkumu  

Cílem výzkumu je zaměřit se na stávající komunikaci školy i její nedostatky. 

Zhodnotit, jak je komunikace chápána okolím a vlastními studenty a získat informace 

od rodičů. Pomocí těchto výsledků následně vhodně a efektivně zvolit komunikační 

mix. 

 

Metoda výzkumu  

Nejprve byla provedena orientační analýza, pak následoval sběr sekundárních dat  

a poté i sběr dat primárních. 

Orientační analýza obsahovala především informace z výročních zpráv  

a Internetu. Sekundární data byla získána z interních zdrojů školy, z almanachu  

a také z Internetu. Prostřednictvím výzkumu, dotazníkovým šetřením a metodou 

focus group, byla získávána primární data. Před samotným dotazováním byla 

provedena pilotáž, která si kladla za cíl minimalizovat množství. Strukturovaný 

rozhovor s vybranými studenty školy, metodou focus group, kvalitativně obohatilo 

kvantitativní výzkum. 

 

 

 

 

 

 

Vymezení 
problému 
výzkumu, cíle 

Získání 
primárních a 
sekundárních 
informací 

Zpracování 
dat a analýza 
údajů 

Závěry a 
vypracování 
zprávy s 
doporučením 



30 
 

Časový harmonogram  

 

ČINNOSTI: 

Doba trvání v m ěsících: 

říjen  

listopad 

prosinec 

leden 

únor 

b
řezen 

duben 

Definování problému a příležitosti          

Stanovení cílů          

Orientační analýza          

Tvorba dotazníků        

Vyplnění dotazníků rodiči            

Rozhovor se studenty        

Zpracování získaných dat             

Analýza získaných dat        

Vypracování závěrečné zprávy             

 

4.2 Realizační fáze 

Základní soubor  je tvořen rodiči studentů AHOL SOŠ a samotnými žáky. 

Výběrový soubor  byl vytvořen ze základního souboru tak, že kopíroval návštěvnost 

rodičů na třídních schůzkách a ochotu oslovených studentů účastnit se rozhovoru. 

Skute čná velikost výb ěrového souboru  62 rodičů 10 studentů. V dotazníku pro 

rodiče byli tři identifikační otázky zjišťující ročník dítěte, pohlaví rodiče a studijní obor. 

Způsob výb ěru vzorku  byl technikou vhodné příležitosti. 

 

Sběr údaj ů 

Při sběru údajů často dochází k chybám a nejasnostem, tato fáze výzkumu také patří 

mezi nejnákladnější. Samotné dotazování rodičů probíhalo za pomocí dotazníků, 

písemně, a to v den konání třídních schůzek. Sběr údajů pro skupinový rozhovor byl 

proveden metodou focus group. 
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4.2.1 Focus group 

Metoda Focus Group byla uplatněna jako komplementární, podpůrná metoda ke 

kvantitativnímu dotazníkovému šetřením na cílové skupině, kterou byli studenti AHOL 

SOŠ. 

  

Hlavním cílem  skupinové diskuse byla identifikace hlubších motivů, názorů  

a postojů zástupců cílové skupiny, které by napomohly ke zlepšení interní a externí 

komunikace na škole a zjištění problémů a potřeb studentů. 

 

Cílem  bylo také identifikovat: 

 názor diskutujících na dosavadní stav školy a prostředí a možnosti vylepšení. 

zajímavé postřehy a náměty, které by bylo možné zohlednit při nastavení 

parametrů konkrétních projektů realizovaných školou. 

 nespokojenost účastníků diskuse s konkrétními problémy. 

 návrhy a doporučení pro příjemnější prostředí školy a atmosféru. 

  spokojenost s komunikační aktivitu školy. 

 

Datum a čas 

Skupinová diskuse byla realizována dne 7.2 2010, od 17:00 do 18:00 hodin  

a zúčastnilo se jí celkem deset diskutujících. 

 

Výběr účastník ů 

Účastníci diskuse museli splňovat požadavky. A to takové, že z každého ročníku byl 

vybrán alespoň jeden zástupce a zároveň z každého oboru také po jednom zástupci. 

 

Místem konání  skupinové diskuse byla kavárna Café 48 v Ostravě Porubě. 

 

Podkladem pro průběh diskuse byl scénář, s typy otázek zaměřujících se na cíl, 

který mohl být v rámci diskuse dále prohlubován. 

 

Odměna 

Studenti uskutečnili toto sezení bez nároku na odměnu. 
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Během debaty se mohli zdarma občerstvit připraveným pohoštěním  

a nealkoholickými nápoji. 

Průběh diskuse byl zaznamenán audio nahrávkou. 

 

Harmonogram p říprav   

příprava a cíle výzkumu 

2 týdny pře datem 

konání 

výběr respondentů 

2 týdny pře datem 

konání 

pozvání respondentů 

týden před datem 

konání 

zajištění místností 

týden před datem 

konání 

příprava konkrétních otázek a pomůcek 

týden před datem 

konání 

 

 

harmonogram diskuse v minutách 

uvítání, představení, seznámení s programem 5 

názor diskutujících na dosavadní stav   10 

nespokojenost účastníků diskuse s konkrétními problémy 15 

 návrhy a doporučení pro příjemnější prostředí školy a 

atmosféru 

 10 

spokojenost s komunikační aktivitu školy  

ukončení a coffee break 5 

celkem 45 
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Způsob vyhodnocení a analýzy dat  

Získaná data byla vyhodnocena prostřednictvím softwaru Microsoft Office Excel  

a SPSS for Windows. 

 

Problémy vzniklé p ři realizaci projektu 

Nižší velikost souboru proti plánu byla dána nedostatečným množstvím rodičů 

přítomných na třídních schůzkách. Také struktura rodičů nebyla proporcionální, 

dorazilo více žen (68 %), nežli mužů (32 %). 

Obecně lze konstatovat, že návštěvnost rodičů na třídních schůzkách ovlivnila 

výsledky výzkumu z toho hlediska, že největší účast měly první ročníky. To se  

odrazilo v názorech na spokojenost školy a shodu s tvrzeními a nejenom těmi. Zde 

by bylo přínosnější znát názor rodičů, jejichž dítě navštěvuje školu delší dobu. 

Bohužel jejich účast nebyla tak hojná. Obdobný problém byl  

i u zastoupení učebních oborů, kde spatřuji velice slabou účast u sociální péče  

a oboru bankovnictví a pojišťovnictví. Je nepopiratelné, že každý studijní obor je 

něčím specifický a je nutno na informace od rodičů nazírat zvlášť a mají pro nás 

vysokou vypovídací hodnotu. Z toho, že bylo v dotazování silné zastoupení žen, se 

dalo vydedukovat, že většinou ženy - matky mají větší vliv a větší podíl na vzdělávání 

dětí, což pramení v naší společnosti z toho, jak je rodičovství chápáno. 

Ačkoli byla provedena pilotáž, nezabránila jsem nepochopení otázek  

a docházelo ke zmatečným odpovědím. Možným vysvětlením může být spěch rodičů 

při vyplňování nebo neochota korektně vyplnit nebo vůbec vyplnit dotazník.  

Problémem byly také názory, na které rodiče neznali odpověď, a žádal se po nich 

pouze názor, zde se raději vyvarovali odpovědí. 

Z celkového hlediska považuji výzkum za zdařilý a do doporučení uvádím krom 

názorů rodičů také názory studentů, jež jsem získala kvalitativním šetřením. 
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5 Analýza výsledků výzkumu 
 
Nejméně ochotní byli rodiče při odpovídání na priority ve vzdělávání, zde nebylo 

celkem 14 dotazníků vyplněno, což tvoří 23 %. Další otázku, na kterou rodiče 

neodpovídali, bylo tvrzení, se kterým měly určit souhlasný nebo nesouhlasný názor. 

Jednalo se o tvrzení “Na této škole mají žáci problémy s drogami a alkoholem“ a „Na 

této škole jsou časté projevy násilí“. Myslím si, že na tuto odpověď neznali odpověď  

a ani se svými dětmi o této problematice nekomunikovali, tudíž nemají názor na tyto 

otázky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 Zastoupení studijních obor ů v dotazníku  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 5.2 Zastoupení jednotlivých ro čníků v dotazníku  
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5.1 Priority vzdělávání 

Do dotazníku byly umístěny otázky, které měly zjistit, jaké jsou priority, respektive 

požadavky rodičů, co se týče vzdělávání obecně. K čemu by škola děti měla vést  

a jak je vychovávat. Po zpracování dotazníku jsem vyhodnotila, že na prvním místě 

se umístila ta priorita, která by měla u žáků rozvíjet schopnost samostatně myslet, 

rozhodovat se a obhajovat svá rozhodnutí. Výsledky těchto rozhodnutí nezávisí ani 

na pohlaví rodičů ani na ročníku či oboru, které studuje.  

 

 

 
 
Obr. 5.3 Priority dle d ůležitosti 
 
Výsledky poukazují jasně na to, že rodiče chtějí, aby děti byly vedeny 

k samostatnosti, uměly si stát za svým rozhodnutím a získaly také praktické 

informace a zkušenosti potřebné pro život. Trochu negativním zjištěním je fakt, že na 

posledním místě se umístila priorita vychovávat žáky k zodpovědnosti,  

k toleranci, k demokracii, což si myslím, že je stejně podstatné, zvláště v dnešní 

společnosti. 
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5.2  Důležitost atributů při volbě školy 

 
Otázkou: „Jak důležité jsou pro vás tyto atributy školy?“ Pokusila jsem se zjistit, co je  

u rodičů určující při výběru školy pro jejich děti a jaký význam přikládají těmto 

faktorům. Při rozboru jsem sloučila kumulativně dohromady první dvě hodnoty (velmi 

důležitý a důležitý) škály, které definují důležitost a velikou důležitost těchto faktorů. 

Dle výsledků jednoznačně patří mezi nejdůležitější kvalita výuky. Následuje důležitost 

vztahu student učitel a pak důležitost komunikace školy.  

 

 

 
 
Obr. 5.4 Důležitost faktor ů při volb ě školy 
 
Jako nějméně podstatné byly vyhodnoceny faktory týkající se vzdálenosti školy od 

bydliště a ceny školného. Na grafech v příloze je znázorněna důležitost zvolených 

atributů a  je  zohledněn studijní obor při odpovědích (třídění druhého stupně). 
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5.3  Spokojenost s vybranými atributy  

Na tuto otázku navazovala otázka, která v sobě zahrnovala stejné, ale i jiné 

rozšiřující faktory a zjišťovala, jak jsou s nimi rodiče spokojeni. Pomoci 

kontingenčních tabulek a tzv. „chí kvadrát testu“ jsem zjišťovala závislost mezi 

proměnnými (ročníku dítěte a studijním oboru, který studuje). S tím, do kterého 

ročníku student chodí, postupně klesá spokojenost rodičů s faktory, které jim byly 

předloženy v dotazníku. Nejvíce jsou spokojení rodiče studentů prvního a druhého 

ročníku.  

U studijního oboru žádnou závislost nenalezneme. Zkoumala jsem také modus 

(nejčastěji se vyskytující hodnotu), ta byla u všech 1, tudíž naprosto spokojen. Pouze 

u ceny školného 3- spíše spokojen, a medián (střední hodnotu), která reflektuje 

význam u modu. Tudíž jako nejvyšší střední hodnota vyšla cena školného 

s hodnotou 2,47 a nejmenší 1,59 spokojenost s materiálním vybavením školy. 

 

 
Obr. 5.5 Spokojenost s informacemi 
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Obr. 5.6 Spokojenost s kvalitou výuky 

 

 

Obr. 5.7 Spokojenost s pedagogickým sborem 
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Do souvislosti jsem uvedla také důležitost atributů a spokojenost rodičů s nimi  

a vytvořila poziční mapu. Faktory sice vyšly blízko od sebe, takže je méně znatelný 

jejich vliv a důležitost. Problémem je, že rodiče jsou vyhraněnější pouze vůči 

některým faktorům, jako je například výše školného, a jiné spíše srovnávají do jedné 

linie. Znázorňuje obr 5.8. 

 

 

 

 

 
Obr. 5.8 poziční mapa 
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5.4  Jaké poskytovat informace? 

Další z patnácti otázek se zaměřovala na to, jaké informace by měla škola přinášet  

a sdělovat rodičům. U této otázky měli rodiče možnost uvést více odpovědí. 

 

 

 
Obr. 5. 9 Druhy poskytovaných informací 

 
 

 
 
Obr. 5.10 Vhodné komunikační prostředky 
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Výsledky znázorněné v grafu ukazují na to, že pro rodiče není podstatný pouze 

aktuální stav a vzdělávání, ale zajímají se také o budoucnost svého potomka a jeho 

kulturní a sportovní aktivity ve škole.(Obr. 5.9) 

 

5.5  Zdroj informací 

Úzce s předcházející otázkou souvisí dotaz na to, jakým způsobem by měli být 

rodičům informace předávány.  Rodiče opět měly možnost vybrat si z více variant  

a při analýze jsem zde nenalezla žádnou závislost. 

Velice zajímavé je, že ¾ všech rodičů považují za nejlepší zdroj pro informování  

o škole, prospěchu a známkách Internet, což ukazuje na nedostatek času  

a zaměstnanost rodičů. Potvrzuje to i skutečnost, že informativní rodičovské schůzky 

řadí na stejnou úroveň jako mailovou komunikaci. Vidíme zde tendenci k virtuální 

komunikaci a odklon od tradičních třídních schůzek. Ostatní formy se rodičům zdají 

jako nevhodné a v odpovědi „jiné“ jsem se dozvěděla, že vhodným způsobem by byly  

i telefonické informace. (Obr. 5.10) 

 

5.6 Návštěvnost webových stránek www.ahol.cz 

Do výčtu otázek jsem také tu, kolikrát týdně sledují rodiče webové stránky školy. Tyto 

stránky školy navštěvují více matky než otcové studentů. A také mnohem větší zájem 

mají rodiče studentů nižších ročníků, jak lze vyčíst z grafu (nejvíce rodiče prvních 

ročníků). Situaci znázorňuje graf (obr. 5.11). 

 

5.7 Zapojení do aktivit školy 

Mnoho rodičů se do aktivit školy nezapojuje, jelikož nevědí, že vůbec existují, a nebo 

nevědí, jakým způsobem se do nich zapojit. Aktivnější jsou v tomto smyslu ženy, což 

se dalo předpokládat jak vzhledem k jejich návštěvnosti na třídních schůzkách, tak 

v obecném chápání pomoci a sociálního postavení. Největší zájem a účast je  

u rodičů prvních ročníků, ale zájem mají také rodiče starších dětí.  
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Obr. 5.11 Návšt ěvnost webových stránek  
 

 
Obr. 5.12 Množství akcí po řádaných školou 
 

5.8 Akce školy 
Další otázka měla zjistit, jak se staví rodiče k otázce kulturních a společenských akcí 

školy, které pořádá.(Obr. 5.12) Zda-li jejich množství je adekvátní či nikoli. Bez 
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ohledu na pohlaví, na ročník či studijní obor, se rodiče shodli na postačujícím 

množství aktivit, které jejich dětem nahrazují, obohacují výuku a zajišťuji kulturní 

přehled. Graf vypovídá o správném rozložení výuky a společensko-kulturních akcí, 

které výuku doplňují.  

 

5.9  Informovanost rodičů 

Následovala série tří podotázek, která zjišťovala, zdali v určitých oblastech poskytuje 

škola rodičům dostačené množství informací. První byla zaměřena na informace  

o prospěchu, další pak na informace o dalším studiu a třetí na mimoškolní aktivity. 

Všechny hodnoty jsem zavedla do jednoho grafu, aby bylo zřetelněji vidět porovnání 

mezi jednotlivými proměnnými. Uvedla jsem zde i chybějící odpovědi, které také 

ovlivňují celkový výsledek.  

 

 

 
 
Obr. 5.13 Poskytované informace 

 
Vysoké procento odpovědí “nevím”, není příliš pozititivní, jelikož si můžeme myslet, 

že rodiče ani nevědí jaké informace by mohli získat nebo požadovat. Jako negativum 
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také spatřuji skoro pětinu záporných odpovědí na otázku, zda-li rodičům je 

poskytován dostatek informací o dalším studiu. 

 

5.10 Vnímání problémových oblastí 

Poslední otázka měla zjistit problémové oblasti ve škole tak, jak je vnímají rodiče.  

Zaměřila jsem se při sestavování otázek také na názory v obůasti úrovně vzdělávání, 

možnosti využití schopností dětí, či přípravy na další studium. Tyto škálové otázky 

měly rodiče navést na odpověď, jak moc se ztotožňují s danými tvrzeními. Graficky 

znázorněno na obr. 5.17. 

 

„Tato škola nám poskytuje dostatek informací o stud ijních výsledcích  

a chování našeho dít ěte.“ S tímto tvrzením nejvíce souhlasili rodiče žáků prvních 

ročníků. Zde obecně můžeme spatřovat veliké množství kladných odpovědí, což 

považuji za pozitivní.  

„Jsem spokojen/a s úrovní kázn ě na této škole.“  Dle výsledků si dovoluji tvrdit, že 

s kázní a chováním jsou rodiče veskrze spokojeni. 

„Na této škole mají žáci problémy s drogami a alkoh olem.“ a „Na této škole 

jsou časté projevy násilí.“  Tyto dvě otázky jsem zahrnula do dotazníku proto, 

abych zjistila, co si myslí rodiče o těchto závažných problémech. Problémem bylo, že 

rodiče mnohdy nevěděli, co si myslet, a tak na otázku neodpověděli. U problémů  

s drogami a  alkoholem neodpovědělo na otázku 24 % dotázaných rodičů a u násilí 

19,4 %. Dle domněnek rodičů si myslím, že tyto závažné problémy na škole nejsou. 

„Jsem spokojena s úrovní vyu čování a jinými vzd ělávacími aktivitami na této 

škole.“  Celých 81 % rodičů je spokojeno s úrovní, což je velice důležité, protože 

právě kvalita výuky je jedním z nejdůležitějších faktorů. Ani zde není výsledek 

odpovědí podmíněn závislostí na jiném faktoru. 

„Moje dít ě je na této škole nuceno pln ě využívat svých schopností.“  Přes 

polovinu rodičů se na základě výsledků domnívá, že jejich děti využívají své 

schopnosti a dovednosti a dále je rozvíjejí. Dle mého názoru zbytek oslovených si 

myslí, že jejich ratolesti mají mnohem více schopností. Získané znalosti by mohly 

více prohlubovat a osvojovat si více dovedností, které jim škola nabízí. Rovněž mi to 

potvrdili samotní studenti, kteří se při skupinovém rozhovoru shodli na názoru, že 

škola není náročná na studium. Můžeme také říci, že vysoké požadavky na studenty 
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do jisté míry určují také kvalitu, náročnost školy a vzdělávacího procesu. Tak mohou 

mnohem lépe připravit své studenty na budoucí povolání, či studium na vysoké škole. 

„Tato škola klade na žáky dostate čně vysoké nároky.“  Toto tvrzení navazuje na 

předcházející a spíše ověřuje shodnost odpovědí. Pro lepší názornost jsem do grafu 

vynesla hodnoty a níže na obr. 5.14 vidíte hodnocení.  

 

 

 
 
Obr. 5.14 Srovnání výsledk ů tvrzení  

 
 
„Jsem pln ě spokojen/a s úrovní p řípravy pro budoucí povolání .“ Tento výsledek 

opět velice kladně působí na vnímání školy a její možnosti přípravy svých studentů 

na vysokou školu. Na těchto kladných odpovědích se podílejí rodiče všech studentů 

ze všech ročníků stejným dílem. Lépe přípravu hodnotí rodiče žáků veřejnosprávní 

činnosti a pedagogického lycea. Znázorněno na obr. 5.15. 
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Obr. 5.15 Spokojenost s úrovní přípravy pro budoucí povolání 

 
„Jsem rád/a, že mé dít ě navšt ěvuje tuto školu.“  S tímto tvrzením jsem postavila  

i další, poslední otázku, a ta se rodičů táže: „Jak si myslíte, že jsou spokojeny 

celkov ě Vaše děti se školou? “ Tato otázka nutí rodiče k zamyšlení. Získané 

odpovědi nám ukazují, jak se rodiče domnívají, že jsou jejich ratolesti spokojeny se 

školou. Spokojenost a dobré vnitřní klima je předpokladem kvalitní výuky a ochoty, 

motivace dítěte na sobě pracovat, pomáhat jiným a dosahovat dobrých studijních 

výsledků. 

 

V kumulovaném množství se rodiče domnívají, že jsou jejich děti na AHOL SOŠ 

spokojeny. Bylo by dobré zjistit, které faktory podmiňují jejich spokojenost  

a zda-li jsou natolik spokojeni. To jsem se pokusila zjistit pomocí kvalitativní analýzy 

metodou focus group s vybranými studenty několika ročníků a oborů. 
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Obr. 5.16 Srovnání spokojeností dětí a rodičů 
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Obr. 5.17 Tvrzení rodičů 

 
1. tvrzení: „Tato škola nám poskytuje dostatek informací o studijních výsledcích a 

chování našeho dítěte.“ 

2. tvrzení: „ Jsem spokojen/a s úrovní kázně na této škole.“ 

3. tvrzení: „ Na této škole mají žáci problémy s drogami a alkoholem.“ 

4. tvrzení: „ Na této škole jsou časté projevy násilí.“ 

5. tvrzení: „ Jsem spokojena s úrovní vyučování a jinými vzdělávacími aktivitami na této 

škole.“ 

6. tvrzení: „ Moje dítě je na této škole nuceno plně využívat svých schopností.“ 

7. tvrzení: „ Jsem plně spokojen/a s úrovní přípravy pro budoucí povolání či budoucího 

studia.“ 
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8. tvrzení: „ Tato škola klade na žáky dostatečně vysoké nároky.“ 

9. tvrzení: „ Jsem rád/a, že mé dítě navštěvuje tuto školu.“ 

 

 

5.11 Kvalitativní výzkum -závěr  

Studenti si spíše stěžují na provozní část školy. Problémem je pro ně například 

přezouvání. Argumentují tím, proč se musí přezouvat oni a pedagogický sbor nikoli. 

Další problém, o kterém se vedla diskuse, byl problém s krádežemi na škole a s tím, 

že chybí místnost na ukládání věcí - šatny a podobně. Třetím největším problémem, 

se kterým se žáci potýkají a se kterým jsou nespokojeni, je oblast klimatu ve škole. 

V zimě si stěžují na nedostatečné vytápění. Jinak oproti předcházejícím školám 

pozitivně hodnotí přístup a vstřícnost pedagogického sboru. Někteří studenti jsou 

také názoru, že škola neklade velké požadavky na studium a pokud chce žák být  

i v dalším vzdělávání úspěšný, musí zvolit formu samostudia. 
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6 Návrhy a doporučení 

6.1 Shrnutí analýzy a obecné závěry 

 
Tato kapitola zahrnuje návrhy, doporučení na základě primárních dat  

z dotazníkového šetření a skupinového rozhovoru. Na základě orientační analýzy  

a dat sekundárních, které jsem si opatřila od vedení školy, jsem shrnula načerpané, 

analyzované poznatky do všeobecného doporučení. Návrhy a připomínky vyjadřují 

mé názory, postřehy. U některých problémů jsem uvedla možnosti jejich řešení.  

Jelikož se jedná o soukromou střední školu, není pochyb o tom, že by měla být vždy 

o krok dál před ostatními státními školami, a to nejen pokud jde o komunikaci, ale  

i pokud jde o přístup k žákům, k systémům vzdělávání, k vybavenosti a mnoha 

dalším faktorům, jež ovlivňují výběr školy. 

 

Z celkového hlediska považuji vnímání a chápání komunikace v očích rodičů za 

velice dobré. Z výzkumu je patrné, že rodiče dávají přednost neosobní 

informovanosti o prospěchu a možnosti dalšího studia. Proto jsem se v závěru  

a doporučeních také zaměřila na internet a možnosti, jak jej pro potřeby školy dále 

rozvíjet.  

 

Komunikační koncepci školy považuji za ucelenou a řízení za velice dobré. Škola 

přináší účelné informace nejen pedagogům, ale také již zmíněným rodičům, 

studentům a široké veřejnosti. 

 S tímto tvrzením souhlasili nejen rodiče studentů, sounáležitost vyjádřili také samotní 

studenti i já sama. Také to, že jsou vytvořeny přehledné webové stránky  

s informačním systém, s přehledem studijních výsledků a docházky, považuji za 

velice přínosné. Stránky jsou přehledné a aktualizované. Veřejnost, rodiče i žáci se 

tam dozvědí novinky a informace, které by jim jinak mohly uniknout. 

Určitě bych stavěla v dnešní době komunikaci na těchto virtuálních komunikačních 

cestách, protože jejich pozitiva spatřuji hlavně v širokém okolí oslovených lidí, 

nízkých nákladech a možnosti přímého oslovení. Pozornost by si jistě zasloužila 

optimalizace na vyhledávačích (SEO), marketing ve vyhledávačích (SEM, PPC)  

a bannerové kampaně. 

 



51 
 

6.2  PR a vizuální styl školy 

Škola by také mohla aktivně spolupracovat s PR agenturami. Tvořili by tiskové 

zprávy, rozhovory, případové studie, pořádali odborné konference, nebo by zmínili 

aktivní spolupráce s PR odděleními některých partnerů, se kterými škola aktivně 

spolupracuje. 

Dále chválím jednotný vizuální styl školy, který využívá při všech příležitostech nejen 

na firemních vizitkách ale i při vydávání výročních zpráv a dalších tiskovin. Určitě 

bych se snažila dále propagovat a publikovat v dalších druzích vydávaných tiskovin, 

například jako na výše zmíněných letácích a brožurách. Tiskoviny by měli zaujmout  

a oslovit zejména budoucí a potenciální studenty. 

 

6.3 Akce školy 

Hojná je také účast školy na akcích podporující její propagaci – myslím tím veletrhy  

a akce na podporu vzdělávání, stejně tak jako pořádání plesů, zřízení galerie  

a mnoho jiných, které podporují povědomí o škole nejen v očích rodičů, ale i široké 

veřejnosti a dávají možnost studentům se ztotožnit se školou. Proto bych nadále 

připravovala tyto akce, které sbližují jak rodiče, tak i školu. Ačkoli účast na těchto 

akcích nemusí být bohatá, v povědomí setrvává po delší dobu. Doporučení vyplývá 

z šetření, kdy rodiče považují takovéto množství pořádaných akcí za dostačující. 

Zvážila bych také možnost spolupráce s rodiči, kteří by měli zájem se školou nějakým 

způsobem spolupracovat, ať se to týká například pomoci při akcích nebo zaštítění 

exkurze či prohlídky. Tento návrh se také opírá o dotazování, kdy rodiče mnohdy ani 

neví, kam by se mohli o návrh s pomocí přihlásit. To by mohlo probíhat pomocí 

Internetových stránek, kam by se mohli rodiče přihlásit, popřípadě dostat základní 

informace o možnosti spolupráce se školou. 

 

 

 

6.4  Informovanost o terciárním vzdělávání a spolupráci 

Co se týká informovanosti rodičů o dalším zaměstnání, popřípadě studiu, zlepšila 

bych informovanost rodičů o dalších možnostech terciárního vzdělávání na vysokých 

nebo vyšších odborných školách nebo jiných alternativách studia. Opět bych tyto 

informace zveřejnila na Internetu, který je rodiči hodně využíván. Při dotazování 19 % 
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rodičů odpovědělo, že nemá od školy dostatek informací o možnostech dalšího 

studia, a tak bych to tímto prostředkem chtěla napravit. 

 

6.5  Návrhy studentů 

Studenti při skupinovém rozhovoru, který jsem uskutečnila, nevidí žádné problémy 

v komunikaci ani v množství informací mezi pedagogy a vedením školy. Naopak 

výměna vzájemných informací probíhá bezproblémově. Takže nemám žádný návrh 

ani dodatek k této oblasti komunikace.  

Pouze bych navrhla změny, které studenti připomínkovali. Netýkají se sice přímo 

oblasti komunikace, ale určitě mají vliv na spokojenost. Nehledě na to kladné slovo 

z úst studenta je velice pozitivní a vysoce hodnotné. Na základě požadavků 

studentů bych uvažovala o vhodnosti vytvoření skříněk na úschovu osobních věcí, 

ovšem důležité jsou také náklady a finanční možnosti, které je nutno brát v úvahu. 

Nějakým způsobem bych se snažila vyřešit problematiku krádeží a odcizení 

osobních věcí na škole. Také je potřeba objasnit studentům nutnost přezouvat se, 

popřípadě navrhnout přezouvání též pedagogům, se kterým mají žáci problém. 

K dalším tématům by patřila možnost vycházek či volného vstupu na školní dvůr. 

Padl též zajímavý návrh, a to zřízení bufetu  s občerstvením v budově školy. 

 

6.6  Komunikace s rodiči a veřejností 

Zvážila bych personifikované oslovování rodičů e-mailem, popřípadě také oslovení 

pomocí SMS a informování o aktuálních a připravovaných akcích. Samozřejmostí by 

bylo svolení rodičů s poskytnutím emailové adresy a kontaktu na svou osobu. 

Odůvodnění vyplývá z provedeného dotazování, kdy rodiče upřednostňují virtuální 

komunikaci emaily a internet. Problém je částečně to, že rodiče žáků z vyšších 

ročníků ztrácejí zájem získávat informace a sledovat internetové stránky, kde by se 

jim informací zaručeně dostalo. 

Jelikož škola má vlastní galerii, určitě bych pokračovala v tiskových zprávách 

informujících veřejnost o vernisážích, úspěších školy a nových přehlídkách, a to ať už 

pouze na Internetu či v oblastním tisku, vydávaném např. Vítkovickou radnicí. 
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6.7  Facebook 

Dalším bodem, o kterém bych se chtěla zmínit, je sociální síť facebook, kde mezi 

vzdělávacími institucemi také nalezneme AHOL SOŠ. Je sice pravda, že informace 

jsou aktualizované, ale jeví se jako nezajímavé pro studenty. Jelikož se domnívám, 

že facebook je určen převážně mladým a ti ho využívají, zapojila bych do oživení této 

sítě také studenty a v rámci předmětů je vtáhla třeba brainstormingem do polemiky 

na toto téma. Co zlepšit, jak ho oživit, aby byl přínosný a zajímavý nejen pro studenty 

školy. Oživit by jej mohla např. diskuze na témata, která studentům vadí a chtěli by je 

řešit. 

 

6.8  Pedagogové 

Propagovala bych rozšiřování kvalifikace pedagogů, které osobně považuji za velice 

důležité.  

Důležité je nejen vzdělávání kantorů, ale i potřeba zajistit jejich další účast na 

virtuální komunikaci s rodiči. Jak již vyplynulo z analýzy, s pedagogickým sborem 

jsou rodiče spokojeni, což bych také vyzdvihla například v propagačních materiálech 

či brožurách o škole. 

6.9  Bannerová reklama 

Za zvážení by také stála tvorba bannerů a umístění na stránkách, kde se rodiče a 

žáci mohou setkat a vybírat střední školy, např. www.najdiskolu.cz, 

www.stredniskoly.eu, stredniskoly.cz a mnoho jiných. Věřím, že ne vždy by muselo jít 

o placené místo, ale mohlo by se jednat o bartrovou výměnu místa v internetovém 

prostředí. Pokud by se jednalo o flash animaci, určitě by tato částka za vyhotovení 

banneru byla vyšší. Ceny jednoduchých bannerů se pohybují v cenách od 500 Kč. 

Tento druh považuji za efektivní z hlediska zacílení na zákazníka a z hlediska 

nákladovosti je také přiměřená. 

 

6.10  Další reklamní výdaje 

Do reklamních výdajů bych zařadila vydávání kalendáře například s výtvarnými, 

fotografickými pracemi žáků.  Ty by mohly sloužit jako propagační dary školy 

například na veletrzích a další drobnosti, jež je možné rozdat při velké řadě 

příležitostí, a myslím si, že mají stále svou připomínací funkci. 
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Reklamu do časopisů bych nedoporučovala, z hlediska nákladovosti a nízkému 

zacílení. Reklamní sdělení bych navrhovala pouze do těch druhů tištěných médií, 

které se zabývají studiem a výběru škol. Zde by mělo být sdělení zaměřené na to, že 

jsou rodiče se školou spokojeni a škola naučí jejich děti myslet, stát za svým 

rozhodnutím a umět obhájit svůj názor. Toto sdělení se opírá o provedený 

dotazníkový výzkum mezi rodiči současných studentů. Reklama by měla mít 

emocionální podtext tak, aby se s ní ztotožnili i studenti.  

 

6.11  Budoucí studenti 

V oblasti příjímání nových studentů škola pořádá dny otevřených dveří, kdy žáci  

a rodiče se mohou seznámit s prostředím školy a mohou jím být zodpovězeny jejich 

dotazy. Ke všem těmto akcím, co se týká výběru nových studentů, bych zvažovala 

vytvoření poutavého propagačního materiálu, za účelem upoutat pozornost a odlišit 

tak školu od ostatních, aby byla atraktivní v očích potenciálních studentů. To 

znamená zaměřit se na kvalitu výuky, na vztahy mezi studenty a pedagogy, celkovou 

interní a externí komunikaci školy. Na tyto tři složky bych se zaměřila hlavně z toho 

důvodu, že jej rodiče považují za nejdůležitější při volbě školy. A jsou to také často 

oni, kdo jsou rozhodovateli, kam jejich dítě půjde studovat a také oni platí za dítě 

roční školné. 

Za přínosné považuji mimojiné pořádání soutěže v anglickém jazyce. Ta je zaměřena 

na studenty základních škol, kdy mají možnost ověřit si zábavnou formou (letos byla 

pořádána na téma Harry Poter) své jazykové schopnosti. Tento projekt také zvýší 

povědomí o škole nejen v očích veřejnosti, ale také potenciálních studentů. 

Navrhovala bych, aby si potenciální zájemci na AHOL SOŠ mohli například 

vyzkoušet úroveň studia předem, třeba na jednom předmětu. Jednalo by se  

o takovou školu „na zkoušku“. 

Význam podle mě mají i letáky a brožury, které by měly být určeny potenciálním 

zájemcům o studium. Další formy POS by měly být zase směřovány již zapsaným 

studentům, jež bude například informovat o jazykových možnostech, o možnostech 

sportovního vyžití, o činnosti jiných kroužků. 
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6.12 Přímý marketing 

Přímý marketing bych použila ve velmi omezené míře, např. ve vztahu  

k registrovaným návštěvníkům dne otevřených dveří nebo k rodičům. Direct 

marketingové aktivity bych uplatňovala k základním školám a také spolupracujícím 

společnostem. Informovanost bych také zaměřila na spolupracující partnery, kteří by 

sami mohli mít zájem zmínit se ve svých PR materiálech o aktivní spolupráci.  
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7 Závěr 
Ve sféře vzdělávaní je marketingové řízení školy bezesporu opomíjenou záležitostí. 

Trh vzdělávacích služeb je také do jisté míry místem, ve kterém dochází ke směně 

mezi jednotlivými ekonomickými subjekty. Avšak cílem firem je dosažení zisku, 

kdežto u neziskových organizací a škol jsou cílem vzdělaní žáci. 

Marketing dává vedení školy nezbytné nástroje potřebné pro naplnění poslání a cílů 

školy. Pomocí analýzy odhalí a odkryje možnosti pro řešení problémů, stanoví 

vhodné strategie a taktiky následujícího rozvoje školy. Analýza je logickým zahájením 

dlouhodobého plánování školy. Marketing umožňuje škole naleznout problémy  

a pomáhá stanovit opatření, které umožní naplnit její poslání a cíle. 

Marketing může poskytnout vedení školy nástroje, kterými může dosáhnout svých 

cílů, zařadit se mezi vyhlášené školy, o které projevují vyšší zájem jak studenti, tak  

i investoři. 

Komunikační mix, jenž byl cílem mé práce, má posloužit jako důležitý a efektivní 

nástroj k dosažení úspěchu v konkurenčním prostředí. Na jejím základě je možné 

nalézt vhodný mezistupeň mezi oslovením jednotlivých spotřebitelů a hromadným 

přístupem k trhu. Trh vzdělávacích služeb není ničím statickým a neustále v něm 

probíhají změny, na které je třeba v pravou chvíli reagovat a nově a pružně se 

adaptovat na změněné podměty. Nejprve bylo nezbytné získat informace. 

Marketingový výzkum považuji v tomto směru za nepostradatelný instrument. 

Informace jsem získala pomocí orientační analýzy a následného výzkumu. Z takto 

získaných primárních a sekundárních dat a vlastních názorů jsem se snažila vytvořit 

vhodný komunikační koncept, tak aby byl realizovatelný, profitabilní a mohl se stát 

zdrojem konkurenční výhody.  

Velmi interesantní byly názory rodičů na vzdělávání a jejich přístup ke škole. Úkol byl 

však také zároveň obtížný, neboť bylo nutno prozkoumat značně rozsáhlé souvislosti 

ve velkém množství dat a pro účely práce vybrat pouze ty, které se ukazují jako 

relevantní. Bylo nutné se seznámit s prostředím školy, konkurencí a obecnou situací, 

která panuje v kraji a všemi faktory, které by mohly mít jakýkoliv vliv na komunikaci. 

Časově nejnáročnější byla fáze analýzy získaných dat, na základě kterých byly 

sestaveny závěry a doporučení pro management školy. Velice přínosný byl focus 

group, který mi ukázal pohled žáků na školu a dal náměty pro zlepšení. Sice ne 

v oblasti komunikačního mixu, ale i tak jej považuji za přínosný. Nemalým dílem k mé 

práci přispěla rovněž ochota paní ředitelky při poskytnutí veškerých dat. 
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Obecně bych řekla, že marketing by měl mít všude, u soukromých i veřejných škol, 

stejné cíle: spokojeného studenta, měřitelné výsledky studia a praktické možnosti 

uplatnění znalostí. Soukromé školy mají možná volnější ruce, ale zase jsou na 

dobrém marketingu závislé. Hlavně co se týká získávání financí od sponzorů  

a náborů nových žáků. Proto jsem se o nich zmiňovala v návrzích a doporučení. 
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aj.  a jiné 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

EU  Evropská unie 

HDP  hrubý domácí produkt 

Kč  Koruna česká 

max.  maximálně 

mil.  miliónů 

min.  minimálně 

MŠ  mateřská škola 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

např.  například 

obr.  obrázek 

POS  point of purchase 

PR  public relations 

Sb.  sbírky 

SOŠ  střední odborná škola 

str.  strana 

tj.  to je 

tzv.  takzvaný   
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PŘÍLOHA Č. 1 Dotazník 

Vážení rodiče, 
 připravili jsme pro Vás následující dotazník, jehož výsledky jsou velice důležité pro 
správnou komunikaci k Vám rodičům. Vaše odpovědi pro nás budou cenným zdrojem 
informací a zpětnou vazbou na naše výchovné a vzdělávací působení. A zároveň je tento 
dotazník součástí diplomové práce. Dotazník je dobrovolný a anonymní, přesto Vás žádáme o 
jeho zodpovědné vyplnění.  
Předem Vám děkujeme za Vaše názory a za Váš čas. 
      AHOL SOŠ a Kristýna Tomsová 
Z odpovědí vyberte takovou, která se podle Vašeho názoru nejvíce blíží skutečnosti. 
Odpověď zakroužkujte. 
 

1. Jste 

a) muž 

b) žena 

 
2. Jaký obor studuje Váš syn/ dcera? 

a) Pedagogické lyceum 

b) Sociální péče-pečovatelská činnost 

c) Bankovnictví a pojišťovnictví 

d) Podnikání a obchod (sportovní management) 

e) Podnikání a obchod 

f) Veřejnoprávní činnost 

 
3. Který ro čník studuje Váš syn/dcera? 

a) 1. ročník 

b) 2. ročník 

c) 3. ročník 

d) 4. ročník 

 
 
 

4. Ohodnoťte jako ve škole následující charakteristiky. (Označte variantu, se kterou 
nejvíc souhlasíte na škále 1-5, kde 1značí naprosto spokojen a 5 naprosto nespokojen). 
 



 

1 2 3 4 5 
a) Materiální vybavení školy 
 
b) Pedagogický sbor 
 
c) Nabídka studijních oborů 
 
d) Cena školného 
 
e) Pověst školy 
 
f) Informace poskytované školou 
 
g) Kvalita výuky 

 
5. AHOL SOŠ by především mělo usilovat o to, aby: ( 5 priorit seřaďte podle 

důležitosti) 

a)  se studenti cítili ve škole dobře a bezpečně  

b)  rozvíjelo u žáků schopnost samostatně myslet, rozhodovat se a obhajovat svá 
rozhodnutí 

c)  naučilo žáky efektivně (úspěšně) se učit (předpoklad a motivace pro celoživotní 
vzdělávání) 

d)  rozvíjelo praktické schopnosti a dovednosti, které žákům pomohou získat dobrou 
práci 

e) vychovávalo žáky k zodpovědnosti, k toleranci, k demokracii 

1. pořadí: 2. pořadí: 3. pořadí: 4. pořadí: 5. pořadí: 
 

6. Jaký druh informací by měla škola poskytovat (můžete zaznačit i více variant) 

a) studijní výsledky (známky) 

b) možnosti dalšího studia, ppř. zaměstnání 

c) akce školy (výstavy, galerie, praxe studentů…) 

d) jiné,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

7. Jak důležité jsou pro vás tyto atributy školy? (Označte variantu, se kterou nejvíc 
souhlasíte na škále 1-5, kde 1 značí velice důležitý a 5 naprosto nedůležitý). 

 
1 2 3 4 5 

a) pověst    



 

b) dosažené úspěchy školy 

c) materiální vybavenost školy 

d) vzdálenost školy od bydliště 

 
e) cena školného 

 

f) kvalita výuky 

g) nabídka studijních oborů 

h) vztah vyučujících k žákům 

i) komunikace školy s rodiči 

 
 

8. Jakému způsobu komunikace mezi Vámi a školou dáváte přednost? (můžete 
zaznačit i více variant) 
a) nástěnky v budově školy          
b) písemná sdělení pro každého z Vás („papírky“)      
c) naše webové stránky         
d) informativní schůzky          
e) e mail 
f) ústní komunikace 
g) jiný způsob……………………………. 

 
9. Sledujete webové stránky AHOL SOŠ ? 

a) ano-jednou týdně 
b) ano-více jak jednou týdně 
c) ano-méně jak jednou týdně 
d) vůbec ne – nezajímá mne           
e) nemám internet 

 
10. Zapojujete se do aktivit školy? 

a) ano 
b) ne - nevím o nich 
c) ne - nezajímá mne to 
d) ne - zvažuji účast 

 
 

11. Domníváte se, že společných akcí školy (divadla, akce, výlety) je: 
a) příliš mnoho 
b) dostatečně 
c) málo 
d) nevím 

 



 

12. Poskytuje Vám škola dostatek informací? 
a) poskytuje dostatek informací o prospěchu 

 
        ANO  NE      NEVÍM  

 
 
 

b) poskytuje dostatek informací o dalším studiu, popřípadě zaměstnání 
      ANO  NE      NEVÍM  

 
 
 
 

c) poskytuje dostatek informací o mimoškolních aktivitách 
 

      ANO  NE      NEVÍM 
 
 
 

13. Do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením o škole, do které teď Vaše dítě 
chodí? (Zaznačte, do jaké míry s daným tvrzením souhlasíte, kde 1 značí naprosto 
souhlasím a 5 naprosto nesouhlasím) 

a) Tato škola nám poskytuje dostatek informací o studijních výsledcích a chování 
našeho dítěte 

1 2 3 4 5 
 
 
 

b) Jsem spokojen/a s úrovní kázně na této škole 

1 2 3 4 5 
 
 
 

c) Na této škole mají žáci problémy s drogami a alkoholem 

 

1 2 3 4 5 
 
 
 

d) Na této škole jsou časté projevy násilí 

1 2 3 4 5 
 
 
 

e) Jsem spokojena s úrovní vyučování a jinými vzdělávacími aktivitami na této škole 



 

1 2 3 4 5 
 
 
 

f) Moje dítě je na této škole nuceno plně využívat svých schopností 

1 2 3 4 5 
 
 
 

g) Jsem plně spokojen/a s úrovní přípravy pro budoucí povolání či budoucího studia 

1 2 3 4 5 
 
 
 

h) Tato škola klade na žáky dostatečně vysoké nároky 

1 2 3 4 5 
 
 
 

i) Jsem rád/a, že mé dítě navštěvuje tuto školu 

1 2 3 4 5 
 

 
 

14. Jak si myslíte, že jsou spokojeny celkově Vaše děti se školou? (Označte variantu, 
se kterou nejvíc souhlasíte na škále 1-5, kde 1 značí velice spokojen a 5 naprosto 
nespokojen). 

1 2 3 4 5 
 
 

 
15. Chtěli byste se vyjádřit ještě k nějakému tématu, které zde nebylo zmíněno? 

………………………………………………………………………………………………… 
V Ostravě dne 19.11.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA Č. 2 Prostředí moodle 

 
 

PŘÍLOHA Č. 3 Mapa okolí školy( bod 1) 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA Č. 4 Vzdělanostní struktura obyvatel Ostravy 

 

 
 

PŘÍLOHA Č. 5 Vývoj zaměstnanosti v Okrese Ostrava  2001-2008 

 
 

PŘÍLOHA Č. 6 PR článek- otevření galerie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA Č. 7 webové stránky AHOL-SOŠ 

 

 

 
 

 



 

PŘÍLOHA Č. 8 Fotoakoademie 2008/2009 

 
 

 

PŘÍLOHA Č. 9 Budova školy 

 
 



 

PŘÍLOHA Č. 10 Logo školy 

 

 
 
 

PŘÍLOHA Č. 11 Scénář skupinového rozhovoru 

 
 
Hlavní cíl : identifikace hlubších motivů, názorů a postojů studentů, které by 

napomohly ke zlepšení interní a externí komunikace na škole a zjištění problémů a 

potřeb studentů. 

 

Cílem  bylo také identifikovat: 

 názor diskutujících na dosavadní stav školy a prostředí a možnosti vylepšení. 

zajímavé postřehy a náměty, které by bylo možné zohlednit při nastavení 

parametrů konkrétních projektů realizovaných školou. 

 nespokojenost účastníků diskuse s konkrétními problémy. 

 návrhy a doporučení pro příjemnější prostředí školy a atmosféru. 

  spokojenost s komunikační aktivitu školy. 

 

 

Datum a čas   7.2 2010, od 17:00 do 18:00  

Počet diskutujících 10 (z každého ročníku 1 zástupce a z každého oboru 1 

zástupce) 

Místo konání    Café 48, Ostrava- Poruba 

 

17:00- 17:05  

Seznámení, uvítání,představení studentů s programem 

 

17:05- 17:15 

Otázky směřující k současnému stavu na škole 

 spokojenost studentů 

 materiální vybavení školy 



 

 učitelský sbor 

 kvalita výuky předmětů 

 komunikace s vedením 

 komunikace školy na veřejnosti 

problémové oblasti 

 

17:15- 17:30 

Rozebrání poznamenaných problémových oblastí a dotazy směřující k 

 dojíždění studentů 

 násilí, drogy, alkohol ve škole 

 

17:30- 17:40 

Návrhy na zlepšení pro management školy v oblasti 

 materiálního vybavení 

 bezpečí 

 kvality výuky 

 marketingu a komunikace 

 vztahu s kantory 

 celkové spokojenosti 

 aj. 

 

17:40- 18:00 

Nabídnutí možnosti vyjádřit se ještě k nějakým tématům 

Nabídka občerstvení 

Poděkování za spolupráci a ukončení skupinového rozhovoru 

 

 
 

PŘÍLOHA Č. 12 Frekvenční tabulky k dotazníku 

Pohlaví  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid muž 20 32,3 32,3 32,3 

žena 42 67,7 67,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  



 

 

Studijní obor  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Pedagogické lyceum 18 29,0 29,0 29,0 

Sociální péče-pečovatelská 

činnost 

1 1,6 1,6 30,6 

Bankovnictví a pojišťovnictví 6 9,7 9,7 40,3 

Podnikání a obchod 17 27,4 27,4 67,7 

Veřejnosprávní činnost 20 32,3 32,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

Ročník  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1. ročník 31 50,0 50,0 50,0 

2.ročník 13 21,0 21,0 71,0 

3.ročník 8 12,9 12,9 83,9 

4.ročník 10 16,1 16,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

Spokojenost s charakteristikami  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto spokojen 32 51,6 59,3 59,3 

spokojen 14 22,6 25,9 85,2 

částečně spokojen 6 9,7 11,1 96,3 

nespokojen 2 3,2 3,7 100,0 

Total 54 87,1 100,0  

Missing System 8 12,9   

Total 62 100,0   

 

 

 

 

 

 



 

Spokojenost s pedagogickým sborem  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto spokojen 28 45,2 48,3 48,3 

spokojen 22 35,5 37,9 86,2 

částečně spokojen 6 9,7 10,3 96,6 

nespokojen 2 3,2 3,4 100,0 

Total 58 93,5 100,0  

Missing System 4 6,5   

Total 62 100,0   

 

Spokojenost s vyu čovacími obory  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto spokojen 31 50,0 54,4 54,4 

spokojen 20 32,3 35,1 89,5 

částečně spokojen 3 4,8 5,3 94,7 

nespokojen 3 4,8 5,3 100,0 

Total 57 91,9 100,0  

Missing System 5 8,1   

Total 62 100,0   

 

 

Spokojnost s cenou školného  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto spokojen 14 22,6 24,1 24,1 

spokojen 14 22,6 24,1 48,3 

částečně spokojen 21 33,9 36,2 84,5 

nespokojen 7 11,3 12,1 96,6 

naprosto nespokojen 2 3,2 3,4 100,0 

Total 58 93,5 100,0  

Missing System 4 6,5   

Total 62 100,0   

 

 



 

 

Spokojenost s pov ěstí školy  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto spokojen 26 41,9 45,6 45,6 

spokojen 23 37,1 40,4 86,0 

částečně spokojen 7 11,3 12,3 98,2 

nespokojen 1 1,6 1,8 100,0 

Total 57 91,9 100,0  

Missing System 5 8,1   

Total 62 100,0   

 

Spokojenost s poskytovanými informacemi  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto spokojen 36 58,1 62,1 62,1 

spokojen 11 17,7 19,0 81,0 

částečně spokojen 8 12,9 13,8 94,8 

nespokojen 3 4,8 5,2 100,0 

Total 58 93,5 100,0  

Missing System 4 6,5   

Total 62 100,0   

 

Spokojenost s kvalitou výuky  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto spokojen 27 43,5 47,4 47,4 

spokojen 20 32,3 35,1 82,5 

částečně spokojen 7 11,3 12,3 94,7 

nespokojen 3 4,8 5,3 100,0 

Total 57 91,9 100,0  

Missing System 5 8,1   

Total 62 100,0   

 

 

 

 



 

Priorita cítit se bezpe čně 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.v pořadí 11 17,7 22,9 22,9 

2.v pořadí 3 4,8 6,3 29,2 

3.v pořadí 7 11,3 14,6 43,8 

4.v pořadí 15 24,2 31,3 75,0 

5.v pořadí 12 19,4 25,0 100,0 

Total 48 77,4 100,0  

Missing System 14 22,6   

Total 62 100,0   

Priorita myslet a obhajovat rozhodnutí  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.v pořadí 21 33,9 42,9 42,9 

2.v pořadí 13 21,0 26,5 69,4 

3.v pořadí 9 14,5 18,4 87,8 

4.v pořadí 4 6,5 8,2 95,9 

5.v pořadí 2 3,2 4,1 100,0 

Total 49 79,0 100,0  

Missing System 13 21,0   

Total 62 100,0   

 

Priorita efektivní učení 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.v pořadí 12 19,4 23,5 23,5 

2.v pořadí 12 19,4 23,5 47,1 

3.v pořadí 10 16,1 19,6 66,7 

4.v pořadí 9 14,5 17,6 84,3 

5.v pořadí 8 12,9 15,7 100,0 

Total 51 82,3 100,0  

Missing System 11 17,7   

Total 62 100,0   

 

 

 



 

 

Priorita rozvíjení praktických schopností  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.v pořadí 6 9,7 12,5 12,5 

2.v pořadí 16 25,8 33,3 45,8 

3.v pořadí 13 21,0 27,1 72,9 

4.v pořadí 6 9,7 12,5 85,4 

5.v pořadí 7 11,3 14,6 100,0 

Total 48 77,4 100,0  

Missing System 14 22,6   

Total 62 100,0   

 

Priorita zodpov ědnost a tolerance  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.v pořadí 4 6,5 8,3 8,3 

2.v pořadí 4 6,5 8,3 16,7 

3.v pořadí 7 11,3 14,6 31,3 

4.v pořadí 11 17,7 22,9 54,2 

5.v pořadí 22 35,5 45,8 100,0 

Total 48 77,4 100,0  

Missing System 14 22,6   

Total 62 100,0   

 

známky  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ano 44 71,0 97,8 97,8 

ne 1 1,6 2,2 100,0 

Total 45 72,6 100,0  

Missing System 17 27,4   

Total 62 100,0   



 

 

 

 

 

 

možnost dalšího studia  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ano 40 64,5 97,6 97,6 

ne 1 1,6 2,4 100,0 

Total 41 66,1 100,0  

Missing System 21 33,9   

Total 62 100,0   

 

akce školy  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ano 16 25,8 94,1 94,1 

ne 1 1,6 5,9 100,0 

Total 17 27,4 100,0  

Missing System 45 72,6   

Total 62 100,0   

 

jiné  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ano 1 1,6 50,0 50,0 

ne 1 1,6 50,0 100,0 

Total 2 3,2 100,0  

Missing System 60 96,8   

Total 62 100,0   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

důležitost pov ěst  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid velice důležité 22 35,5 43,1 43,1 

důležité 19 30,6 37,3 80,4 

spíše nedůležité 9 14,5 17,6 98,0 

nedůležité 1 1,6 2,0 100,0 

Total 51 82,3 100,0  

Missing System 11 17,7   

Total 62 100,0   

 

 

důležitost úsp ěchy školy  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid velice důležité 17 27,4 32,7 32,7 

důležité 26 41,9 50,0 82,7 

spíše nedůležité 6 9,7 11,5 94,2 

nedůležité 1 1,6 1,9 96,2 

naprosto nedůležité 1 1,6 1,9 98,1 

     

Total 52 83,9 100,0  

Missing System 10 16,1   

Total 62 100,0   

 

 

 

 

 



 

důležitost materiálního vybavení  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid velice důležité 20 32,3 40,0 40,0 

důležité 19 30,6 38,0 78,0 

spíše nedůležité 10 16,1 20,0 98,0 

nedůležité 1 1,6 2,0 100,0 

Total 50 80,6 100,0  

Missing System 12 19,4   

Total 62 100,0   

 

důležitost vzdálenost od bydlišt ě 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid velice důležité 8 12,9 15,7 15,7 

důležité 17 27,4 33,3 49,0 

spíše nedůležité 14 22,6 27,5 76,5 

nedůležité 7 11,3 13,7 90,2 

naprosto nedůležité 4 6,5 7,8 98,0 

X     

Total 51 82,3 100,0  

Missing System 11 17,7   

Total 62 100,0   

 

 

důležitost cena školného  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid velice důležité 18 29,0 35,3 35,3 

důležité 17 27,4 33,3 68,6 

spíše nedůležité 11 17,7 21,6 90,2 

nedůležité 3 4,8 5,9 96,1 

naprosto nedůležité 1 1,6 2,0 98,0 

X 1 1,6 2,0 100,0 

Total 51 82,3 100,0  

Missing System 11 17,7   

Total 62 100,0   



 

 

 

důležitost kvalita výuky  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid velice důležité 47 75,8 87,0 87,0 

důležité 6 9,7 11,1 98,1 

     

Total 54 87,1 100,0  

Missing System 8 12,9   

Total 62 100,0   

 

 

důležitost nabídka studijních obor ů 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid velice důležité 29 46,8 54,7 54,7 

důležité 15 24,2 28,3 83,0 

spíše nedůležité 6 9,7 11,3 94,3 

nedůležité 2 3,2 3,8 98,1 

Naprosto nedůležité 1 1,6 1,9 100,0 

Total 53 85,5 100,0  

Missing System 9 14,5   

Total 62 100,0   

 

 

 

důležitost vztah student u čitel  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid velice důležité 38 61,3 71,7 71,7 

důležité 12 19,4 22,6 94,3 

spíše nedůležité 2 3,2 3,8 98,1 

nedůležité     

Total 53 85,5 100,0  

Missing System 9 14,5   

Total 62 100,0   



 

 

důležitost komunikace školy  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid velice důležité 34 54,8 65,4 65,4 

důležité 15 24,2 28,8 94,2 

spíše nedůležité 1 1,6 1,9 96,2 

nedůležité 1 1,6 1,9 98,1 

naprosto nedůležité 1 1,6 1,9 100,0 

Total 52 83,9 100,0  

Missing System 10 16,1   

Total 62 100,0   

informativní sch ůzky  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 27 43,5 96,4 96,4 

8 1 1,6 3,6 100,0 

Total 28 45,2 100,0  

Missing System 34 54,8   

Total 62 100,0   

 

e-mail  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ano 26 41,9 96,3 96,3 

ne 1 1,6 3,7 100,0 

Total 27 43,5 100,0  

Missing System 35 56,5   

Total 62 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

sledovanost webových stránek školy  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ano,jednou týdně 23 37,1 37,7 37,7 

ano,více jak jednou týdně 13 21,0 21,3 59,0 

ano,méně jak jednou týdně 24 38,7 39,3 98,4 

ne 1 1,6 1,6 100,0 

Total 61 98,4 100,0  

Missing System 1 1,6   

Total 62 100,0   

 

 

zapojení do aktivit školy  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ano 9 14,5 14,8 14,8 

ne, nevím o nich 36 58,1 59,0 73,8 

ne, nezajímá mne to 4 6,5 6,6 80,3 

ne, zvažuji účast 11 17,7 18,0 98,4 

 1 1,6 1,6 100,0 

Total 61 98,4 100,0  

Missing System 1 1,6   

Total 62 100,0   

 

 

spole čné akce školy  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid dostatečně 49 79,0 81,7 81,7 

málo 6 9,7 10,0 91,7 

nevím 4 6,5 6,7 98,3 

 1 1,6 1,7 100,0 

Total 60 96,8 100,0  

Missing System 2 3,2   

Total 62 100,0   

 



 

 

informace o prosp ěchu  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ano 58 93,5 96,7 96,7 

ne 1 1,6 1,7 98,3 

nevím 1 1,6 1,7 100,0 

Total 60 96,8 100,0  

Missing System 2 3,2   

Total 62 100,0   

 

 

informace o možnosti dalšího studia  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ano 27 43,5 45,8 45,8 

ne 12 19,4 20,3 66,1 

nevím 19 30,6 32,2 98,3 

 1 1,6 1,7 100,0 

Total 59 95,2 100,0  

Missing System 3 4,8   

Total 62 100,0   

 

 

informace o mimoškolních aktivitách  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ano 36 58,1 61,0 61,0 

ne 7 11,3 11,9 72,9 

nevím 15 24,2 25,4 98,3 

 1 1,6 1,7 100,0 

Total 59 95,2 100,0  

Missing System 3 4,8   

Total 62 100,0   

 

 

 



 

 

Tvrzení poskytuje dostatek informací o studijních v ýsledcích a chování našeho dít ěte 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto souhlasím 40 64,5 67,8 67,8 

souhlasím 14 22,6 23,7 91,5 

spíše nesouhlasím 3 4,8 5,1 96,6 

nesouhlasím 1 1,6 1,7 98,3 

 1 1,6 1,7 100,0 

Total 59 95,2 100,0  

Missing System 3 4,8   

Total 62 100,0   

 

Tvrzení spokojen/a s úrovní kázn ě na této škole  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto souhlasím 25 40,3 43,9 43,9 

souhlasím 17 27,4 29,8 73,7 

spíše nesouhlasím 9 14,5 15,8 89,5 

nesouhlasím 1 1,6 1,8 91,2 

naprosto nesouhlasím 4 6,5 7,0 98,2 

 1 1,6 1,8 100,0 

Total 57 91,9 100,0  

Missing System 5 8,1   

Total 62 100,0   

Tvrzení žáci mají problémy s drogami a alkoholem  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto souhlasím 4 6,5 8,5 8,5 

souhlasím 1 1,6 2,1 10,6 

spíše nesouhlasím 9 14,5 19,1 29,8 

nesouhlasím 9 14,5 19,1 48,9 

naprosto nesouhlasím 23 37,1 48,9 97,9 

 1 1,6 2,1 100,0 

Total 47 75,8 100,0  

Missing System 15 24,2   

Total 62 100,0   



 

Tvrzení časté projevy násilí  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto souhlasím 3 4,8 6,0 6,0 

souhlasím 4 6,5 8,0 14,0 

spíše nesouhlasím 7 11,3 14,0 28,0 

nesouhlasím 6 9,7 12,0 40,0 

naprosto nesouhlasím 29 46,8 58,0 98,0 

 1 1,6 2,0 100,0 

Total 50 80,6 100,0  

Missing System 12 19,4   

Total 62 100,0   

 

Tvrzení jsem spokojen/a s úrovní výuky na této škol e 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto souhlasím 26 41,9 45,6 45,6 

souhlasím 20 32,3 35,1 80,7 

spíše nesouhlasím 8 12,9 14,0 94,7 

nesouhlasím 1 1,6 1,8 96,5 

naprosto nesouhlasím 1 1,6 1,8 98,2 

 1 1,6 1,8 100,0 

Total 57 91,9 100,0  

Missing System 5 8,1   

Total 62 100,0   

 

Tvrzení mé dít ě využívá pln ě své schopnosti  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto souhlasím 17 27,4 30,4 30,4 

souhlasím 20 32,3 35,7 66,1 

spíše nesouhlasím 12 19,4 21,4 87,5 

nesouhlasím 3 4,8 5,4 92,9 

naprosto nesouhlasím 3 4,8 5,4 98,2 

 1 1,6 1,8 100,0 

Total 56 90,3 100,0  

Missing System 6 9,7   



 

Tvrzení mé dít ě využívá pln ě své schopnosti  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto souhlasím 17 27,4 30,4 30,4 

souhlasím 20 32,3 35,7 66,1 

spíše nesouhlasím 12 19,4 21,4 87,5 

nesouhlasím 3 4,8 5,4 92,9 

naprosto nesouhlasím 3 4,8 5,4 98,2 

 1 1,6 1,8 100,0 

Total 56 90,3 100,0  

Missing System 6 9,7   

Total 62 100,0   

 

Tvrzení jsem spokojen/a s p řípravou na budoucí povolání  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto souhlasím 24 38,7 41,4 41,4 

souhlasím 20 32,3 34,5 75,9 

spíše nesouhlasím 9 14,5 15,5 91,4 

nesouhlasím 2 3,2 3,4 94,8 

naprosto nesouhlasím 2 3,2 3,4 98,3 

13 1 1,6 1,7 100,0 

Total 58 93,5 100,0  

Missing System 4 6,5   

Total 62 100,0   

 

Tvrzení škola klade dostate čné nároky  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto souhlasím 22 35,5 37,3 37,3 

souhlasím 19 30,6 32,2 69,5 

spíše nesouhlasím 12 19,4 20,3 89,8 

nesouhlasím 2 3,2 3,4 93,2 

naprosto nesouhlasím 3 4,8 5,1 98,3 

 1 1,6 1,7 100,0 

Total 59 95,2 100,0  

Missing System 3 4,8   



 

Tvrzení škola klade dostate čné nároky  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto souhlasím 22 35,5 37,3 37,3 

souhlasím 19 30,6 32,2 69,5 

spíše nesouhlasím 12 19,4 20,3 89,8 

nesouhlasím 2 3,2 3,4 93,2 

naprosto nesouhlasím 3 4,8 5,1 98,3 

 1 1,6 1,7 100,0 

Total 59 95,2 100,0  

Missing System 3 4,8   

Total 62 100,0   

 

Tvrzení moje dít ě je zde spokojeno  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto souhlasím 34 54,8 57,6 57,6 

souhlasím 15 24,2 25,4 83,1 

spíše nesouhlasím 7 11,3 11,9 94,9 

nesouhlasím 2 3,2 3,4 98,3 

 1 1,6 1,7 100,0 

Total 59 95,2 100,0  

Missing System 3 4,8   

Total 62 100,0   

 

Co si myslí Vaše dít ě? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid naprosto souhlasím 25 40,3 43,1 43,1 

souhlasím 21 33,9 36,2 79,3 

spíše nesouhlasím 10 16,1 17,2 96,6 

nesouhlasím 1 1,6 1,7 98,3 

 1 1,6 1,7 100,0 

Total 58 93,5 100,0  

Missing System 4 6,5   

Total 62 100,0   
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