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1 Úvod 

Marketingová komunikace v posledních letech zaznamenala obrovský rozvoj 

spojený s vyuţíváním nových technologií, které se pomalu, ale jistě stávají kaţdodenní 

součástí našeho ţivota. Stejně tak lze zaznamenat vývoj marketingové komunikace  

i ve školství, a právě veřejné školy, které byly dříve zvyklé nemít nouzi o studenty,  

by měly dávat pozor na sniţování počtu studentů a snaţit se vyuţít jakoukoliv moţnost 

k jejich získání. Včasné zachycení a vyuţití nových trendů v komunikaci školy by se 

mohlo stát tím pověstným krokem, pomocí kterého se můţe škola dostat před konkurenci. 

Současná moderní marketingová komunikace škol si ţádá o něco více neţ jen 

vývoj dobrého produktu a jeho dostupnost potencionálním studentům. Jestliţe si školy 

chtějí vybudovat dostatečně silné a konkurenceschopné postavení, musí komunikovat 

nejen se svými současnými, ale i potencionálními studenty. A právě marketingová 

komunikace škol hledá nejefektivnější cesty pro poskytování informací a dosaţení 

spokojenosti zákazníka. 

Obchodní akademie Hořice, stejně jako ostatní školy, se v dnešní době musí 

potýkat se spoustou problémů. Největším problémem je úbytek studentů a s nimi spojené 

finance. Čím více ubývá na škole studentů, tím méně peněz k ní plyne ze státního 

rozpočtu. Důsledkem toho se škola musí potýkat s problémem nedostačujícího rozpočtu. 

S tím souvisí propouštění pedagogického sboru, nedostatečné materiální vybavení, nebo 

dokonce ukončení činnosti školy. Jestliţe chce škola pokračovat v běţné činnosti bez 

komplikací, musí přijmout určitá opatření, která povedou ke zlepšení situace. 

V této bakalářské práci je řešena problematika marketingové komunikace veřejné 

střední školy OA Hořice, v níţ jsem sám absolventem, a která se nachází ve východních 

Čechách. Zpracováním dosaţitelných literárních zdrojů se pokusím vytvořit základ, který 

bude vyuţit pro analytickou část, a pomocí marketingového výzkumu vytvořím 

doporučení, která, jak doufám, budou prospěšná nejen pro vedení školy, ale i pro samotné 

ţáky OA Hořice. 
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Jelikoţ mám pozitivní vzpomínky na střední školu a Obchodní akademie Hořice 

by uvítala zlepšení v oblasti marketingové komunikace, rozhodl jsem se právě  

pro uvedené téma bakalářské práce. 

Cílem bakalářské práce je tedy analyzovat stávající marketingovou 

komunikaci střední školy OA Hořice s jejími studenty, dále posoudit jaké nové 

trendy komunikace škola využívá, jaké jsou její nedostatky a navrhnout 

zefektivnění této marketingové komunikace. 
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2 Charakteristika školy a její prostředí 

2.1 Historie školy 

Rozvojem textilního a kamenického průmyslu a peněţnictví v Hořicích koncem 

19. století nastala potřeba odborně školených sil. Tehdy vznikla myšlenka zaloţit  

v Hořicích obchodní školu. Prvně tuto myšlenku veřejně pronesl tehdejší hořický advokát 

JUDr. František Pára. Jeho zásluhou, ve spolupráci se starostou města MUDr. Aloisem 

Tomsou, se podařilo přesvědčit městské zastupitelstvo o výhodách, které by škola  

pro město přinesla. Ve schůzi městského zastupitelstva dne 22. října 1897 byl tento návrh 

schválen. Škola byla povolena ministerstvem kultury a vyučování Rakouskem-Uherskem 

dne 9. července 1898.  

Nová obchodní dvouletá škola byla slavnostně otevřena dne 20. září 1898 a byla 

prozatímně umístěna v jiţní části obecního domu. V roce 1905 byla škola rozšířena  

o dívčí oddělení. Tím vznikla potřeba získat nové učební prostory. Po delším jednání  

se usneslo městské zastupitelstvo, aby byla postavena nová školní budova. Bylo 

vyhlédnuto místo u nádraţí a se stavbou bylo započato v roce 1909. Škola byla dostavěna 

v následujícím roce. Dne 25. září 1910 byla nová budova slavnostně otevřena a předána 

obchodní škole k uţívání. 

Ve schůzi kuratoria dne 3. ledna 1912 bylo jednomyslně usneseno, aby v Hořicích 

byla zřízena vyšší obchodní škola. Po mnoha ţádostech, osobních intervencích  

a deputacích vydalo ministerstvo kultu a vyučování výnos č. 7.386 ze dne 2. března 1914, 

aby byla počátkem školního roku 1914/1915 zřízena škola s názvem "Vyšší obchodní 

škola v Hořicích". 

Dne 13. října 1918 výnosem č. 34.636 udělilo ministerstvo kultu a vyučování 

ústavu titul "Obchodní akademie v Hořicích". 

V roce 1944 byl ústav uzavřen, ţactvo a profesoři pracovně nasazeni a do budovy 

byl umístěn německý lazaret.  Po osvobození v roce 1945 byla budova vyklizena  

a předána škole.  Dne 15. července 1945 se konaly zkoušky do 1. ročníku. 
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Koncem školního roku 1963/1964 byla zrušena Střední ekonomická škola  

v Hořicích. Doţívající 4. ročník dochodil zároveň s 3. ročníkem večerní ekonomickou 

školu v Hořicích, ale uţ pod správou SEŠ Jičín. 

Ve školním roce 1983/1984 se škola stává Středním odborným učilištěm 

obchodním. Od poloviny 80. let se ve škole vyučuje učebním oborům prodavač 

drogistického, drobného, elektrotechnického a potravinářského zboţí. 

V lednu 1994 komise sloţená ze zástupců Ministerstva školství a Ministerstva 

hospodářství ČR schválila projekt na vytvoření Integrované střední školy obchodní  

v Hořicích v Podkrkonoší od 1. září 1994. Součástí této školy by měla být i čtyřletá 

Obchodní akademie, jejíţ první ročník byl otevřen 1. září 1995. [16] 

2.2 Mikroprostředí školy 

Mikroprostředí zahrnuje takové faktory, které můţe škola vyuţít a které pomáhají 

škole dosahovat své hlavní funkce, a to uspokojování potřeb svých studentů. Těmito 

potřebami se rozumí vzdělávání. To je zaloţeno na vzájemné interakci studentů a učitelů. 

Faktory ve školním prostředí jsou např. technické a technologické vybavení, finanční 

moţnosti, úroveň profesorského sboru a jiné faktory, které se v dané škole vyuţívají  

pro uspokojování potřeb studentů. Pro školu je rozhodující její marketingový mix,  

ve kterém se projevují silné nebo slabé stránky školy. Kaţdý faktor ovlivňuje potřeby  

a poţadavky studentů, a proto by škola měla těmto faktorům nejen věnovat pozornost,  

ale také se je snaţit aktivně zlepšovat a rozvíjet. 

2.2.1 Marketingový mix 

Produkt 

Škola OA Hořice nabízí několik studijních a učňovských oborů formou 

prezenčního studia. Forma dálkového studia zde není k dispozici ani u jednoho z oborů. 

Kromě těchto oborů lze získat i státní zkoušku z kancelářského psaní na stroji a řidičský 

průkaz, který probíhá v součinnosti se školou v průběhu školního roku. 

1) Studijní obory: Na škole je výběr ze tří studijních oborů, a to: obchodní 

akademie, obchodník a podnikání. Všechny tyto obory jsou zakončeny 
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maturitní zkouškou a student za její úspěšné sloţení získá maturitní 

vysvědčení. U oboru obchodní akademie a u oboru obchodník je délka studia 

stanovena na 4 roky a u oboru podnikání, jelikoţ se jedná o nástavbové 

studium, je tato délka stanovena pouze na 2 roky. 

a) Obchodní akademie - Absolvent obchodní akademie je připraven tak,  

aby po sloţení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem 

terciárního vzdělávání (vysoká škola, vyšší odborná škola). Absolvent  

se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, 

obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech 

právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání: 

ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, 

referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, pracovník 

marketingu a další. Absolvent má rovněţ předpoklady pro to, aby rozvíjel 

vlastní podnikatelské aktivity. 

b) Obchodník - Absolvent najde uplatnění ve všech organizacích  

a podnicích provozujících obchod, je připraven pracovat např. v oddělení 

nákupu a prodeje zboţí, marketingu, logistiky, propagace či obchodním 

oddělení. Má předpoklady pro to, aby po zapracování a získání potřebných 

zkušeností vykonával především organizační funkce včetně samostatného 

řízení obchodních činností a uplatnil se jako obchodní inspektor, vedoucí 

provozních a organizačních jednotek, vedoucí a zástupce oddělení nákupu 

a prodeje zboţí, obchodního oddělení, manaţer firem, obchodní zástupce 

firem nebo společností. 

c) Podnikání - Absolventi studia podnikání jsou připravováni pro zvládnutí 

podnikatelských aktivit v profesní oblasti. Mohou zaloţit a řídit vlastní 

firmu, nebo se uplatnit v obchodních, marketingových či jiných 

činnostech. Kompetence ţáků jsou rozvíjeny v oblasti administrativně-

ekonomické, účetní, jazykové, matematické, informačních  

a komunikačních technologií a navazují na jiţ získané kompetence  

ve tříletých vzdělávacích programech. Absolventi získají kompetence 

potřebné pro zaloţení a vedení firmy, základy účetnictví, znalosti z oblasti 

marketingu a elektronické komunikace s cílem kvalitního uplatnění  

v profesním ţivotě. 
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2) Učňovské obory: Škola nabízí studentům také moţnost tří učňovských oborů, 

a to: prodavač drogistického zboţí, prodavač elektrotechnického zboţí  

a prodavač smíšeného zboţí. Učňovské obory jsou zakončovány závěrečnou 

zkouškou, po jejím úspěšném splnění získá student výuční list. U všech tří 

oborů je stanovena délka studia na 3 roky. 

a) Prodavač - drogistické zboží - Absolventi tohoto studia jsou připraveni 

pro práci v maloobchodech i velkoobchodech zabývajících se prodejem 

drogistického zboţí (kosmetika, prací a čisticí prostředky, autokosmetika, 

barvy a laky, zahrádkářská chemie atd.). Škola má ve výuce tohoto oboru 

nejdelší tradici v republice. Obor Drogistické zboţí se zde nepřetrţitě 

vyučuje jiţ od roku 1962.  

b) Prodavač - elektrotechnické zboží - Absolventi tohoto studia jsou 

připraveni pro práci v maloobchodech i velkoobchodech zabývajících  

se prodejem elektrotechnického zboţí (televizní i rozhlasové přijímací 

přístroje, nahrávací přístroje audio i video, elektromechanická  

a elektrotepelná zařízení atd.). Obor Elektrotechnické zboţí se zde vyučuje 

jiţ od roku 1984. Škola OA Hořice je jediná, která má tento obor zařazený 

do svého vzdělávacího programu. 

c) Prodavač - smíšené zboží - Absolventi tohoto studia jsou připraveni  

pro práci v maloobchodech i velkoobchodech zabývajících se prodejem 

smíšeného zboţí (sklo a porcelán, hračky a sportovní potřeby, papírenské 

zboţí, biţuterie, stavebniny, ţelezářské zboţí, potravinářské zboţí atd.). 

Cena 

Cena školeného není stanovena, jelikoţ se jedná o příspěvkovou organizaci 

Královéhradeckého kraje. Studium je tedy zdarma pro všechny obory, které škola 

poskytuje. 

Distribuce 

Obchodní akademie se nachází a poskytuje svoje sluţby ve městě Hořice 

v Podkrkonoší, které se nachází v okrese Jičín. Je to druhé největší město v okrese, hned 

po městě Jičín. Škola také zajišťuje odborný výcvik v různých organizacích, a to nejen 

v Hořicích, ale po celém Královéhradeckém kraji. 
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Marketingová komunikace školy 

Škola především nabízí přehledné webové stránky, kde jsou poskytovány všechny 

potřebné informace o škole, studijních a učňovských oborech a školním řádu. Dále jsou 

zde zobrazovány novinky a pro lepší orientaci rodiče i ţáka průběţná klasifikace. Tyto 

stránky jsou určeny jak pro ţáky, tak pro rodiče.  

Mezi další komunikační aktivity, které škola pořádá, lze zařadit pořádání 

maturitního plesu, dne otevřených dveří, spolupráci s organizačním výborem ,,Jičín – 

město pohádky“, spolupráci s občanským sdruţením ,,Ţivot dětem“ a spolupráci  

s Nadačním fondem Českého rozhlasu ,,Světluška“. Škola se také účastní mnoha soutěţí 

místního, okresního a oblastního charakteru v českém jazyce, anglické konverzaci, 

šachových turnajů a hlavně sportovních turnajů. Mezi největší přednosti, které škola 

vytvořila, patří projekt Podpora zdraví aneb, co lze dělat pro zlepšení pohody ve škole  

a také instalace schránky pro náměty a připomínky ţáků na zlepšení prostředí školy. 

Lidé 

Počet pedagogických pracovníků je 26. Do září 2008 byli 4 pedagogičtí 

pracovníci proškoleni v SIPVZ na úrovni Z, 13 pedagogických pracovníků na úrovni P0  

a 3 na úrovni PV. Škola také zaměstnává ředitele, zástupkyni ředitele, školníka, 

sekretářku a 9 zaměstnanců kuchyně. 

Mezi kontaktní pracovníky školy patří pedagogický sbor, který je rozdělen  

na interní učitele a externí učitele. Pedagogové přichází do kontaktu se studenty a rodiči 

nejčastěji. Dále zde jsou koncepční pracovníci, coţ je vedení školy, kam patří ředitel  

a zástupce ředitele. Tito pracovníci se podílejí na tvorbě cílů a jejich dosahování. 

Důleţitou roli také hrají podpůrní pracovníci, mezi které patří např. osoby, které zajišťují 

chod školy, osoby, které se starají o administrativu, a osoby, které se starají o přípravu  

a výdej stravy. 

Materiální prostředí 

V prostorách školy se nachází tělocvična, posilovna a jídelna, která poskytuje 

kaţdodenně 2 jídla. Také je zde moţnost ubytování na internátu, jenţ je přímo propojen  

s budovou školy. Škola je vybavena jednou počítačovou učebnou a jednou učebnou 

administrativy. V počítačové učebně je 30 počítačů a přístup na internet, v učebně 

administrativy je 31 počítačů. Dále je zde 13 odborných učeben a běţných tříd. Ve třech 

učebnách se nacházejí interaktivní tabule, které se pouţívají k nejmodernější formě 
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výuky na škole. Škola také vlastní 4 dataprojektory, z nichţ 3 jsou zabudovány  

v učebnách. Škola také poskytuje bezdrátové připojení o rychlosti 3072/1536 kb/s. 

Procesy 

Mezi hlavní procesy na škole patří vzdělávání studentů. Mezi pedagogy a studenty 

je vysoká míra interakce, to znamená, ţe studenti se aktivně podílejí a zapojují do výuky, 

a proto lze řadit procesy na škole mezi profesionální sluţby poskytované specialisty. 

Mezi další procesy na škole lze uvést např. systém stravování, kopírování materiálů, 

získávání informací na internetových stránkách apod. 

2.3 Mezoprostředí školy 

Cílem školy je vzdělávat a uspokojovat přání studentů, díky tomu se škola dostává 

do kontaktu s celou řadou dalších subjektů. Mezoprostředí je tvořeno zejména ţáky  

a studenty a konkurenčními typy škol. Dále můţe být tvořeno rodiči, sponzory  

a veřejností. Velice důleţitým faktorem se pro školu stává její absolvent a jeho uplatnění 

na trhu práce. 

Čím je stupeň vztahu absolventa se školou vyšší, tím větší výhody z toho  

pro školu mohou plynout. [11] 

Existují tyto stupně vztahu se školou [11]: 

1) Příznivec – má zájem být se školou v kontaktu, a pokud má škola  

co nabídnout, můţe se stát jejím obhájcem. 

2) Obhájce – je se školou v pravidelném kontaktu a také šíří její dobré jméno  

a napomáhá tak dobrému image. 

3) Partner školy – absolvent zastávající významnou pozici ve společnosti, můţe 

být sponzorem nebo členem školské rady. 

2.4 Makroprostředí školy 

V rámci makroprostředí je škola vystavena neustále se rozvíjejícím proměnným, 

které mohou mít vliv na úspěch nebo selhání školy. Jednotlivé prvky neustále 

proměnlivého prostředí můţe podnik jen stěţí ovlivnit, a proto je pro školu znalost  
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a vyuţití makroprostředí často velice důleţitá. Je vhodné, aby škola tyto vlivy 

monitorovala a systematicky analyzovala, můţe tak odhadnout důsledky, které plynou 

z jejich působení, a dávají škole moţnost lépe se na tyto vlivy připravit a pomocí nich 

odvodit patřičná opatření. Většinou jsou tyto proměnné rozdělovány do několika 

kategorií: na demografické prostředí, ekonomické prostředí, politické prostředí, kulturní 

prostředí, technologické prostředí a ekologické prostředí. 

2.4.1 Demografické prostředí 

Mezi demografické vlivy, které ovlivňují školu a její vnější prostředí, lze zařadit 

velikost obyvatelstva, hustotu obyvatelstva a porodnost. 

Počet obyvatel za Královéhradecký kraj byl 554 803 obyvatel k datu 31. 12. 2010 

a téměř se za posledních deset let nezměnil. Ve srovnání s předchozím rokem tento počet 

stoupl o pouhých 399 obyvatel. Počet nově narozených dětí v roce 2009 byl 6261 a téměř 

se nezměnil v porovnání s předcházejícím rokem. [17] 

Školy jsou ovlivňovány zejména vývojem porodnosti a populace, důsledkem toho 

můţe být zavírání škol pro nedostatečný počet ţáků nebo slučování tříd ve stejných 

ročnících. 

2.4.2 Ekonomické prostředí 

Mezi ekonomické vlivy, které mohou ovlivňovat školu a její vnější prostředí lze 

zařadit míru nezaměstnanosti a výši průměrné hrubé mzdy. 

Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji dosahovala výše 8,37 % za rok 2010. 

Průměrná výše hrubé měsíční mzdy v Královéhradeckém kraji za rok 2009 činí  

23 386 Kč. Z rozpočtu České republiky bude letos vynaloţeno přes 217 miliard, to je asi 

4,5 % HDP, coţ je méně neţ ve srovnání se západními zeměmi. [17] 

Nedostatek peněţních prostředků můţe ovlivňovat jak kvalitu výuky, tak prostředí 

školy, ve kterém se ţák pohybuje.  

2.4.3 Politické prostředí 

Politické prostředí vytváří silný vliv na rozhodování a plánování škol. Toto 

prostředí je tvořeno legislativou, vládními orgány, krajskými úřady, obcemi a zájmovými 
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skupinami. Legislativa určuje školám „pravidla hry“, která jsou stanovena zákony, 

nařízeními vlády, vyhláškami a směrnicemi. [11] 

 Současný školský zákon z roku 2004 nabývá účinnost dne 1. ledna 2005,  

s výjimkou některých ustanovení, která nabyla účinnosti 1. ledna 2007. Mezi 

platné zákony patří: 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělání, také známý jako školský zákon. 

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

školského zákona. 

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

zákonů. 

 Ostatní nařízení a vyhlášky. 

2.4.4 Kulturní prostředí 

Současným trendem v kulturním prostředí je rostoucí hodnota vzdělávání.  

Jak u rodičů, tak u samotných dětí roste zájem o vzdělání. U obyvatelstva stoupá 

poptávka po celoţivotním vzdělávání, kurzech a seminářích. Podniková praxe, rodiče  

i některé střední školy volají po změně dosavadního stylu výuky. Neméně důleţitým 

faktem je, ţe se v české společnosti nedostatečně věnuje pozornost dodrţování etických 

zásad a kultuře uvnitř společností a organizací. [4] 
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3 Teoretická východiska marketingové komunikace  

ve službách 

Marketingová komunikace prošla v posledních letech velkou obměnou. Zákazníci 

jsou stále vybíravější, a tím pádem se musí více selektovat i kampaně. Jiţ dlouho není 

komunikace ztotoţňována pouze s reklamním spotem v televizi. Dnes se ke komunikaci 

vyuţívá řada nových a netradičních nástrojů. Při zavádění moderní komunikace 

nedochází pouze k tvorbě nových nástrojů, ale také k inovacím stávajících, a proto 

prochází změnami i klasické metody. Hlavně se mění poměr jejich vyuţití, jejich účinná 

kombinace a samotná aplikace. [2] 

3.1 Marketingový mix 

„Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí marketingový 

manažer utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu může 

marketingový manažer namíchat v různé intenzitě i v různém pořadí. Slouží stejnému cíli: 

uspokojit potřeby zákazníků a přinést organizaci zisk.“
1
 

Marketingový mix sluţeb obsahuje takzvaných 7 P [13]: 

1) Product (Produkt) 

Produktem rozumíme vše, co organizace nabízí spotřebiteli k uspokojení jeho 

hmotných i nehmotných potřeb. U čistých sluţeb popisujeme produkt jako 

určitý proces, často bez pomoci hmotných výsledků. Klíčovým prvkem 

definujícím sluţbu je její kvalita. Rozhodování o produktu se týká vývoje, 

ţivotního cyklu, image značky a sortimentu produktů. 

2) Price (Cena) 

U ceny je nutné především všímat si nákladů, relativní úrovně ceny, úrovně 

koupěschopné poptávky, úlohy ceny při podpoře prodeje, úlohy ceny při snaze 

o soulad mezi reálnou poptávkou a produkční kapacitou v místě a v čase. 

Vzhledem k nehmotnému charakteru sluţeb se cena stává významným 

ukazatelem kvality. Neoddělitelnost sluţby od jejího poskytovatele znamená 

                                                           
1
 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb – efektivně a moderně, str. 26. 
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další specifika při tvorbě cen sluţeb. Veřejné sluţby nemají zpravidla ţádnou 

cenu, nebo mají cenu dotovanou. To znamená, ţe organizace musí věnovat 

pozornost nabídkové straně stanovení ceny, tedy nákladům. 

3) Place (Distribuce) 

Rozhodování o distribuci souvisí s usnadněním přístupu zákazníků ke sluţbě. 

Distribuce také souvisí s místní lokalizací sluţby a s volbou případného 

zprostředkovatele dodávky sluţby. Kromě toho jsou sluţby více či méně 

v souvislosti s pohybem hmotných prvků tvořících součást sluţby. Učitel 

například potřebuje ke svému výkladu dataprojektor, který musí někdo 

obstarat, skladovat a umístit do učebny. 

4) Promotion (Marketingová komunikace) 

Při poskytování sluţeb je vţdy nejdůleţitější, kdyţ sami zákazníci mluví  

o sluţbách pochvalně. Zákazníci tak vytváří pozitivní nebo negativní image 

v očích veřejnosti. Producent sluţby se musí naučit komunikovat se svými 

současnými i potencionálními zákazníky a dokonce i se širokou veřejností. 

K tomu musí vědět jak komunikovat a jaké nástroje a prostředky k tomu 

pouţít a také co komu a kdy sdělit. 

5) People (Lidé) 

Při poskytování sluţeb dochází ve větší či menší míře ke kontaktům zákazníka 

s poskytovateli sluţby. Proto se také lidé stávají jedním z významných prvků 

marketingového mixu sluţeb a mají přímý vliv na jejich kvalitu. Vzhledem 

k tomu, ţe zákazník je součástí procesu poskytování sluţby, ovlivňuje i on její 

kvalitu. Organizace by se měla zaměřovat na výběr, vzdělávání a motivování 

zaměstnanců a stejně tak by měla stanovovat určitá pravidla pro chování 

zákazníků. Obě hlediska jsou důleţitá pro vytváření příznivých vztahů mezi 

zákazníky a zaměstnanci. 

6) Physical evidence (Materiální prostředí) 

Nehmotná povaha sluţeb znamená, ţe zákazník nedokáţe posoudit sluţbu 

dříve, neţ ji spotřebuje. To zvyšuje riziko nákupu sluţeb. Materiální prostředí 

je tedy svým způsobem důkaz o vlastnostech sluţby. Můţe mít několik forem 

– od vlastní budovy či kanceláře, aţ po broţuru osahující různé informace. 
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Důkazem o kvalitě sluţby je i oblečení zaměstnanců, mnohdy typické pro sítě 

organizací poskytujících sluţby. 

7) Processes (Procesy) 

Interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem během procesu poskytování 

sluţby je pádným důvodem pro zaměření, jakým způsobem je sluţba 

poskytována. Lidé, kteří musejí čekat dlouhé hodiny na sluţbu, jistě nejsou 

spokojeni s poskytovanou sluţbou. Proto je nutné provádět analýzu procesů, 

vytvářet jejich schémata, klasifikovat je a postupně zjednodušovat jednotlivé 

kroky, ze kterých se procesy skládají. 

3.2 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je velice důleţitou částí marketingu. Není přehnané 

tvrdit, ţe v případě, kdy škola nekomunikuje dobře, není dobrý ani marketing. Škola 

můţe nabízet cenný přínos studentům, rodičům a komunitě, ale v případě, ţe publikum 

není ochotno naslouchat, mohou tyto klady zůstat bezvýznamné. [14] 

Marketingová komunikace se velmi často soustřeďuje na překonávání 

neinformovanosti, vytváření image a přemostění preferenční mezery na cílovém trhu. 

Tento přístup marketingové komunikace má však určitá omezení. Působí velmi 

krátkodobě, je příliš drahý a většinou se sdělení tohoto typu dozvědí nesprávní lidé.  

V dnešní době dochází k posunu chápání komunikačního procesu, který je dnes vnímán 

jako dlouhodobý proces řízení a usměrňování zákazníků. Protoţe se jednotliví zákazníci 

značně liší, musí být vypracovány programy komunikace pro jednotlivé segmenty, 

skupinky, a dokonce i pro jednotlivé zákazníky. [7] 

3.2.1 Komunikační proces 

Komunikace, obecně, je předání určitého sdělení nebo informací od zdroje 

k příjemci. Důvody, metody a cíle takového sdělení jsou různé. Tento proces probíhá 

mezi nabízejícím a poptávajícím, firmou a jejími potencionálními i současnými 

zákazníky, ale také mezi firmou a jejími dalšími zájmovými skupinami. K těm patří 

všechny subjekty, na něţ mají firmy a jejich aktivity vliv, a které je naopak také mohou 

ovlivňovat. Řadí se k nim zejména zaměstnanci, dodavatelé a obchodní partneři, 



14 

akcionáři, média, orgány veřejné správy, investoři, oborové a profesní asociace, občanská 

sdruţení, neziskové organizace, nátlakové skupiny a místní komunity. [9] 

Zdroj komunikace – sděluje zprávu, 

kódování – převedení myšlenky do symbolické formy, 

sdělení – soubor odesílaných symbolů, 

médium – komunikační kanál, kterým je zpráva přenášena, 

dekódování – připisování významu symbolům, které jsou vysílaný odesilatelem, 

příjemce komunikace – přijímá zprávu, 

zpětná vazba – odpověď, která se vrací ke zdroji komunikace, 

šum – zkreslené vlivy nebo poruchy během procesu komunikace. 

Obr. 3.1 Lineární model komunikace.

 

Zdroj [5] 

 

Na obrázku 3.1 je znázorněn lineární model komunikace. Tento model vychází  

z klasické informační teorie, která chápe komunikační proces především jako snahu  

o redukci informačních ztrát. [5] 

Marketingová komunikace začíná u zdroje, který vysílá prostřednictvím určitého 

média kódovanou zprávu. Příjemce zprávu dekóduje a poskytuje zdroji zpětnou vazbu. 

Pokud příjemce sdělení nepochopí, je to způsobeno chybou v některé ze zmíněných částí 

komunikačního řetězce nebo šumem, jenţ komunikační proces deformuje. [5] 
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3.2.2 Strategické plánování marketingové komunikace 

Strategické marketingové plánování je v důsledku neustále probíhajících změn 

marketingového prostředí organizací nepřetrţitý proces. Kaţdá organizace (výrobní, 

obchodní, nezisková) musí uvaţovat nad svou budoucností. Strategické plánování  

je nástrojem k vytváření budoucnosti organizace. Plány pomáhají stanovit cíle  

a zpracovat strategii k jejich dosaţení. [13] 

Rozeznává pět hlavních etap strategického marketingového plánování [13]: 

1) Analýza tržní pozice organizace. Zkoumá stávající trţní podíl organizace, 

velikost a vlastnosti trhů a hodnocení produktů organizace zákazníky. Provádí 

trţní segmentaci a zajímá se o vnitřní sílu a slabost organizace. Zaměřuje  

se přitom na provozní problémy, vyuţití personálních a finančních zdrojů,  

a to jak z hlediska kvantity, tak kvality. 

2) Stanovení cílů organizace a cílů marketingu. Nástroj, který si musí kaţdá 

organizace vytvořit, aby byla její činnost nasměrována správným směrem. 

Organizace působící ve veřejném a neziskovém sektoru si kladou za cíl 

dosahování společenského uţitku a efektivní plnění účelu, ke kterému byly 

zřízeny. 

3) Identifikace hodnocení strategických alternativ. Stejných cílů je moţné 

dosáhnout různými cestami – různými akčními plány. Výběr a stanovení 

akčních plánů je ovlivněno různými faktory. Proto si organizace vytváří  

a hodnotí moţné budoucí scénáře vývoje jak uvnitř organizace, tak uvnitř 

svého prostředí. 

4) Zavádění zvolené strategie. Po výběru strategické cesty k dosaţení cílů musí 

následovat operační plán, který podrobně definuje plány vyuţití jednotlivých 

prvků marketingového mixu. 

5) Sledování a kontrola. Neoddělitelnou součástí strategického marketingového 

plánování je sledování realizace plánu, interpretace příčin různých odchylek 

od plánů a úpravy plánů tak, aby stanovených cílů bylo skutečně dosaţeno. 
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3.2.3 Komunikační strategie  

Strategie komunikačního mixu lze rozdělit na dvě základní strategie – pull a push 

strategie. 

Obr. 3.4 Strategie push a pull.

 

Zdroj [10] 

 

Na obrázku 3.4 je znázorněno, jakým způsobem funguje strategie push (tlaku)  

a strategie pull (tahu). Strategie jsou podrobně popsány níţe. 

Strategie push (tlaku) 

Komunikační strategie, která vyţaduje vyuţití prodejců a propagací směrem 

k obchodníkům, aby protlačila produkt distribučními kanály. Výrobce propaguje produkt 

velkoobchodníkům, velkoobchody jej propagují maloobchodům a maloobchodníci jej 

propagují spotřebitelům. [10] 

Strategie pull (tahu) 

Komunikační strategie, která vyţaduje výdaje na reklamu a propagaci 

spotřebitelům, aby byla vytvořena spotřebitelská poptávka. Pokud je tato strategie 

úspěšná, ţádají spotřebitelé produkt po maloobchodech, maloobchody jej ţádají  

ve velkoobchodech a velkoobchody potom od výrobce. [10] 
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3.2.4 Cíle marketingové komunikace 

„Stanovení cílů je vždy jedním z nejdůležitějších rozhodnutí. Musí vycházet  

ze strategických marketingových cílů a jasně směřovat k upevňování dobré pověsti. 

Dalšími faktory ovlivňujícími stanovení cílů je charakter cílové skupiny, na niž je 

marketingová komunikace zaměřena, a též stadium životního cyklu produktu a značky.“
2
 

Mezi tradičně uváděné cíle patří [9]: 

1) poskytnout informace, 

2) vytvořit a stimulovat poptávku, 

3) odlišit produkt (diferenciace produktu), 

4) zdůraznit uţitek a hodnotu produktu, 

5) stabilizovat obrat, 

6) vybudovat a pěstovat značku, 

7) posílit image. 

3.2.5 Komunikační mix 

Existuje celá řada komunikačních nástrojů, z nichţ kaţdý má své typické znaky, 

silné a slabé stránky. Skládá se z těchto forem komunikace [3]: 

1) Reklama – je nástrojem neosobní masové komunikace vyuţívající média 

(televize, noviny, časopisy, billboardy apod.). Obsah reklamy zadává 

objednatel, který také reklamu platí. 

2) Osobní prodej – je prezentace či demonstrace prováděná prodejcem nebo 

skupinou prodejců s cílem prodat zboţí a sluţby. Typický je zde osobní 

kontakt. 

3) Podpora prodeje – je kampaň stimulující prodej např. sníţením cen, 

poskytováním různých kupónů, programy, soutěţe či vzorky zdarma apod. 

4) Public relations – jsou vztahy s veřejností, zahrnují všechny činnosti, jejichţ 

prostřednictvím firma komunikuje se svým okolím a všemi jeho subjekty. 

Publicitu podporují tiskové konference, diskuse v médiích apod. Tyto aktivity 

nejsou placenou formou a jejich obsah je zpravidla tvořen novináři. 

                                                           
2
 PŘIKRYLOVA, J.; JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace, str. 40. 
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5) Nástroje přímého marketingu – je přímý osobní kontakt se zákazníky  

a potencionálními zákazníky. Mohou to být speciálně zpracované broţurky 

pro konkrétní klienty, přímé zásilky, telemarketing apod. 

Reklama 

Reklama je placená forma komunikace a lze ji vyuţít k dlouhodobé image 

výrobku nebo k vyvolání okamţitého obratu. Reklama dokáţe účinně zaujmout 

geograficky rozptýlené zákazníky. U reklamy lze vysledovat následující vlastnosti [3]: 

1) Podnikavost - reklama umoţňuje nabízejícímu opakovat sdělení několikrát. 

Umoţňuje rovněţ příjemci získávat a srovnávat sdělení různých konkurentů. 

Reklama ve velkém měřítku říká cosi pozitivního o velikosti, síle a úspěchu. 

2) Zesílená působivost – reklama poskytuje příleţitosti k dramatizaci 

společnosti a jejích výrobků nebo sluţeb prostřednictvím rafinovaného 

vyuţívání slov, zvuku a barvy. 

3) Neosobnost – spotřebitelé se necítí povinni věnovat reklamě pozornost ani  

na ni reagovat. Reklama je monolog před spotřebiteli, nikoliv dialog s nimi. 

Mezi hlavní cíle reklamy ve školách patří [1]: 

1) zvýšení poptávky po sluţbách, 

2) posílení image, 

3) motivace pracovníků, 

4) posílení finanční pozice větším náborem studentů. 

Velice důleţitým rozhodnutím v oblasti reklamy je, jaká budou vyuţívána média 

k zajištění komunikačních cílů. Rozdělují se na elektronické a tištěné a mezi 

nejdůleţitější patří: televize, rozhlas, internet, kino, noviny, časopisy, billboardy atd. 

Osobní prodej 

Osobní prodej můţe být definován jako dvoustranná komunikace ,,tváří v tvář“, 

jejímţ obsahem je poskytování informací, předvádění, udrţování či budování 

dlouhodobých vztahů nebo přesvědčování určitých osob. Na rozdíl od ostatních 

komunikačních nástrojů vyţaduje osobní prodej interakci se zákazníkem. [3] 
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Šest kroků účinného procesu prodeje [15]: 

1) vyhledání potencionálních zákazníků a jejich kvalifikace, 

2) předběţné oslovení, 

3) prezentace a demonstrace, 

4) překonání námitek, 

5) uzavření obchodu, 

6) následné kroky a udrţování. 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje je neosobní formou komunikace, krátkodobým podnětem, který 

podporuje nákupní chování zákazníků a zvyšuje efektivnost prodeje výrobců  

i obchodních mezičlánků. [8] 

Podle cílového zaměření lze rozlišovat podporu prodeje zaměřenou na konečné 

spotřebitele, na firmy působící v průmyslovém trhu a na obchodní mezičlánky. [8] 

Nejvýznamnějšími nástroji na podporu prodeje, které se zaměřují na konečné 

spotřebitele, jsou vzorky, kupony, cenově výhodná balení, prémie, spotřebitelské soutěţe, 

předvádění výrobků doma nebo v prodejně, poutače v místě působení, veletrhy a výstavy, 

events apod. [8] 

Public relations 

Public relations je řízená obousměrná komunikace určitého subjektu s vazbou  

na různé druhy veřejnosti s cílem poznat a ovlivňovat její postoje, získat její porozumění 

a vybudovat dobré jméno a pozitivní obraz daného subjektu v očích veřejnosti. Public 

relations jsou účinnou komunikací směřující k podpoře produktů, i kdyţ jejich cíl  

je obvykle širší neţ u ostatních prvků základní komunikační strategie. Souvisí s prestiţí  

a image celé organizace. [9] 

Oddělení PR můţe mít tyto funkce [10]: 

1) Vztahy s tiskem nebo tisková kancelář. Vytváření informací zajímavých  

pro média či jejich předávání médiím za účelem obrácení pozornosti k určité 

osobě, výrobku nebo sluţbě.  
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2) Publicita produktu. Získávání publicity pro konkrétní produkty - veřejné 

záleţitosti. Budování a udrţování vztahů na místní, národní a mezinárodní 

úrovni. 

3) Lobování. Budování a udrţování vztahů se zákonodárci a státními úředníky 

za účelem ovlivnění legislativy a dalších předpisů.  

4) Vztahy s investory. Udrţování vztahů s akcionáři a dalšími členy finanční 

komunity.  

5) Rozvoj. Vztahy s dárci nebo členy neziskových organizací pro získání 

finanční podpory nebo dobrovolníků. 

Přímý marketing 

„Přímý marketing zahrnuje všechny činnosti, které představují přímý kontakt 

s cílovými skupinami zákazníků. Formou přímého marketingu je vybrané cílové skupiny 

možné oslovit rychleji a osobněji, lze jim nabídnout různé výhody a je možné získat 

rychlou zpětnou vazbu.“
3
 

Hlavními nástroji přímého marketingu jsou [8]: 

1) přímý prodej, 

2) direct mail, 

3) telemarketing, 

4) teleshopping, 

5) adresné rozesílání nabídek, 

6) katalogová marketing, 

7) online marketing. 

Pro všechny nástroje jsou typické následující charakteristiky [8]: Přímý marketing je 

1) neveřejný – sdělení je určeno konkrétním osobám, 

2) aktuální – sdělení je moţné rychle předat, 

3) interaktivní – sdělení je moţné změnit podle reakce osloveného. 

  

                                                           
3
 MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing, str. 193. 
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3.2.6 Nové trendy využívané v marketingové komunikaci 

Event marketing 

Event marketing lze označit jako zinscenování záţitků, včetně jejich plánování  

a organizace v rámci komunikace. Tyto záţitky mají vyvolat psychické podněty, které 

podpoří image firmy. Doslovný překlad slova event je událost, záţitek, proţitek nebo 

představení. [12] 

Podstatou event marketingu je [12]: 

1) výjimečná událost, 

2) proţitek, který je vnímán více smysly najednou, 

3) komunikované sdělení. 

Guerilla marketing 

„Tato taktika vznikla postupně v důsledku nutnosti tvrdého boje se silnější 

konkurencí. Význam se však výrazně posunul, není spojen pouze s bojem s velkými 

konkurenty, malých proti velkým, mění se i s vyvíjející se technologií a s možností 

komunikace vůbec. Podstatným prvkem je nízká nákladovost a balancování na hranici 

legálnosti.“
4
 

Pro guerilla marketing je zásadní slogan, který musí zaujmout. Charakteristické 

jsou také netradiční nosiče sdělení, jako je krabice od pizzy, toaletní papír apod. Značky 

jsou díky tomu vnímány jako odváţné a nebojácné. [2] 

Virální marketing 

Virální marketing je efektivní nástroj, který povzbuzuje jednotlivé on-line 

uţivatele, aby předali marketingové sdělení dalším uţivatelům. Cílem je budování 

povědomí o sluţbě nebo masová reklama určité sluţby. Nejčastěji se jedná o nejrůznější 

druhy přeposílaných e-mailových zpráv, přičemţ motiv k jejich posílání můţe vycházet 

buďto ze samotného obsahu e-mailu, nebo se jedná o odkaz na zvláštní stránku. 

K virálnímu marketingu lze vyuţít i mnoho jiných nástrojů, jako jsou blogy, zájmové 

webové stránky, diskusní fóra atd. [2] 

  

                                                           
4
 FREY, P. Marketingová komunikace - Nové trendy a jejich využití, str. 29 
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4 Metodika shromažďování dat 

Pro zpracování bakalářské práce jsem čerpal jak z primárních, tak ze sekundárních 

zdrojů. Primární data byla získána z marketingového výzkumu, zatímco k získání 

sekundárních dat jsem vyuţil odbornou literaturu a internet. Tyto informace mi poslouţili 

zejména pro získání charakteristiky školy, jejího prostředí a teoretických východisek. 

Marketingový výzkum lze rozdělit do těchto dvou fází: 

1) přípravná etapa, 

2) realizační etapa. 

4.1 Přípravná etapa 

4.1.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjistit stávající známost, povědomí o škole, hlavní 

nedostatky a jak je současná marketingová komunikace mezi školou a studenty chápána 

samotnými studenty. Zjistit, co by studenti ocenili a zda je marketingová komunikace 

dostačující, aby studenty zaujala. 

4.1.2 Metoda marketingového výzkumu 

Základní soubor byl stanovený pro všechny studenty školy OA Hořice,  

ale protoţe by bylo nemoţné zjistit údaje od všech studentů, byl stanovený výběrový 

soubor, který zastoupí studenty všech čtyř ročníků a studenty jak studijních oborů,  

tak i učňovských oborů. Pro kaţdý ročník byla vybrána jedna třída, která zastoupí 

výběrový soubor. U studijních oborů byl určený 2. a 4. ročník a pro učňovské obory byl 

vybraný 1. a 3. ročník. Velikost výběrového souboru byla 120 respondentů. 

Způsob výběru vzorku byl prováděn pomocí nereprezentativní techniky vhodné 

příleţitosti. Třídy byly vybrány záměrným výběrem. 
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4.1.3 Tvorba dotazníku a jeho struktura 

Dotazník, který byl vytvořen pro dotazování studentů školy OA Hořice, se skládá 

ze 16 otázek zabývajících se komunikací mezi studenty a školou OA Hořice. Dotazník 

obsahuje 4 polozavřené otázky, kde se můţe student vyjádřit v případě, ţe mu ani jedna 

z nabízených moţností nevyhovuje, 9 otázek uzavřených, kde studenti vybírají pouze 

z uvedených moţností, 2 baterie, kdy studenti hodnotí kvalitu vybraných atributů na škále 

od 1 do 5 jako ve škole a součástí dotazníku je i 1 otevřená otázka, ve které  

se dotazovaný můţe svobodně vyjádřit k tématu. 

4.1.4 Rozpočet výzkumu 

Rozpočet byl nízký vzhledem k tomu, ţe mi škola poskytla potřebný prostor  

a volnou ruku v dotazování studentů. Do rozpočtu tak lze zahrnout pouze náklady 

vynaloţené na tisk a cenu jízdného. 

4.1.5 Harmonogram činností 

Tab. č. 1: Harmonogram činností 

Činnost 
Týdny 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Definice problému B               

Orientační analýza B               

Plán výzkumu   B             

Pilotáţ     B           

Sběr údajů       B         

Zpracování údajů         B       

Analýza údajů           B     

Příprava zprávy               B 

Prezentace zprávy               B 

B - Bednařík 
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4.1.6 Testování dotazníku 

Testování dotazníku bylo prováděno písemnou formou. Testování se zúčastnilo 

pět studentů a na základě jejich odpovědí bylo zjištěno, ţe můţe být problém 

s vyplňováním otázky č. 4, která znemoţňovala zakrouţkovat více moţností  

a s vyplňováním otázky č. 6, kde byly špatně zadány instrukce k vyplňování. Po ukončení 

testování byly tyto chyby z dotazníku odstraněny. 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr dat 

Sběr dat proběhl 25. března 2011. Samotné dotazování proběhlo v prostorách OA 

Hořice za pomocí dotazníků. Pro dotazování byla vyuţita forma osobního dotazování. 

4.2.2 Zpracování shromážděných dat 

Před převedením do elektronické podoby byla u kaţdého dotazníku zkontrolována 

úplnost a správnost údajů a následně byla tato data převedena do nově vytvořené datové 

matice pomocí programu Microsoft Office Excel, kde byly také vytvořeny grafy potřebné 

k analýze. 

4.2.3 Problémy při shromažďování dat 

Data byla získávána pomocí dotazníků v písemné podobě a byla vybírána vţdy 

v průběhu vyučovací hodiny po dohodě s vyučujícím, tudíţ měli studenti dostatek času 

pro zodpovědné vyplnění. 

Jako problematická se ukázala struktura pohlaví, která byla proporcionálně velice 

odlišná. Dotazování se zúčastnilo 73 % ţen a pouze 27 % muţů. Dále bylo problematické 

zajistit přibliţně stejný počet studentů u studijních a učňovských oborů. Jelikoţ učňovské 

obory obsahují velmi málo studentů, zajistil jsem u 1. a 3. ročníků výběr od dvou tříd  

po kaţdém z ročníku, coţ dávalo přibliţně stejný počet respondentů, jako u studijních 

oborů. 
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4.2.4 Charakteristika souboru 

Výzkumu marketingové komunikace mezi studenty a školou OA Hořice  

se zúčastnilo 124 studentů. Ţádný student neodmítl zúčastnit se výzkumu. 

Obr. 4.1 Zastoupení pohlaví v dotazníku 

 

Na obrázku 4.1 je znázorněno rozdělení na muţe a ţeny. Dotazování bylo 

zastoupeno 27 % muţů a 73 % ţen. Konkrétně je to 34 muţů a 92 ţen. 

Obr. 4.2 Zastoupení ročníků v dotazníku 

 

Na obrázku 4.2 je zobrazeno rozdělení na jednotlivé ročníky. Zastoupení  

1. ročníku bylo 21 %, 2. ročníku 27 %, 3. ročníku 22 % a 4. ročníku 30 %. 
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Obr. 4.3 Zastoupení oborů v dotazníku 

 

Na obrázku 4.3 je vyobrazeno rozdělení na obory. Učňovský obor je v dotazování 

zastoupen 43 % a studijní obor 57 %. 
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5 Analýza současné situace 

Tato kapitola se zabývá vyhodnocením výsledků výzkumu, a to jak pomocí 

slovního hodnocení, tak i grafického. Všechna data byla řádně analyzována a zpracována. 

5.1 Získávání informací o škole OA Hořice  

Z výzkumu bylo zjištěno, ţe nejčastěji se studenti dozvídají o škole od svých 

známých, přátel nebo rodinných příslušníků, a to aţ v 73 % případů. Jako druhý 

nejčastější informační zdroj studenti uvedli internet. Vyuţití tištěných publikací  

a přehlídky středních škol konané v Jičíně bylo zhruba stejné, a to okolo 9 %. Vyuţívání 

jiných zdrojů informací uvedla zhruba 3 % studentů a převáţně tak odpovídali studenti, 

kteří se dozvěděli o škole při přestupu ze školy jiné. Přestoţe měli studenti na moţnost 

zaškrtnutí více odpovědí, většina studentů tuto moţnost nevyuţila. Tyto informace 

vyplývají z celkového grafu, který je umístěn v příloze č. 6. 

Obr. 5.1 Zdroje, ze kterých se studenti dozvídají o škole 

 

Pomocí rozdělení na ročníky lze z grafu 5.1, který znázorňuje zdroje, ze kterých 

se studenti dozvídají o škole nejvíce, rozpoznat, ţe rozdíly mezi jednotlivými ročníky 

jsou minimální. První ročník vyuţívá internet nejvíce, čím je ale ročník starší, tím méně 

internet vyuţívá. Tištěné publikace vyuţili nejvíce studenti 2. ročníku, oproti tomu 

studenti 1. ročníku tuto moţnost téměř nevyuţili. V získávání informací o škole  

od známých, přátel a rodinných příslušníků nejsou rozdíly téměř patrné. Přehlídku 

středních škol navštívilo opět nejvíce studentů 2. ročníku. 
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Ţeny vyuţívají častěji neţ muţi internet (39 %), tištěné publikace (10 %), známé  

a rodinné příslušníky (72 %) a přehlídku středních škol (11 %) jako zdrojů, ze kterých  

se dozvídají o škole. V případě vyuţívání internetu je rozdíl dokonce 10 %. Muţi naopak 

preferují jiné moţnosti, ze kterých by se o škole dozvěděli (6 %). 

V případě rozdělení dotazovaných studentů na obory je větší rozdíl pouze  

ve vyuţívání internetu a tištěných publikací. Ukázalo se, ţe studijní obory vyuţívají 

internet o 6 % méně neţ učňovské obory, a to ve 34 %. Oproti tomu učňovské obory 

vyuţívají tištěné publikace v 6 %, coţ je o 4 % méně neţ studijní obory. 

5.2 Důležité faktory při volbě školy 

Jako velice nedostatečný faktor, který ovlivňuje studenty při výběru školy,  

se ukázaly akce, které škola pořádá a které neovlivňují ţádného z dotazovaných studentů. 

Oproti tomu stojí faktor, pomocí kterého se studenti rozhodují nejčastěji, jedná  

se o doporučení známých, přátel a rodičů, coţ potvrzuje předchozí otázka. Jako velice 

důleţitý faktor se také projevila vzdálenost školy od místa bydliště studentů, celých  

44 % odpovědělo, ţe je tento faktor ovlivnil při volbě školy. Z důleţitých faktorů lze dále 

uvést Den otevřených dveří, který je důleţitý pro 27 % dotazovaných. Na grafu v příloze 

č. 6 je znázorněna celková důleţitost zvolených faktorů, které studenty nejvíce ovlivnily 

při výběru školy. 

Obr. 5.2 Atributy ovlivňující studenty při výběru školy 

 

Atributy, které nejvíce ovlivňují studenty v závislosti na pohlaví, jsou znázorněny 

na grafu 5.2. Pro více neţ polovinu ţen je rozhodující doporučení známých, přátel  

a rodičů (53 %). Velice důleţitá je však pro ţeny také vzdálenost od bydliště,  
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kde hodnota dosahuje 47 % a Den otevřených dveří, kde se hodnota vyšplhala na 31 %. 

Pro ţeny téměř není důleţitá prestiţ školy, úspěšnost absolventů a odbornost 

profesorského sboru. Pro muţe je rozhodující doporučení známých, přátel a rodičů  

a vzdálenost od školy, avšak o něco méně neţ u ţen. Den otevřených dveří je pro muţe 

důleţitý dokonce pouze v 15 %. Naproti tomu, jak se ukazuje z výzkumu, je pro muţe 

důleţitá úspěšnost absolventů, celých 21 % zaškrtlo tuto moţnost jako rozhodující. 

Pro 1. ročník je nejčastěji rozhodující doporučení známých, přátel a rodičů  

(62 %), oproti tomu ale vyuţívají nejméně Den otevřených dveří (19 %). Ten je nejvíce 

rozhodující pro 3. ročník (33 %) a 4. ročník (31 %). 3. ročník také nejvíce ovlivňuje 

vzdálenost od školy, a to téměř celou polovinu. U odpovědi úspěšnost absolventů byla 

naměřena pouze jediná významnější hodnota, a to u 4. ročníku (14 %). 

Největší rozdíly při rozdělení na obory se projevily ve volbě na základě úspěšnosti 

absolventů, doporučení známých, přátel a rodičů a vzdálenost od bydliště.  

U učňovských oborů převaţuje doporučení známých, přátel a rodičů (55 %) a vzdálenost 

od bydliště (47 %), naopak u studijních oborů úspěšnost absolventů (10 %). 

5.3 Škola a poskytování informací 

Škola poskytuje dostatek informací o prospěchu, celých 92 % respondentů  

je s touto oblastí spokojena. Většina studentů je spokojena i s informovaností o školních  

a mimoškolních aktivitách a moţnostech dalšího studia. Naopak jako velice problémová 

oblast se ukázala informovanost v oblasti ţivota pedagogického sboru, coţ dokazuje  

i výsledek ze získaného výzkumu. 86 % studentů označilo, ţe jim škola neposkytuje 

dostatek informací. Do přílohy č. 6 je zanesený graf, který znázorňuje celkovou 

informovanost studentů. 

Dále je z odpovědí patrné, ţe se studenti dozvídají informace převáţně pomocí 

internetových stránek školy (91 %). Škola také vyuţívá nástěnné tabule a v ojedinělých 

případech i školní rozhlas. Ve 40 % případů jsou studenti spokojeni s vyuţíváním 

internetových stránek. Oproti tomu by se studenti chtěli dozvídat od své školy informace 

pomocí elektronické pošty (38 %), coţ je skoro stejný výsledek jako u internetových 

stránek. Dále se z výzkumu ukázalo, ţe několik z nich by si přálo získávat informace  

i jinými způsoby, a to pomocí školního rozhlasu (13 %), nástěnných tabulí (11 %)  

a dokonce i písemnou formou (8 %). Jiný způsob dorozumívání mezi školou a studenty 
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uvedlo pouze jedno procento respondentů. V příloze č. 6 jsou uvedeny grafy, které 

znázorňují celkový způsob komunikace a způsob komunikace v rámci oborů. 

Obr. 5.3 Poskytování informací studentům ve vybraných oblastech 

 

Nejvíce spokojení v oblasti prospěchu jsou studenti 4. ročníku, dokonce 97 % 

odpovědělo, ţe jim škola poskytuje ostatek informací. U školních a mimoškolních aktivit 

a moţnostech dalšího studia či výběru zaměstnání je nejvíce spokojený 2. ročník. 

V oblasti ţivota pedagogického sboru se ukazuje, ţe jsou nejvíce studenti spokojeni  

ve 3. a 4. ročníku, tato hodnota ale dosahuje pouze 19 % v obou případech. Nejvíce 

nespokojeni jsou studenti 1. ročníku, kteří nejhůře hodnotí všechny oblasti poskytování 

informací (grafické znázornění viz obr. 5.3). 

Největší rozdíl v názoru na poskytování informací mezi muţi a ţenami  

je o školních a mimoškolních aktivitách, a to téměř 11 %. V názorech na prospěch, 

moţnosti dalšího studia či výběru zaměstnání a ţivot pedagogického sboru se obě 

skupiny téměř neliší (2-3 %). 

Ve všech čtyřech oblastech je poskytování informací studentům lepší u studijních 

oborů. Největší rozdíl je v poskytování informací o moţnostech dalšího studia či výběru 

zaměstnání, kde kladně odpovědělo 76 % studentů studijních oborů a pouze 62 % 

studentů učňovských oborů. V ostatních oblastech jsou pouze nepatrné rozdíly. 

Problematiku poskytování informací měly obohatit údaje získané z otázek jak  

se studenti v současné době dozvídají a jak by se chtěli dozvídat informace o škole. 

Zajímavé je, ţe muţi odpovídali v 97 % na otázku jakým způsobem jim škola 

v současné době poskytuje informace odpovědí přes internetové stránky, ţeny, na rozdíl 

od nich, odpověděly stejně pouze v 80 %. Pro muţe je také tento způsob nejvíce 
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preferovaným a chtěli by, aby škola vyuţívala internetové stránky k poskytování 

informací dále. Ţeny by se zase raději dozvídaly informace pomocí elektronické pošty. 

Rozdělením otázky jak by se studenti chtěli a jak se dozvídají informace  

na ročníky lze zjistit, ţe mezi nimi nejsou ţádné významné rozdíly. 

U studijních oborů byly nejzajímavější výsledky v oblasti internetu, 90 % vyuţívá 

získávání informací z internetových stránek, ale 41 % by navíc uvítalo způsob 

komunikace elektronickou poštou. Škola téměř nevyuţívá ostatní formy komunikace,  

a to hlavně písemnou formu a informativní schůzky a porady, coţ ale studenti ostatně 

nevyţadují.  

U učňovských oborů byly taktéţ nejzajímavější výsledky v oblasti internetu, 92 % 

získává informace z internetových stránek a i 38 % dotazovaných by uvítalo komunikaci 

pomocí elektronické pošty. Více vyuţívanou formou komunikace se ukázaly nástěnné 

tabule, na druhé straně jim chybí získávání informací ze školního rozhlasu. 

5.4 Akce školy 

Z výzkumu vyplynulo závaţné negativum školy – nedostatek konaných akcí. 

Alarmující počet, 44 % respondentů, povaţuje akce pořádané školou za nedostatečné, 

další vysoké číslo, 33 %, se domnívá, ţe je akcí velmi málo. Volbu příliš mnoho nezvolil 

jediný respondent. Pouze čtvrtina studentů je s tímto stavem spokojena. V příloze č. 6  

je uveden graf, který znázorňuje, jak tato otázka dopadla celkově u všech respondentů. 

Obr. 5.4 Akce konané školou 
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Více neţ polovina muţů se přiklonila k volbě nedostatečné mnoţství akcí, ostatní 

moţnosti volili muţi ve čtvrtinovém zastoupení. Ţeny se jeví jako více nespokojené,  

77 % ţen vybralo negativní moţnost, a z toho 37 % si myslí, ţe akcí je velmi málo,  

a 40 % se domnívá, ţe akcí je nedostatek. Stejně jako muţi se ţeny nedomnívají, ţe by 

škola pořádala příliš mnoho akcí. Čtvrtina ţen se shoduje se čtvrtinou muţů v názoru,  

ţe akcí je dostatek. Největší rozdíl mezi nimi byl u odpovědi nedostatečné a velmi malé 

konání akcí, a to 13 % v obou případech (viz obr. 5.4). 

Z výzkumu se ukazuje, ţe čím jsou studenti starší, tím jsou spokojenější 

s pořádáním akcí. To dokazují i získané výsledky, kde je v 1. ročníku 89 %, ve 2. ročníku  

82 %, ve 3. ročníku 74 % a ve 4 ročníku 62 % studentů nespokojeno s mnoţstvím 

konaných akcí. Pouze 12 % studentů z 1. a 2. ročníku odpovědělo, ţe je pořádání akcí 

dostatečné. Naproti tomu je celých 38 % studentů 4. ročníku s pořádáním akcí spokojeno. 

U studijních oborů je spokojeno s konáním akcí 27 % studentů a 73 %  

je nespokojeno, kdeţto u učňovských oborů je spokojeno pouze 19 % studentů  

a nespokojeno 81 %. 

5.5 Doporučení školy od studentů 

Celkový výsledek vyhlíţí pro školu velmi pozitivně. 72 % studentů by školu  

OA Hořice doporučilo, 10 % rozhodně doporučilo. Školu by nedoporučilo jen 15 % 

respondentů a pouze zanedbatelné mnoţství, 3 %, by školu rozhodně nedoporučilo. 

V příloze č. 6 je uveden graf, na kterém je znázorněn celkový stav studentů, kteří  

by doporučili nebo nedoporučili školu OA Hořice. 

Obr. 5.5 Doporučení školy od studentů 
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Rozdíly jsou velice patrné mezi prvním a čtvrtým ročníkem, kde v prvním ročníku 

by školu rozhodně doporučila pouze 4 % studentů, kdeţto u studentů čtvrtých ročníků  

je to 16 %. Od prvního ročníku má tato odpověď stoupající tendenci. Pouze v prvním 

ročníku jsou studenti, kteří by školu rozhodně nedoporučili, a to dokonce 15 %  

(viz obr. 5.5). 

Rozdělením otázky, zda by studenti doporučili školu svým známým a přátelům  

na muţe a ţeny lze zjistit, ţe zde nejsou ţádné výrazné rozdíly. 

Školu by doporučilo 72 % studentů jak studijních, tak učňovských oborů. Rozdíly 

jsou ale patrné u odpovědi rozhodně nedoporučili, kde ţádný student studijního oboru 

neuvedl, ţe by školu rozhodně nedoporučil. Studenti studijních oborů převaţují  

u odpovědi rozhodně doporučili, kde by školu doporučilo 15 % dotazovaných. 

5.6 Den otevřených dveří 

Celkově navštívilo Den otevřených dveří 45 % studentů a zbylých 55 % o tuto 

akci nemá zájem. Den otevřených tedy navštívilo 56 ze 124 uvedených respondentů.  

Do přílohy č. 6 je zahrnut graf, který znázorňuje celkovou účast studentů na Dni 

otevřených dveří. 

Z uvedených respondentů, kteří se zúčastnili Dne otevřených dveří, uvedlo 93 %, 

ţe je nejvíce ovlivnili získané informace o škole. Pouze 9 % studentů uvedlo,  

ţe je ovlivnily projekty školy a ukázky výsledků. Mnoţství kurzů konaných na škole 

neuvedl ţádný student do své odpovědi. Tyto informace vyplývají z celkového grafu, 

který je umístěn v příloze č. 6. 

Obr. 5.6 Účast studentů na Dni otevřených dveří 
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Učňovské obory mají na Dni otevřených dveří větší návštěvnost neţ studijní 

obory, a to o 6 %. Celková návštěvnost studijních oborů je 42 % a u učňovských oborů  

je tedy návštěvnost 48 % (viz obr. 5.6). 

Ţeny jsou v porovnání s muţi v navštěvování Dne otevřených dveří důslednější. 

50 % ţen navštívilo Den otevřených dveří a 50 % si tento den nechalo ujít, oproti tomu 

pouze 32 % muţů bylo přítomno na Dni otevřených dveří a zbylých 78 % o tuto událost 

nemělo zájem. 

Návštěvnost Dne otevřených dveří různých ročníků byla podobná. Pohybovala  

se kolem 50 %. Jediný ročník, který se lišil ve výsledcích, byl 1. ročník. Studenti  

1. ročníku navštívili Den otevřených dveří v zastoupení 35 % a zbylých 65 % studentů  

si nechalo tuto akci ujít. 

Obr. 5.7 Co studenty nejvíce zaujalo na Dni otevřených dveří 

 

Valná většina studentek uvedla, ţe je nejvíce na Dni otevřených dveří zaujaly 

informace získané od školy. Muţi volili tuto moţnost téměř stejně často, a to v 91 %. 

Ţeny dále zvolily, ţe byly ovlivněny projekty školy, a to v 11 %. Ukázky výsledků 

ovlivňují 9 % muţů i ţen. Ostatní moţnost nezvolil ţádný z dotazovaných studentů 

(graficky znázorněno viz obr. 5.7). 

Rozdělením otázky, co nejvíce zaujalo studenty na Dni otevřených dveří,  

na jednotlivé ročníky lze zjistit, ţe zde nejsou patrné ţádné větší rozdíly. 

Stejně tak rozdělení této otázky na jednotlivé obory neukazuje ţádné větší rozdíly. 
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5.7 Spokojenost s vybranými atributy školy 

Vybrané atributy, které hodnotili studenti, jsou téměř vyrovnané a pohybují  

se okolo průměrné známky 2,5. U vybavení školy, kvality výuky, pověsti školy  

a pedagogického sboru dosahují mírně vyšších hodnot. Naopak u nabídky studijních 

oborů a informací, které poskytuje škola, jsou tyto hodnoty mírně niţší. Příloha č. 6 

obsahuje graf, který znázorňuje, jak dopadly výsledky celkově. 

Obr. 5.8 Spokojenost s vybranými atributy školy 

 

Na grafu 5.8 je znázorněno rozdělení vybraných atributů na studijní obor  
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oborů niţší, a to 2,21. 
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u muţů ţádná hodnota nedosahuje lepšího průměrného hodnocení neţ 2,5, u ţen je to 

hned ve dvou případech, a to u nabídky oborů a u informací poskytovaných školou. 

Vybavení školy hodnotí muţi dokonce průměrnou známkou 3,00. Jediné, co hodnotí 

muţi lépe neţ ţeny, je pověst školy (2,53). 

Nejzajímavější výsledek u jednotlivých ročníků je v 1. ročníku, kde studenti 

hodnotí nabídku oborů průměrnou známkou 2,15 a u 3. ročníku, kde studenti hodnotí 

vybavení školy známkou 3,26. Mezi dalšími výsledky nebyly ţádné výraznější rozdíly. 
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5.8 Webové stránky 

Za nejčastější zdroj, ze kterého se studenti dozvídají informace, lze označit 

webové stránky (91 %), to bylo předpokladem pro častou návštěvnost, která se prokázala 

jako velice intenzivní (viz bod 5.1). Internetové stránky školy se tedy jeví jako významný 

zdroj komunikace. 66 % studentů navštěvuje tyto stránky s intenzitou několikrát týdně. 

Další významná skupina odpovědí byla několikrát měsíčně, tuto návštěvnost zvolilo 24 % 

studentů. Další moţnosti jsou zanedbatelné a pohybují se v rozmezí 3-6 %. Celkový stav 

je zobrazen na grafu v příloze č. 6. 

Dále bylo z výzkumu zjištěno, ţe nejlépe studenti hodnotí přehlednost a také 

informovanost, obě tyto hodnoty nepřesahují průměr 2,5. Mírně vyšší hodnocení dostalo 

grafické zpracování a aktuálnost webových stránek, které se vyšplhalo aţ na 2,6.  

Na základě hodnocení celkového dojmu, kde výsledek dosáhl hodnoty 2,55, lze stránky 

povaţovat za průměrné. V příloze č. 6 je uveden graf, na kterém je vyobrazeno hodnocení 

těchto charakteristik za všechny respondenty. 

Obr. 5.9 Jak často studenti navštěvují webové stránky 
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a méně často, kde muţi navštěvují stránky několikrát ročně v 6 % a méně často ve 3 %.  

U ţen je to ve 2 % a v 8 %. 

Rozdělením otázky jak často studenti navštěvují webové stránky na jednotlivé 

obory, nejsou patrné ţádné výraznější rozdíly. 

Obr. 5.10 Hodnocení webových stránek 

 

Z grafu 5.10, který znázorňuje hodnocení webových stránek, rozděleného  

na pohlaví, lze vyčíst, ţe hodnocení webových stránek muţů je rozdílné od hodnocení 

ţen. Muţi hodnotili kaţdý atribut webových stránek průměrně horší známkou. Největší 

rozdíl lze zaznamenat u grafického zpracování, kde tento rozdíl dosahuje hodnoty téměř 

jednoho celého stupně. Nejmenší rozdíl pak je u aktuálnosti, kde muţi a ţeny uvedli 

podobné hodnocení. Ţenám se nejvíce na webových stránkách zamlouvá jejich 

přehlednost (1,74) a nejhůře hodnotí jejich aktuálnost (2,56). Muţům se také nejvíce 

zamlouvá přehlednost stránek (2,35), ale za nejslabší článek webových stránek povaţují 

grafické zpracování (3,21). 

Lze říci, ţe nejlépe hodnotil webové stránky 2. ročník a nejhůře 3. ročník. 

Nejlepší hodnocení dostala přehlednost (1,71) od 2. ročníku, od kterého bylo také nejlépe 

hodnocené grafické zpracování (2,18), aktuálnost (2,35) a celkový dojem (2,32). Jedinou 

informovanost, která byla ohodnocena průměrnou známkou (2,04), udělil 1. ročník. 

Všechny jednotlivé atributy hodnotil nejhůře 3. ročník, kde studenti dokonce ohodnotili 

grafické zpracování průměrnou známkou 3,22, aktuálnost známkou 3,00 a celkový dojem 

známkou 3,00. 

Stejně tak studijní obor hodnotil webové stránky u všech vybraných atributů lépe 

neţ obor učňovský. Největší rozdíly byly u grafického zpracování a celkového dojmu. 
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5.9 Komunikace se školou po ukončení studia 

Z celkového hodnocení je moţné vyčíst, ţe studenti mají o komunikaci se školou 

po ukončení studia převáţně zájem. 61 % studentů je pro, aby pokračovala komunikace 

mezi školou a studenty i po ukončení studia. Graf celkového hodnocení komunikace  

se školou po ukončení studia je umístěn v příloze č. 6. 

Obr. 5.11 Zájem studentů o komunikaci se školou po ukončení studia 

 

Učňovské i studijní obory povaţují komunikaci se školou po ukončení studia  

za ţádoucí. Kladné hodnocení převaţuje u obou oborů, a to hlavně u studijních oborů, 

kde 65 % dotazovaných uvedlo, ţe by mělo zájem, a pouze 35 % tuto komunikaci 

odmítá. U studentů učňovských oborů by mělo zájem komunikovat se školou 57 %  

a 43 % komunikaci odmítá (viz obrázek 5.11). 

Zatímco 50 % muţů má zájem o komunikaci po ukončení studia, u ţen je to 

výrazně více, a to 66 %. Celých 50 % muţů tedy nemá o tuto komunikaci zájem, naproti 

tomu pouze 34 % ţen po ukončení studia jiţ nechce se školou komunikovat. 

Největší zájem o komunikaci po ukončení působení na škole má 4. ročník, tento 

zájem ale s mladšími ročníky klesá. U 3. ročníku je zájem 63 %, u 2. ročníku 62 %  

a u 1. ročníku dokonce 50 %. Ostatní studenti si nepřejí komunikovat se školou po jejich 

odchodu. 
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5.10 Volné vyjádření studentů 

Drtivá většina studentů tuto otázku nevyplňovala. U studentů, kteří otázku 

vyplnili, se shodovala pouze jedna odpověď a to, ţe by studenti chtěli více akcí, 

konaných školou, na kterých by se seznamovali nebo utuţovali kolektiv. 
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6 Návrh a marketingová komunikace 

Na základě primárních dat, která byla získána z dotazníkového šetření,  

a na základě sekundárních dat, která byla opatřena od vedení školy, se tato kapitola 

zabývá analýzou problémů marketingové komunikace a následnými návrhy  

a doporučeními, pomocí kterých by se mohla zlepšit komunikace mezi školou OA Hořice 

a jejími studenty. 

6.1 Identifikace cílové skupiny 

Pro zefektivnění marketingové komunikace je důleţité znát cílové skupiny,  

tzn. příjemce, které je třeba oslovit a na které se bude aplikovat komunikační mix.  

Pro tento účel navrhuji tyto tři cílové skupiny: 

1) studenti Obchodní akademie Hořice, 

2) všeobecná veřejnost, 

3) sponzory školy. 

6.2 Stanovení cílů marketingové komunikace 

Před zahájením návrhů marketingové komunikace je vhodné stanovit si její cíle. 

Cíle této marketingové komunikace navrhuji takto: 

1) zefektivnění komunikace vůči cílovým segmentům, 

2) vytvořit a upevňovat dobré jméno školy, 

3) přesvědčit cílové skupiny o kvalitě poskytovaných služeb. 

6.3 Výběr komunikačních cest 

Z dotazníku vyplynulo, ţe nejvíce studentů získává informace o škole pomocí 

rodičů, známých a přátel. Tato skupina také studenty nejvíce ovlivňuje při výběru  

a rozhodnutí, zda zvolit školu OA Hořice. Doporučuji zaměřit se na komunikaci nejen 

mezi studenty, ale také na okolí školy, které, jak se ukazuje, můţe velice ovlivnit příliv 

nových ţáků. 
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Další komunikační cesta, která je velice významná pro zjišťování primárních 

informací, je internet. Ukazuje se, ţe čím je ročník mladší, tím více vyuţívá internet. 

Doporučuji škole zaměřit se na svoje internetové stránky a pravidelně je aktualizovat 

novými informacemi. Tímto způsobem lze oslovit jak studenty, tak širokou veřejnost. 

Tištěné publikace v dnešní době neovlivňují studenty natolik, nakolik by to bylo 

potřebné. To také dokazuje výsledek, který tato skupina získala. Přesto je forma této 

komunikační cesty velice důleţitá. Proto doporučuji, aby učitelé přispívali do místního 

tisku. 

Škola se pravidelně účastní přehlídky středních škol, která se kaţdoročně koná 

v Jičíně. I kdyţ tato forma komunikační cesty není příliš významná, doporučoval bych, 

aby se škola i nadále účastnila této akce, pomocí které se lze dostat studentům  

do povědomí. 

6.4 Komunikační mix 

Komunikační mix slouţí k dosaţení cílů marketingové komunikace,  

a proto je důleţité začlenit ho do návrhů a doporučení. 

6.4.1 Reklama 

Protoţe zdroje, kterými škola disponuje, jsou značně omezené, musí tomu být 

přizpůsobené i výdaje, které škola poskytuje na reklamu, proto doporučuji vybírat 

z levnějších a úspornějších variant. 

Pouţití reklamních letáčků informujících studenty o několika přednostech školy 

by jistě nebylo špatné řešení. Letáčky mohou být velice jednoduché, coţ by výrazně 

sníţilo náklady na jejich vytvoření a jedinou funkci, kterou by měly, by byla čistě 

informovat o škole OA Hořice. Student, který má školu v paměti, nemusí nutně na škole 

studovat, ale můţe referovat a informovat ostatní studenty, se kterými přijde do styku  

a kteří řeší stejný problém s výběrem školy. Navrhuji vytisknout 300 letáčků. 

Dále navrhuji pořídit 200 odznaků, na kterých by bylo znázorněno logo 

obchodní akademie Hořice. Tyto odznaky by byly rozdávány studentům jako ocenění 

nebo za to, ţe reprezentovali školu při různých sportovních dovednostech nebo 

vědomostních událostech. 
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6.4.2 Osobní prodej 

Škola se snaţí studenty aktivně informovat, a to se projevuje také ve výsledcích. 

Jediná oblast, se kterou má škola problém je informovanost studentů o ţivotě 

pedagogického sboru. Doporučuji, aby pedagogové více komunikovali o tomto tématu  

se svými studenty. Osobnější vztah dává studentům pocit, ţe jsou pro školu důleţití a cítí 

se tak ve škole příjemně. To se následně můţe projevit i v hodnocení školy. 

6.4.3 Public relations 

Jak jiţ bylo řečeno, škola by se měla zaměřit na přehlídku středních škol  

a pravidelně se jí účastnit 

Den otevřených dveří je jedním z hlavních důvodů, pomocí kterých se studenti 

rozhodovali, zda studovat na škole OA Hořice. Den otevřených dveří je tedy pro školu 

důleţitý a škola by mu měla věnovat pozornost a pravidelně ho pro studenty pořádat. 

Dále také doporučuji, aby učitelé přispívali do Jičínského deníku působícím 

v okrese Jičín. 

6.4.4 Přímý marketing 

Většina studentů má zájem zůstat se školou v kontaktu i po ukončení svého studia. 

Škola se ale nijak nesnaţí zjišťovat informace o svých bývalých studentech  

a komunikovat s nimi. Takováto spolupráce můţe přinést spoustu uţitku škole, a to nejen 

při zjišťování úspěšnosti bývalých studentů, ale také pro další vyuţívání těchto studentů 

pro spolupráci s novými studenty. 

Ti odváţnější a úspěšnější studenti se mohou se školou domluvit a referovat 

ţákům o tom, jak vypadá ţivot na vysoké nebo vyšší odborné škole, co by měli udělat, 

aby se na takovou školu dostali, či co je důleţité a podstatné při hledání nového 

zaměstnání. 

Zde navrhuji, aby se pedagogický sbor, hlavně pak třídní učitelé, snažili 

navazovat kontakty a získávat informace od studentů, kteří mají o tuto komunikaci 

zájem. 
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Škola ke komunikaci se studenty upřednostňuje drtivou většinou internetové 

stránky, coţ je i pro samotné studenty vhodný nástroj pro komunikaci. Našla  

se ale spousta studentů, kteří by rádi se školou komunikovali pomocí elektronické pošty, 

bohuţel, tento způsob komunikace se na škole vůbec nevyuţívá. 

Zavedením posílání informací pomocí elektronické pošty by jistě zkvalitnily 

sluţby, které škola svým studentům poskytuje. Vzájemná interakce mezi učiteli a jejich 

studenty se aktivně vyuţívá na vysokých školách a tento systém funguje více neţ dobře. 

Záleţí pouze na pedagogickém sboru, zda je ochoten přidělávat si další práci a starosti. 

6.4.5 Internetová komunikace 

V dnešní době, kdy lze jen těţko hledat studenta, který se nezajímá  

o internet a svět okolo něj, je nutnost tento způsob komunikace nejen vyuţívat, ale také 

zaměřit na něj velkou část své pozornosti. 

Od vedení školy bylo zjištěno, ţe škola poskytuje studentům přehled o jejich 

hodnocení přímo na stránkách OA Hořice. To se také značně projevilo ve výsledcích,  

kde většina studentů navštěvuje stránky několikrát do týdne. 

Jak se ukázalo, stránky studenti povaţují za celkem informativní a přehledné. 

Navrhuji, aby se škola zaměřila na grafické zpracování a aktuálnost stránek, které  

se ukázaly za podprůměrné a kazí celkový dojem. 

U grafického zpracování vyţadují stránky více práce, nicméně občasné 

zapracování na tomto problému by mohlo přispět ke zlepšení pocitu studentů z jejich 

školy a sluţeb, které jim škola poskytuje. Od vedení školy bylo zjištěno, ţe škola má  

ve svém pedagogickém sboru hned několik učitelů, kteří by mohli zastat tuto práci  

a zajistit, aby stránky školy byly aktuální.  

Přestoţe se stránky pro studenty jeví jako přehledné, navrhoval bych v tomto 

směru u úpravy. 

V současné době je v nabídce umístěno 23 sekcí, coţ je velký počet. Navrhuji 

snížit tento počet na 8 sekcí, které by byly rozděleny na hlavní stránku, informace  

o škole, pro studenty, pro uchazeče, fotogalerie, soutěže, novinky a kontakty. Takto 

upravená nabídka by ještě více zlepšila přehlednost a orientovanost studentů. 
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Doporučuji také, aby škola vhodně umístila na internetové stránky své logo,  

které zde není vůbec umístěno a které se jiţ vyuţívá na všech úředních listech. 

Na internetových stránkách bych doporučil vytvořit novou část, která  

by se věnovala problematice, proč studovat právě na škole OA Hořice. V této části  

by bylo uvedeno, jaké jsou výhody pro studium na škole a také zveřejněny všechny silné 

stránky, kterými škola disponuje. 

Další moţnost internetové komunikace, kterou navrhuji, je využití sociálních 

sítí, a to především Facebooku. Facebook je velice snadný nástroj pro komunikaci nejen 

mezi studenty, ale také mezi studenty a jejich učiteli. 

Zde bych navrhoval vytvořit stránku na Facebooku a přidat pár pěkných fotek, 

několik informací a témat do fóra, kde by se studenti mohli vyjadřovat. Takováto 

stránka přinese studentům spoustu uţitku. Jak studenti, tak učitelé si zde mohou předávat 

informace o škole, probíraných látkách, úkolech a dokonce zde mohou studenti 

komunikovat se staršími kolegy o jejich zkušenostech a tricích jak na studium. Cena 

takovéto stránky přitom nic nestojí a záleţí pouze na tom, jak se škola bude stránce 

věnovat. 

6.4.6 Nové trendy využitelné v marketingové komunikaci 

Event marketing 

Akce, které škola pořádá, se ukázaly jako jeden z největších problémů. V dnešní 

době je pro studenty středních škol uţ téměř tradice jezdit se svými kamarády na různé 

akce – od seznamovacích výletů v prvním ročníku, které slouţí k utuţení kolektivu,  

přes různé výlety na kolo, vodu, lyže, aţ k pořádání poznávacích výletů jak v tuzemsku, 

tak v zahraničí. Spousta studentů tyto akce vyţaduje a nevyuţíváním těchto moţností 

můţe škola značně sniţovat smýšlení mladých lidí o škole a následných doporučení svým 

bliţním. 

Virální marketing 

Protoţe dnes většina studentů vyuţívá sociální sítě a e-mailovou komunikaci, 

navrhoval bych oslovit je i touto cestou. 

Sdělení, které by si studenti přeposílali mohou mít formu jednoduchých obrázků, 

na kterých jsou vyobrazené vtipy ze školního prostředí a které by byly opatřeny logem 
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školy. Název takovéhoto sdělení by zněl: Učit se pro život, ne pro školu! (Seneca). 

Sdělení by mohlo vypadat například takto: 

Obr. 6.1 Ukázka vtipu, který by si žáci přeposílali 

 

6.5 Celkový rozpočet marketingové komunikace 

Celkový rozpočet nákladů, vynaloţených na marketingovou komunikaci  

je znázorněn v následující tabulce 6.1. 

Tab. 6.1 Rozpočet marketingové komunikace 

Činnost 

Částka v 

Kč 

Reklamní letáčky A5 (2,50 Kč\Ks, 300 ks) 750 Kč 

Odznaky (14,50 Kč\Ks, 200 ks) 2.900 Kč 

Inzerce v Jičínském deníku 5.000 Kč 

Aktualizace internetových stránek 0 Kč 

Stránka na Facebooku 0 Kč 

Celkem 8.650 Kč 
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo zefektivnění marketingové komunikace školy se studenty.  

V práci se snaţím analyzovat a odstranit nedostatky, které škola má, aby se mohla 

vymanit z konkurenčního prostředí.  

Celá bakalářská práce je vypracovaná na základě teoretických východisek, 

informací získaných z pouţité odborné literatury, osobních poznatků získaných 

z pohovorů s pedagogy a z marketingového výzkumu, který zahrnoval dotazníky určené 

studentům. 

V úvodní části jsem analyzoval prostředí školy Obchodní akademie Hořice, také 

jsem provedl marketingový výzkum formou dotazování. U dotazování bylo nezbytné 

získat informace od studentů, které byly získány pomocí orientační analýzy a následného 

výzkumu. Výzkum byl zaměřen na komunikaci mezi školou a jejími studenty. 

Pomocí dotazníkového šetření jsem zjistil, jak škola poskytuje informace 

studentům, jak studenti smýšlí o škole OA Hořice, důleţitost a výhody Dne otevřených 

dveří a webových stránek a kolik studentů má zájem komunikovat se školou  

i po ukončení studia. 

Takto získanými primárními a sekundárními daty a vlastními názory získanými  

ze školy a jejího prostředí jsem vytvořil vhodný komunikační koncept pro školu 

Obchodní akademie Hořice, který byl zaměřený tak, aby bylo moţné ho realizovat a mohl 

se stát zdrojem konkurenční výhody. 

Mezi nejvýznamnější povaţuji doporučení v oblasti reklamy, internetových 

stránek Obchodní akademie Hořice a sociálních sítí. Za velice významné lze také 

povaţovat doporučení v oblasti nových trendů vyuţitelných v marketingové komunikaci, 

a to zejména event marketing a virální marketing. 

Ubývání ţáků v lavicích je dnes uţ velice snadno rozpoznatelný jev, ke kterému 

dochází stále více, a jestliţe chce škola Obchodní akademie Hořice udrţet stávající počet 

ţáků i do budoucna, nesmí přehlíţet důleţitost marketingové komunikace a musí  

si uvědomit její váhu. Zavedením úspěšné marketingové komunikace můţe škola 

dosáhnout svých cílů, se kterými souvisí i příliv nových studentů, prestiţ a zájem 

investorů. 
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Obecně lze říci, ţe marketingová komunikace by neměla být pouze ve firmách, 

které se snaţí maximalizovat svůj zisk, ale měla by být také součástí všech základních, 

středních a vysokých škol, které se snaţí zajistit minimálně takový počet studentů, který 

zabezpečí jejich hladký chod a vyhne se problémům spojeným se slučováním škol nebo 

jejich uzavíráním. Proto by se školy měly snaţit zajistit, aby od nich student odcházel 

spokojený s měřitelnými výsledky studia a praktickými moţnostmi uplatnění znalostí. 
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1) Dotazník 

2) Mapa okolí školy 

3) Webové stránky školy OA Hořice 

4) Logo školy 

5) Budova školy 

6) Vybrané grafy 

  



 

PŘÍLOHA Č. 1 Dotazník 

Váţení studenti, 

dovoluji si Vás poţádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, zaměřeného  

na výzkum marketingové komunikace mezi Vámi a školou OA Hořice. Získané 

informace budou podkladem pro zpracování bakalářské práce a budou vyuţity pouze 

k tomuto účelu. Dotazník je dobrovolný a anonymní, přesto Vás ţádám o jeho 

zodpovědné vyplnění. 

Předem Vám děkuji za čas, který věnujete vyplněním tohoto dotazníku. 

Jan Bednařík 

Způsob zaznačení je uveden u kaţdé otázky zvlášť. 

1. Z jakých zdrojů jste se dozvěděl/a o škole OA Hořice? Zakroužkujte jednu nebo 

více možností. 

a) Internet 

b) Tištěné publikace (časopis, noviny atd.) 

c) Známý/á, přátelé, rodinný příslušník 

d) Student - přehlídka středních škol (Jičín) 

e) Jiné…………………………………………..(Doplňte) 

2. Co Vás ovlivnilo při volbě školy OA Hořice? Zakroužkujte jednu nebo více 

možností. 

a) Prestiţ školy 

b) Vysoká úspěšnost absolventů 

c) Odbornost profesorského sboru 

d) Doporučení přátel, známých, rodičů 

e) Den otevřených dveří 

f) Akce konané školou 

g) Škola se nachází v blízkosti mého bydliště 

h) Jiné…………………………………………..(Doplňte) 



 

3. Poskytuje Vám škola dostatek informací: Zakroužkujte v každém řádku jednu 

odpověď. 

a) O prospěchu?        Ano  Ne 

b) O školních a mimoškolních aktivitách?   Ano  Ne 

c) O moţnosti dalšího studia či výběru zaměstnání?   Ano  Ne 

d) O ze ţivota pedagogického sboru?    Ano Ne 

e) Jaké další moţnosti byste uvítali?..........................................................(Doplňte) 

4. Jakým způsobem se dozvídáte nebo byste se nejraději dozvídal/a informace  

o škole? Zakroužkujte jednu nebo více možností. 

Jak se v současné době dozvídáte informace? 

a) Elektronickou poštou 

b) Na internetových stránkách 

c) Písemnou formou 

d) Pomocí nástěnných tabulí 

e) Pomocí konání informativních schůzek a porad 

f) Pomocí školního rozhlasu 

g) Jiným způsobem…………………………………………..(Doplňte) 

Jak byste se rád dozvídal informace? 

a) Elektronickou poštou 

b) Na internetových stránkách 

c) Písemnou formou 

d) Pomocí nástěnných tabulí 

e) Pomocí konání informativních schůzek a porad 

f) Pomocí školního rozhlasu 

g) Jiným způsobem…………………………………………..(Doplňte) 

  



 

5. Myslíte si, že společných akcí (divadla, výlety, exkurze atd.) školy je: 

Zakroužkujte jednu z možností. 

a) Příliš mnoho 

b) Dostatečně 

c) Nedostatečně 

d) Velmi málo 

6. Doporučil/a byste školu svým přátelům nebo zmámím? Zaškrtněte jednu 

z možností. 

a) Rozhodně doporučili 

b) Doporučili 

c) Nedoporučili 

d) Rozhodně nedoporučili 

7. Zúčastnili jste se Dne otevřených dveří konaného na škole OA Hořice? 

Zakroužkujte jednu z možností. V případě odpovědi ne, přejděte prosím na otázku 

 č. 9. 

a) Ano 

b) Ne 

8. Co Vás nejvíce zaujalo na Dni otevřených dveří? Zakroužkujte jednu nebo více 

možností. 

a) Informace o škole 

b) Mnoţství nabídek konaných kurzů 

c) Projekty školy (Projekt interaktivní tabule a projekt zdraví) 

d) Ukázky výsledků studentů 

e) Ţádná z moţností 

  



 

9. Ohodnoťte následující charakteristiky školy OA Hořice. Zaškrtněte v každém 

řádku jednu možnost. 1 nejlepší, 5 nejhorší 

1 2 3 4 5 

a) Pedagogický sbor 

b) Nabídka studijních oborů 

c) Materiální vybavení školy 

d) Pověst školy 

e) Informace poskytované školou 

f) Kvalita výuky 

10. Jak často navštěvujete webové stránky školy OA Hořice? Zakroužkujte jednu 

možnost. V případě odpovědi e), přejděte prosím na otázku č. 12. 

a) Několikrát týdně 

b) Několikrát měsíčně 

c) Několikrát ročně 

d) Méně často 

e) Vůbec nenavštěvuji 

11. Ohodnoťte jednotlivé charakteristiky webových stránek. Zaškrtněte v každém 

řádku jednu možnost. 1 nejlepší, 5 nejhorší 

1 2 3 4 5 

a) Přehlednost 

b) Grafické zpracování 

c) Informovanost 

d) Aktuálnost 

e) Celkový dojem 

12. Měl/a byste zájem komunikovat se školou i po ukončení studia? 

a) Ano 

b) Ne 



 

13. Jaké je Vaše pohlaví? Zakroužkujte jednu možnost. 

a) Muţ 

b) Ţena 

14. Jaký ročník momentálně studujete? Zakroužkujte jednu možnost. 

a) 1. ročník 

b) 2. ročník 

c) 3. ročník 

d) 4. Ročník 

15. Jaký obor studujete? Zakroužkujte jednu možnost. 

a) Studijní obor (Obchodní akademie, obchodník, podnikání) 

b) Učňovský obor (Prodavač drogistického, elektrotechnického a smíšeného zboţí) 

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

……………………………………………………………………………………………… 
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PŘÍLOHA Č. 6 Vybrané grafy 

Zdroje, ze kterých studenti získávají informace o škole nejčastěji 
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