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1 Úvod  

 

S marketingem je spojován trh a součástí trhu je škola. Je tedy nemožné 

ignorovat marketing ve školství. Vzdělávací zařízení nám poskytuje určitý druh 

služeb, kde dochází k výměně činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty 

(škola, stát, domácnost). Žáka si můžeme představit jako příjemce služby a školu 

jako jejího poskytovatele. Služba, která je v mé práci popisována, je považována za 

základní a doprovodnou. Základní službou se rozumí povinné předměty a povinně 

volitelné předměty, které si student zvolí sám na základě svého zájmu. U 

doprovodných služeb se jedná o soutěže, kurzy, semináře atd. V současné době se 

ve školství začíná klást důraz na absolventy škol, kteří jsou již připraveni pro praxi a 

nikoliv pro další zapracování.  

 

Jsem bývalou studentkou Obchodní akademie v Ostravě - Mariánských 

Horách. Ve své práci se Vám budu snažit přiblížit tuto školu, která je příspěvkovou 

organizací, jejíž hlavním záměrem není dosažení určitého zisku, ale hlavně vzdělání 

žáků a studentů. Účelem školního marketingu je odhalit potřeby zákazníků a pomocí 

marketingového mixu (vzdělávací program, marketingová komunikace aj.) je 

uspokojit.  

  

 Cílem mé práce bude analýza marketingového mixu, jeho následné 

zhodnocení a návrh doporučení na zlepšení jednotlivých prvků marketingového mixu.  
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2 Charakteristika prostředí střední školy 

 

2.1 Historie školy 

 Ostrava slaví již 105. výročí ekonomického vzdělání.  První ostravská 

obchodní akademie v Mariánských Horách byla zřízena 7. září 1905. Během prvních 

25 let školu absolvovalo 1591 studentů. Roku 1921 získala další budovu, a to dnešní 

Ekonomickou fakultu VŠB. Po několika dalších přesunech a změnách, se v roce 

1990 rozhodlo o vytvoření dvou samostatných škol, a to Obchodní akademie 

v Moravské Ostravě, Na Jízdárně 4. a Obchodní akademie v Ostravě – Porubě na 

Polské ulici. Obě školy získaly od 1. listopadu 1990 právní subjektivitu. [3]  

 

2.2 Charakteristika školy 

Obchodní akademie je příspěvkovou organizací. Jejíž sídlo je na 

Karasové 16., Ostrava - Mariánské Hory (viz příloha č. 1, obr. 1). 

 

Nabízí tři obory studia: ekonomické lyceum, obchodní akademii a 

veřejnosprávní činnost. V loňském školním roce 2009/2010 škola měla celkem 

(i s dálkovým studiem) 822 studentů. Na dálkovém studiu oboru obchodní akademie 

bylo 149 studujících a v prezenční formě 297. Ekonomické lyceum mělo 258 žáků a 

veřejnoprávní činnost 118. Ve školním roce 2009/2010 ukončilo OA denní studium 

163 absolventů. 

 

Charakteristika oborů: 

Veřejnosprávní činnost 

Výuka je pouze denní a čtyřletá. Absolventi tohoto oboru obvykle pokračují dál 

na vysoké škole a zabývají se např. hospodařením s majetkem obce, vedením agend 

správních a samosprávných výborů a komisí, výkonem prací souvisejících s 

vystavováním úředních dokladů, určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a 

poplatků se správním řízením apod. Veřejnoprávní činnost se snaží připravit studenty 

na všechny tyto úkoly. 
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Obchodní akademie 

Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a pětileté studium při 

zaměstnání. Jedná se o obor univerzální, obchodně-podnikatelského zaměření. Žáci 

po absolvování oboru by měli mít přehled o akciových společnostech, družstvech, o 

podnikání v soukromém a veřejném sektoru, o základech účetnictví a měli by být 

schopni používat dva cizí jazyky. Studenti po ukončení studia opět mohou rozšiřovat 

své vzdělání na vysoké škole. Nejčastěji se absolventi oboru obchodní akademie 

zabývají činností zabezpečující finanční hospodaření podniku, cenovou tvorbou, 

statistikou, daňovou agendou, korespondenční prací apod.  

 

Ekonomické lyceum 

Vzdělávání je čtyřleté a jen denní. Za sebe mohu říct, že jsem absolventem 

tohoto oboru a očekávalo se od nás, že budeme dále pokračovat na vysokých 

školách a podle toho byla postavena i osnova oboru. Ekonomické lyceum je 

všeobecně vzdělávacím programem doplněný o odborné předměty ekonomického 

charakteru. [19]  

 

Management školy 

Od roku 2006 je ředitelkou školy Ing. Eva Kazdová. Pod jejím vedením jsou 

zástupci: zástupkyně ředitelky a zástupkyně statutárního orgánu, zástupce pro 

výchovu a vzdělání OA, zástupkyně pro výchovu a vzdělání VOŠS, zástupkyně 

ředitelky. OA má současně 64 pedagogů. Sekretariát zajišťuje běžnou agendu školy. 

Na organizačním schématu (viz obr. 2.1) je znázorněna struktura OA, která je 

uvedena ve Výroční zprávě 2009/2010. [20]  
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Obr. 2. 1: Organizační struktura školy 2009/2010  

[20]  

 

2.3 Uplatnění absolventů za poslední 4 roky 

V tabulce (viz tab. 2.1) je znázorněno, že dochází k poklesu počtu studentů 

OA na vysokých školách a mírný nárůst těch, kteří jsou evidováni na pracovním 

úřadě.  Ukazuje také, uplatnění studentů za poslední 4 roky tzn. 2007-2010. 

 

Dále bylo zjištěno, že nejvíce absolventů (71%) pokračuje ve studiu 

ekonomických oborů, zejména na VŠB a Slezské univerzitě. O humanitární obory a 

přírodovědné obory má zájem pouze 18 % absolventů. 

 

Tyto výsledky jsou založeny na dotazníkovém šetření, které skončilo 

24. září 2010. V roce 2010 se výzkumu zúčastnilo 83 % absolventů. [19]  
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Tab. 2.1: Přehled uplatnění absolventů OA jednotlivých oborů v letech 2007-

2010  

 

Obor 
Počty 

absolventů/počty 
respondentů 

Rok 
Vysoké 
školy 

% 

Vyšší 
odborné 
školy % 

Zaměstnání 
% 

Práce v zahraničí, 
studium jazyků, 

jiné % 

Úřad 
práce % 

 OA   58 / 57     2 007         82             -               14                                 4                 -    
  86 / 68     2 008         75            6               13                                 4                1    
  81 / 66     2 009         86            2                2                                  3                8    
   72 / 61     2 010         70            5                7                                  5              13    
 EL   52 / 52     2 007         85            2                4                                  4                6    
  55 / 49     2 008         92             -                4                                  4                 -    
  60 / 55     2 009         93            2                2                                  2                2    
   71 / 54     2 010         94            4                 -                                  2                 -    
 VS   26 / 26     2 007         69            4               27                                  -                 -    
  29 / 26     2 008         96            4                 -                                   -                 -    
  27 / 24     2 009         79             -                8                                  4                8    
   20 / 20     2 010         50          10                5                                   -              35    
 Cel-   136 / 135     2 007         81            1               13                                 3                2    
 kem   170 / 143     2 008         85            3                8                                  3                1    
  168 / 145     2 009         88            1                3                                  3                5    
   163 / 135     2 010         77            5                4                                  3              11    

[21]   

 

2.4 Marketingový mix školy 

Marketingový mix tvoří tzv. 4P: produkt, cena, komunikace a distribuce. Škola 

se řadí mezi služby, jejichž marketingový mix je rozšířen o „3 P“ (procesy, lidský 

faktor a materiální prostředí).  

 

2.4.1 Product (produkt) 

Jedná se o vzdělávací službu s doprovodným produktem. Službou se rozumí 

poskytnutí vzdělání a doprovodný produkt jsou např. učebnice sloužící k výuce. 

Obchodní akademie nabízí 3 obory: obchodní akademii, ekonomické lyceum a 

veřejnosprávní činnost. Je zaměřena na výuku ekonomického charakteru. Snaží se 

studenty připravit nejen na studium na vysoké škole, ale i uplatnění na trhu práce. 

Z tohoto produktu by měli mít spotřebitelé užitek, jedná se tedy o instrumentální 

funkci. [viz 2.2: Charakteristika školy]   

2.4.2 Price (cena) 

Škola je financována krajem, jedná se o příspěvkovou organizaci. 
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Částečně se na financování OA podílí také „zákazníci“, v tomto případě 

studenti. Jde o tzv. příspěvek, který je stanoven na delší časové období (pevná 

cenová strategie). Žák zaplatí na celou dobu studia příspěvek ve výši 2 000 Kč. 

Pokud student či studentka nemohou částku uhradit najednou, bude vybírána suma 

600 Kč vždy na začátku každého školního roku.  

 

Studium na střední škole je poměrně nákladné, zejména nákup učebnic na 

každý školní rok. Každým rokem je v knihovně pořádaná „burza učebnic“, kde 

absolventi či žáci mohou nakoupit nebo prodat potřebné knihy za výhodnou cenu. 

[11]  

 

2.4.3 Place (místo, distribuce) 

OA se nachází v Moravskoslezském kraji, v Ostravě – Mariánských Horách, 

Karasové 16. Je snadno dostupná. V blízkosti školy je autobusová i tramvajová 

zastávka (viz příloha č. 1, obr. 2). 

 

Vzdělávací zařízení je určeno všem žákům, kteří mají ukončenou povinnou 

školní docházku a jsou přijati na OA. Uchazeči o tuto školu budou zejména obyvatelé 

Moravskoslezského kraje, ale mohou být i žáci z jiných míst, neboť škola má spolu 

s Vyšší odbornou školou sociální k dispozici koleje. [11]  

 

Studenti při plnění svých domácích úkolů či v případě nemoci mohou využít    

e-learning, který se řídí heslem “Studujeme odkudkoliv a kdykoliv“. [19]  

 

2.4.4 Promotion (komunikace) 

Na OA jsou použité jak komunikační strategie tlaku, tak i tahu. 

 

Se strategií tlaku je možno se setkat např. při Dni otevřených dveří, kde se 

cíleně působí na potenciální uchazeče o studium. Je využita podpora prodeje, kdy 

návštěvník obdrží letáky, propagační předměty (propisky, bločky) s logem školy a 

spoustu informací od provázejících studentů nebo učitelů různých předmětů. 
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Strategie tahu je využita např. v brožurách o středních školách. Budoucí 

student si zde sám školu vyhledá, následně o ní zjišťuje podrobnější informace a 

případně se dostaví na Den otevřených dveří. Jednotlivé strategie na sebe plynule 

navážou.  

 

Škola se snaží na veřejnost působit, jak prostřednictvím brožur pro základní 

školy, tak i pomocí internetu, kde jsou k dostání informace týkající se zázemí školy, 

aktualit, rozvrhu, popisu odborných předmětů, kontakty na vyučující a mnoho dalších. 

Je zde aplikována komunikace jak hromadná (internet, noviny: Zpravodaj 

Mariánských Hor a Hulvák), tak i osobní (Den otevřených dveří, veletrh středních 

škol atp). [11]  

 

OA využívá také aktivity, které zahrnuje podpora prodeje. Škola je 

organizátorem různých soutěží pro střední školy. Dne 20. dubna 2011 byla pořádána, 

již druhým rokem, regionální soutěž marketingových dovedností (viz příloha č. 3). 

Měla jsem možnost soutěž vidět a můžu říct, že žáci předváděli své výrobky či služby 

na velmi vysoké úrovni. Následně na nich aplikovali marketingový mix. Další soutěž, 

kterou OA pořádá je regionální soutěž práva, která se letos uskutečnila už po čtvrté. 

[19]  

 

2.4.5 People (lidský faktor) 

Lidský faktor zahrnuje dvě kategorie: zaměstnance a zákazníky. 

 

Jednotlivé role zaměstnanců a jejich vliv na zákazníky jsou rozdělené do čtyř 

skupin. Kontaktní pracovník v případě Obchodní akademie je učitel, který má přímý 

vztah k marketingovému mixu a častý kontakt se zákazníkem (studentem). 

Obsluhující pracovník je vrátná či vrátný, kteří jsou u obou vchodů OA k dispozici, 

hned při vstupu do budovy. Tento pracovník má nepřímý vztah k marketingovému 

mixu a kontakt se studentem je krátký. Koncepčním pracovníkem je ředitelka OA 

paní Ing. Eva Kazdová, zástupkyně ředitelky a další zástupci, kteří mají přímý vztah 

k marketingovému mixu, ale výjimečný kontakt se žákem. Poslední skupinu tvoří 

tzv. podpůrní pracovníci, jedná se např. o uklízečky, které nejsou v kontaktu se 

studenty, nemají žádný vliv na tvorbu marketingového mixu, ale poznáme, když 
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nefungují správně. [9]  

 

Výroční zpráva z roku 2009/2010 ukázala, že na OA je 64 pedagogických 

pracovníků a 22 nepedagogických pracovníků, mezi ně se řadí např.: vrátné, 

knihovnice, uklízečky, údržbáři, hospodářská účetní aj. [20] 

 

Ve školním roce 2010/2011 má OA celkem 822 studentů i s dálkovým 

studiem. [14]  

 

2.4.6 Physical evidence (materiální prostředí) 

Škola za poslední dva roky prošla mnohými změnami. Exteriér budovy je celý 

nový, interiér má mnoho proměn (nová recepce, aula, vymalování tříd, moderní 

počítačová technika aj.) tak, aby vše působilo příjemně a přívětivě nejen na studující, 

ale i nově příchozí (viz příloha č. 2, obr. 1, 2). V roce 2007/2008 bylo slavnostně 

otevřeno Centrum volného času, které studenti využívají např. při svých volných 

hodinách, kde si mohou odpočinout, studovat, nebo se odreagovat od výuky stolním 

fotbalem. [19]  

 

2.4.7 Process (procesy) 

Pro vzdělávací instituci je charakteristická vysoká úroveň kontaktu pedagoga 

se žákem. 

 

Výuka má prezenční formu studia s výjimkou oboru obchodní akademie, 

kterou je možno studovat i dálkově. Prezenční výuku navštěvuje téměř 

82 % studujících. Denní studium nejdříve začíná v 7:05 hod. a končí obvykle 

v 14:05 hod., ve výjimečných případech v 15:45 hod. – to má ovšem žák nárok na 

hodinovou pauzu na oběd. 

 

Z hlediska návaznosti jednotlivých kroků se jedná o přesně stanovený chod 

(pevný postup), jde o liniovou operaci. Každý student na začátku školního roku 

dostane rozvrh, podle kterého se bude celý rok řídit. Zná jasný postup, kdy mu výuka 

začíná, kdy končí, do které učebny se má dostavit a kdo ho bude učit. Během roku 
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se mohou objevit změny (suplování, exkurze atp.), které jsou každý den vyvěšovány 

na nástěnce, aby se jednotliví žáci mohli připravit na výuku. [9]  

 

2.5 Popis konkrétních faktorů v makroprostředí 

Na makroprostředí působí zejména vlivy ekonomické, politické, sociálně 

kulturní, demografické, technické a přírodní.  

 

Makroprostředí se neustále dynamicky mění: neustále se mění populace, 

školskou politiku mohou také ovlivnit výsledky voleb, nepřetržitý pokrok v technice 

nutí školy k nákupu nových zařízení – počítačů, dataprojektorů, čipových systémů 

apod. [9] 

 

Dalším rysem, kterým se makroprostředí vyznačuje, je, že většina vlivů 

z makroprostředí školy je neovlivnitelná, to znamená, že školy nemohou zasahovat 

do makroprostředí. Příkladem může být vývoj populace, příjem domácností atd. [8] 

 

2.5.1 Ekonomické prostředí 

Na stav naší ekonomiky působí nejen náš stát, Evropská Unie, ale i 

celosvětové ekonomické prostředí. Všechny tyto činitelé působí rovněž na školství. 

Ekonomické prostředí je ovlivňováno mnoha faktory např.: míra inflace, HNP, 

produktivita práce, úroková míra, vývoj mzdy, míra nezaměstnanosti, reálný příjem 

domácnosti. Školství patří do oblasti veřejně prospěšných statků, jejichž fungování 

financuje, řídí a ovlivňuje z větší či menší míry stát. V České republice zhruba 

5 % z hrubého domácího produktu tvoří státní výdaje na školství. [8]  

 

V současné době je HDP v České republice za třetí čtvrtletí roku 2010 vyšší 

o 3,0 % a celková zaměstnanost vzrostla o 0,5 %. Průměrná meziroční míra inflace 

v roce 2009 byla 1,0 %. Obecná míra nezaměstnanosti osob ve věku 15-64 let je 

7,2 %. V prvním až třetím čtvrtletí roku 2010 průměrná mzda dosáhla 

výše 23 324 Kč. 

 

Dále školství každopádně ovlivňují nástroje hospodářské politiky: nástroje 
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monetární politiky; rozpočtové – tato politika nám určí, jaká část státního rozpočtu 

bude připadat školství; důchodové a měnové politiky. [8]  

 

 Důležité je také, kde se škola nachází (v jakém kraji, v jakém městě). Čím 

více půjde o frekventovanější místo a lidnaté město, tím se škole zvětší okruh 

potenciálních studentů a možných sponzorů.  

 

Škola se nachází v Moravskoslezském kraji, v městě Ostrava. Hrubá mzda 

v Moravskoslezském kraji se pohybuje ve výši 21 329 Kč v prvním a třetím čtvrtletí 

2010. Nezaměstnanost k 30. listopadu 2010 činila 11,3 %, může být i jednou 

z příčin, proč se snižuje počet dětí v kraji a školám se snižuje okruh možných 

studentů. [14]  

 

Vysoká nezaměstnanost v kraji přispívá i počtu sociálně slabých rodin. Na 

škole je zavedeno tzv. SRPŠ, což je Sdružení rodičů a přátel školy, vybírá 

se 2 000 Kč na celou dobu studia za studenta a příspěvky slouží k podpoření aktivit 

žáků na veřejnosti, zajištění kulturních a společenských akcí, podpora pro lyžařský 

výcvik a exkurzi do Prahy pro 4. ročníky. Student částku nemusí uhradit najednou, 

ale může se s vyučujícím domluvit, že sumu bude splácet postupně ve sjednaných 

splátkách po celou dobu studia. [18]  

 

2.5.2 Politicko - právní prostředí 

 Je jednou z nejvýznamnějších faktorů vnějšího prostředí. Patří zde 

legislativa, vláda, státní či veřejná správa. Tyto orgány vytvářejí pravidla pro 

provoz školy.   

 

Do legislativního rámce ČR jednoznačně patří školský zákon, nařízení vlády, 

vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v neposlední řadě vnitřní 

předpisy MŠMT. Zákon č. 561/2004 Sb. definuje rámcové a školní vzdělávací 

programy, jedná se o zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělání. Další zákon č. 564/1994 Sb. je nositelem informací o státní správě a 

samosprávě ve školství. MŠMT je zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb. [17]  
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V současné době je řešeno téma státních maturit, kterých se letos studenti 

nevyhnou. V první polovině října 2010 proběhla generální zkouška, která přišla stát 

na 120 miliónů korun a do konce roku 2010 by se náklady měly vyšplhat až na 

570 miliónů korun. Dne 9. prosince 2010 senát schválil zrušení státních maturit a tuto 

novelu musí nyní projednat poslanecká sněmovna. [13]  

  

Samotný dopad státních maturit na OA bude nejen finanční, ale také náročný 

na přípravu studentů. Musí se přizpůsobit výuka a osnova pro žáka. Jiné nároky 

budou i na administrativu, neboť školy dostávají testy na poslední chvíli.  

 

Co se týče financování středních škol je to Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, které plně nebo z části financuje potřeby školy. Obchodní akademie je 

příspěvková organizace, kterou zřídil Moravskoslezský kraj. OA byla v roce 2009 

hodně úspěšná a získala pro rok 2010 od Statutárního města Ostravy (dále 

SMO) 110 000 Kč. Předložila celkem 5 projektů, na jejichž realizaci získala tyto 

peníze. Projekty, které jsou financovány z příspěvků SMO: Dny zdraví, Kvízový den, 

Soutěž v marketingových dovednostech, Typing Ostrava, Výměna zkušeností s prací 

fiktivní firmy na škole. [19]  

 

2.5.3 Sociálně-kulturní prostředí 

 Na obyvatelstvo působí celá řada faktorů, které nakonec mohou ovlivnit žáka 

k dalšímu studiu. Jedná se o tyto faktory: vztahy v rodině, národní kultura, zvyky, 

náboženství atp.  Ovlivňuje nás působení sociálního prostředí a výsledkem je 

kultura. V průběhu života se nám mění žebříček hodnot, a to zejména u mladých lidí.  

 

 Současná společnost je orientována spíše na konzumní způsob života, je 

těžko udržitelná morálka a zásady slušného chování. Mezi nekontrolovatelné faktory, 

které působí na budoucí studenty, ať už Obchodní akademie, nebo jiných škol jsou 

média (rozhlas, televize, internet, zpravodajská organizace). Prostřednictvím médií 

jsou nám ukazovány výborné školy v ČR, ale i ty problémové. Školy by se měly 

snažit udržovat kladný vztah s masmédii. Měly by si uvědomit, že i díky těchto 

zprostředkovatelů široká veřejnost získá celou řadu informací o škole. 
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V Moravskoslezském kraji jsou odlišnosti etnické, např. u rómské kultury. 

Vzdělání a profese jednotlivce závisí i na určité sociální skupině.  

 

Dále můžeme řešit, zda existuje podpora státu, či školy při studiu sociálně 

znevýhodněných žáků a žáků sociálně potřebných. Podle §27 školského zákona, 

ředitel střední školy musí zřídit fond učebnic a učebních textů, a to nejméně pro 

10 % žáků střední školy. Samozřejmě, že tento fond existuje i na OA, ale paní 

ředitelka Ing. Eva Kazdová uvedla, že je studenty využíván minimálně. 

 

2.5.4 Demografické prostředí 

Když vedení školy zvažuje kapacitu školy, vybavení, rozmístění tříd, šatny, 

jídelnu, počet pedagogů, je důležité znát množství studentů na škole a dokázat 

odhadnout i budoucí kvantum potencionálních studentů. Studenty lze rozdělit podle 

věku, pohlaví, místa pobytu, adresy základní školy, velikosti rodiny. 

 

Škola by neustále měla sledovat vývoj studentů a charakterizovat je podle 

předem zvolených kritérii. Cílem této práce je zjistit jejich potřeby, požadavky a přání, 

které mohou škole pomoct ve vývoji. 

 

Obchodní akademie se nachází v Moravskoslezském kraji ve městě Ostrava. 

K 30. 9. 2010 má Moravskoslezský kraj 1 244 172 obyvatel a město 311 650. 

V roce 2009, ale Moravskoslezský kraj zaznamenal největší populační úbytek od 

roku 2005 o 1 222 obyvatel. Údaje jsou pro školu velice důležité, neboť každý občan 

starší 14 nebo 15 let Moravskoslezského kraje může být potencionálním uchazečem 

o studium na OA. V grafu (viz obr. 2.3) je znázorněna porodnost a úmrtnost 

v Moravskoslezském kraji v jednotlivých letech. Křivka ukazuje, o kolik promilí se 

zmenšil počet potencionálních uchazečů o studium. Porodnost rapidně klesla oproti 

roku 1991. Naši studenti mohou být narození od roku 1995, z grafu je zřejmé, že 

kvantum uchazečů o studium na OA bude menší, z důvodu málo narozených 

dětí. [14]   
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Obr. 2.3: Porodnost a úmrtnost v Moravskoslezském kraji 

 

 

[15] 

 

Aktuální počet studentů je 616, což oproti loňskému školnímu roku 2009/2010 

došlo k výraznému poklesu. Počet žáků se snížil o 57 z původních 673. Zde jsem 

nezahrnovala dálkové studium. 

 

Na OA měly vždy početní převahu dívky. V následující tabulce (viz tab. 2.4) 

můžete vidět aktuální počet dívek a chlapců v jednotlivých oborech. 

 

Tab. 2.4: Počet dívek a chlapců v jednotlivých oborech ve školním roce 

2010/2011 

 

ObA = obchodní akademie, EL = ekonomické lyceum, VS = veřejnosprávní činnost 

 

2.5.5 Technické prostředí   

 Vývoj technického prostředí má vliv, jak na školní zařízení, tak na výuku 

studentů.  

Obor Chlapci Dívky 

ObA 74 200 

EL 50 171 

VS 10 111 

Dálkové studium 21 99 
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OA vybudovala novou aulu, v kmenových učebnách se nachází dataprojektory, 

také škola nakoupila novou výpočetní a prezentační techniku. Všechny odborné 

učebny jsou připojeny do počítačové sítě. Studenti při svém studiu využívají e-

learningu, který naleznou na internetových stránkách školy. Dále si na webových 

stránkách mohou žáci zjistit svůj prospěch a aktuální rozvrh, popřípadě suplování, 

které je čeká. Akademie si do budoucna vytyčila tři strategické cíle: vytvoření plně e-

learningové podpory výuky, síťování znalostí s partnery regionu i zahraničními 

subjekty (rozvoj místních i přeshraničních iniciativ), restrukturalizace stávajících 

oborů odrážející potřeby praxe. [19]  

 

2.5.6 Přírodní prostředí 

Zde bych ráda vyzdvihla, jak škola řeší ekologii a zdravý způsob života.  

 

V OA už v roce 2008 začal projekt „Třídíme a má to smysl“, kdy v rámci 

projektu vznikly v jednotlivých pavilónech školy centra tříděného odpadu, které jsou 

vybaveny lisy na plastové láhve a plechovky, nechybí zde ani informační nástěnky. 

 

V roce 2009 se uskutečnil plán „Ekologické stezky“. Studenti si na 

nevyužitých částech pozemků školy vytvořili stanoviště „Školní ekologické stezky“, 

které budou sloužit pro environmentální výchovu např. vysazené keře pro hnízdění 

ptáků, listnaté stromy apod. Žáci také jeli na exkurzi do beskydského pralesa Mionší 

a nezapomnělo se ani na tématickou diskuzi o problematice ochrany přírody. [19]  

 



15 

3 Teoretická východiska marketingového mixu 

 

Samotné školství se řadí mezi služby, které jsou různorodé, nabízí několik 

možností, konkrétně 5 kategorií nabídek: 

- pouze hmotné zboží 

- hmotné zboží s doprovodnými službami (např. učebnice jazyků s poslechem) 

- hybridní zboží  

- převažuje služba s doprovodnými výrobky (např. hodina účetnictví 

doprovázena knihou Zákon o účetnictví) 

- pouze služba (např. vzdělání – výklad teorie, seminář, přednáška) 

 

U marketingu služeb je rozšířený marketingový mix o 3P. Marketingový mix 

služeb zahrnuje: produkt (product), cenu (price), místo prodeje (place), 

marketingovou komunikaci (promotion), lidský faktor (people), materiální prostředí 

(physical evidence) a procesy (process). [9]  

 

V následujících prvcích marketingového mixu budou ukázány zvláštnosti 

(odlišnosti), které se mohou vyskytnout na trhu vzdělání. 

 

3.1 Služba jako produkt 

 Služba je složitý produkt, který můžeme definovat jako „soubor hmotných a 

nehmotných prvků, obsahujících funkční, sociální a psychologické užitky nebo 

výhody. Produktem může být myšlenka, služba nebo zboží, nebo kombinace všech 

tří výstupů.“ 1 

 

 Lze ji rozdělit na produkt tzv. základní a periferní. Základním produktem se 

rozumí hlavní důvod, proč si samotnou službu kupujeme a doplňkový neboli periferní 

produkt, přidává  základnímu produktu určitou hodnotu. [12] 

 

                                                 
1VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb - efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 
a. s., 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9. Str. 92. 
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 Cílem služby je uspokojit přání a potřeby zákazníka.  

 

Služba je charakterizována pěti znaky: nehmotnost, neoddělitelnost, 

proměnlivost, pomíjivost, nemožnost vlastnictví. Když se připravuje marketingová 

strategie, nesmí se zapomenout na zohlednění všech těchto vlastností. [4] 

 

Stejně jako výrobek prochází služba následujícími etapami: zavádění na trh, 

růst, zralost a útlum. Samotný cyklus ovlivňuje konkurence. [12] 

 

3.1.1 Vlastnosti služeb 

 U nehmotnosti zákazník dává na první dojem služby: jak ji vnímá; její image, 

také klade důraz na osobní zdroje informací. Služby se obtížně porovnávají 

s produktem konkurence. [9] 

 

Služby nelze oddělit od poskytovatelů. Zákazník se stává spoluproducentem 

služby, která je poskytována a zároveň spotřebována. Těmito prvky se vyznačuje 

další vlastnost: neoddělitelnost. [4] 

 

Proměnlivost poukazuje na kvalitu služeb, která nemusí být vždy stejná. 

Záleží na tom, kde a kým je služba poskytována. V době vysoké konkurence a sytosti 

trhu musí poskytovatelé nabízet stalé lepší a kvalitnější služby, což vyžaduje 

neustálé zaškolování a motivaci se učit novým věcem apod. 

 

Službu je obtížné reklamovat. Např. dokázat, že jazyková škola nás nenaučila, 

co měla. Je obtížné dokázat, čí je to chyba, jestli lektora nebo samotného uživatele 

služby.  Služba se vyznačuje další vlastností, a to „pomíjivostí“. [9] 

 

 Působení vlastností na služby, je zřejmé z obrázku 3.1. 
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Obr. 3.1: Působení vlastností na služby 

 

[17] 

 

3.1.2 Tržní cyklus produktu  

V prvním stádiu „zavádění na trh“ je vysoké podnikatelské riziko, zda se 

služba uchytí či nikoliv. Podnikatelé čekají vysoké náklady, které musí vynaložit 

například na podporu prodeje, aby se o produktu (službě) dozvěděl, co největší okruh 

lidí (viz obr. 3.2). 

 

Růst je druhá fáze cyklu, u které se zvyšuje prodej, roste zisk. Klade se důraz 

na cílené oslovení zákazníků a na trhu se začíná objevovat nová konkurence. 

 

Ve zralosti dochází ke zlepšení. Dochází k nalezení nového segmentu, nové 

formy propagace a je vyvinuta snaha o zvýšení odbytu. 

 

V poslední fázi „poklesu“ se snižuje odbyt (produkt se prodává obtížněji) a 

přestává být rentabilní. [11]  
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Obr. 3.2: Tržní cyklus produktu 

 

 

[22] 

3.2 Cena 

Jedná se o peněžní vyjádření, za které si je zákazník ochoten něco koupit a 

prodejce prodat. Pro zákazníka je určitým zdrojem informací, neboť napovídá o 

kvalitě produktu. Cena je nejpružnějším prvkem marketingového mixu. [11] 

 

Patří mezi nejdůležitější nástroje marketingového mixu, neboť se od ostatních 

nástrojů marketingového mixu liší tím, že představuje pro firmu či organizaci příjmy, 

které jsou nezbytné pro samotné fungování. [5] 

 

Cena bývá označována různými pojmy např. školné, jízdné, cestovné, 

telefonní poplatky, poštovné, nájemné, vstupné aj.  

 

Klasifikace služeb pro cenové účely 

Služby podléhající veřejné regulaci: Jedná se o takové služby, jejichž ceny 

podléhají regulaci státem nebo místní správou. Jde o veřejné služby 

např. vzdělávací, zdravotní aj.  Zde patří veřejné služby, ve kterých cena ztrácí svou 

úlohu nástroje směny hodnot. Je těžké je ohodnotit, zpravidla jsou oceňovány na 

základě nákladů. 

 

Služby podléhající samoregulaci: Mnoho služeb podléhá samoregulaci, jako 

např. různé profesní služby.  
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Služby tržní, s plnou liberalizací cenové tvorby: Vnímání hodnoty služby 

zákazníkem, konkurencí, úroveň poptávky, potřeby nakupujícího, jeho preference, to 

vše jsou jedny z mnoha faktorů, které používáme k tvorbě cen a jejich výše. [12] 

 

Podle cílů samotné organizace, kalkulace ceny i poznatků marketingového 

okolí je určení a schvalování výše ceny záležitost majitele nebo vrcholného 

managementu. Nesmí se při tvorbě ceny zapomenout na roli státu, který často 

zasahuje do výše ceny za vzdělání, buď přímými, či nepřímými dotacemi. [10] 

 

3.3 Místo prodeje 

Jedním z dalších P (place) je místo prodeje. Na trhu vzdělání existují dva 

pohledy: prodejní místo a distribuce služeb.  

 

Prodejním místem mohou být kanceláře vzdělávací instituce i samotná škola. 

Jedná se o místo, kde je služba poskytována. O místo by mělo být pečováno, aby 

přilákalo nové potenciální zákazníky (studenty), zároveň však usnadnilo a zlepšilo 

výuku. V současné době se vzdělávací zařízení neobejde bez internetu, nových 

multimediálních učeben, výpočetní techniky a neustálého školení kantorů. 

 

Dnes, v době technického pokroku, je distribuce služeb velice usnadněná.  

Distribuce zahrnuje veškeré aktivity, které přenáší vzdělávací programy přímo 

zákazníkům. Internet předává informace oběma směry, tím lze zvyšovat vzdělání, 

konzultovat jej a potvrdit si nové získané údaje. [10] 

 

3.4 Komunikace 

„Jedná se o činnost, která sděluje zákazníkům vlastnosti služby a přesvědčuje 

je k nákupu.“2 

 

„Komunikace je stále selektivnější a spotřebitel také stále vybíravější, imunní 

k dosud účinným formám. Tam, kde dosud postačovala reklama ve svém 

                                                 
2 KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G. Moderní marketing. 4. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2. s. 71. 
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standardním pojetí, nastupuje komunikační projekt, který využívá řady nových 

netradičních nástrojů.“3 

 

Samotná reklama, která je šířena zákazníky tzv. "šeptandou" (word-of-mouth), 

může poškodit image společnosti. Tento typ reklamy je jistě jeden z nejdůležitějších 

pro jakýkoliv podnik. Není nic lepšího než spokojený zákazník, který prostřednictvím 

své dobré zkušenosti se službami podniku předá své dojmy další osobě. Jenže 

taková to, ačkoliv virální, reklama samotná pro propagaci nestačí. Samotný 

producent musí komunikovat s cílovými segmenty i jinými způsoby. Nejčastěji pro 

komunikaci se zákazníkem je používána: reklama, podpora prodeje, osobní prodej, 

public relations PR, direct marketing (přímý marketing), internetová komunikace. 

 

 Druhů a možností komunikace je několik, objevuje se i mobilní marketing, 

zážitkový marketing, guerilla marketing – má dopad na velkou skupinu lidí, měl by být 

humorný, nečekaná, poutavý, v některých případech až drastický. [9]  

 

3.4.1 Reklama 

Jedná se o neosobní placenou formu masové komunikace, rozšiřuje se 

prostřednictvím internetu, novin, rozhlasových spotů, billboardů atd. Hlavním cílem je 

zasáhnout, co největší okruh spotřebitelů. Reklama slouží k ovlivňování zákazníka, 

ale taky k jeho získání. [12] 

 

Plní funkce informační, přesvědčovací a upomínací. Zároveň má pár nevýhod, 

které nesmí zůstat zapomenuty. Zejména její neosobnost a jednosměrnost, což 

znamená, že nezískává zpětné vazby od veřejností. Je velice důležité formou 

reklamních agentur zjišťovat účinky reklamní kampaně. [5] 

 

Pro letošní rok se odhaduje postupné zvyšování reklamních výdajů. Předvídá 

se  zlepšení pozice internetu a televize (2 až 5 %). Pokles se zaznamená rádio a 

venkovní reklama se propadne až o 8 %. Tiskovou reklamu čeká stagnace. 4  

                                                 
3 FREY, P. Marketingová komunikace: nové trendy a její využití. 1. vyd. Praha: Management Press, 2005. 118 s. 
ISBN 80-7261-129-1. s. 7. 
4 KARTÁKOVÁ, Z. Mediální trh letos poroste, ale málo. Marketing & Média. 2011, roč. 11, č. 13, s. 25, 
ISSN 1212-9496. s. 25. 
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3.4.2 Podpora prodeje 

Může být zacílena na 3 typy skupin: zákazníky, pracovníky, prostředníky. 

Podpora prodeje je úzce spojena s komunikací se zákazníkem. [9]  

 

Tato forma propagace se stává pro zákazníky přitažlivá. Neboť spotřebitel 

pociťuje, že je o něj pečováno, mohou mu být nabídnuty např. různé slevové kupóny, 

soutěže, bezplatné služby, prémie, výhody za nákup v čas atp.  

 

Do podpory prodeje patří také výstavy a veletrhy. Jedná se o zprostředkování 

určité formy služeb, kde se zákazník o nich může dozvědět (např. výstavy středních 

a vysokých škol, svatební veletrh, veletrh cestovního ruchu). [9]  

  

3.4.3 Osobní prodej 

Je důležitým nástrojem marketingové komunikace, zároveň však nejdražším. 

Vyžaduje osobní kontakt se zákazníkem, což je finančně náročně, ale na druhou 

stranu velice efektivní způsob komunikace. Prodávající má možnost vidět reakci 

samotného spotřebitele a navzájem si můžou odpovídat na otázky. [16] 

 

Cílem této formy komunikace je vytvoření dlouhodobého pozitivního vztahu se 

zákazníkem a dosažení prodeje. 

 

Neoddělitelnost služeb vede k trvalému styku mezi zákazníkem a 

poskytovatelem.  Výhody, které osobní prodej nabízí, jsou následující: osobní 

kontakt, posilování vztahů, stimulace nákupu dalších služeb (např. vstřícný přístup 

pracovníka k zákazníkovi, může vézt k uzavření další smlouvy). [12]  

 

3.4.4 Public relations PR 

Často označován jako vztah s veřejností. Obsahuje všechny činnosti 

a techniky, které ovlivňují veřejné mínění. Hlavním zprostředkovatelem jsou 

masmedia, která mají silný vliv na společnost. Cílem je mít v mediích neutrální až 

pozitivní zprávy o dané firmě, organizaci atp. Nejvíce využívány bývají tiskové 

zprávy, expertýzy, rozhovory, různá doporučení od známých osobností atp. [1] 
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Na kladné image se dobře staví při získávání nových potenciálních zákazníků 

(studentů). 

  

3.4.5 Direct marketing 

Jde o takový marketing, který je přímo adresován potenciálním zákazníkům. 

K této komunikaci se využívá pošta, elektronická pošta, telemarketing. [10] 

 

Rozlišujeme dva druhy telemarketingu – aktivní a pasivní. Aktivní znamená, že 

samotná firma si vyhledává potenciální zákazníky. Pasivní, že zákazník sám zavolá 

např. na infolinku, kde pokládá své dotazy. Cílem direct marketingu je podat klientovi 

dostatečné množství informací a přesvědčit o koupi. [12]  

 

3.4.6 Internetová komunikace  

Jedná se o komunikační médium, které má globální dosah. Je možné 

přesného zacílení, i proto by mohl být řazen k přímému marketingu.  Pomocí 

internetu je možnost měřit reakci uživatele, neomezená možnost zobrazení reklamy 

atp.  

 

Reklama se rozesílá i pomocí  e-mail marketingu (např. seznam, google, 

centrum aj.), kde si uživatel sám může zaškrtnout, které reklamy chce na mail zasílat. 

Pokud jsou mu doručovány nevyžádané maily, jedná se o tzv. spam. 

 

Dále se k internetové reklamě řadí i tzv. proužkové reklamy neboli bannery, 

které v České republice patří mezi velmi rozšířené. Pop-up (vyskakující okna), 

buttons (tlačítka), které jsou většinou umístěny na dobře viditelných místech 

spřátelených webů, patří mezi nejúčinnější formy internetové reklamy. 

 

Diskuzní fóra jsou mezi uživateli velmi oblíbená, mohou zde sdělovat 

informace a zkušenosti s danou službou či výrobkem a vyvolat spontánní rozhovor 

na toto téma. [6] 

 

 V dnešní době se nesmí opomíjet marketing prostřednictvím sociálních sítí 
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(Facebook, Twittter), které jsou jednou z možností, jak mohou firmy komunikovat 

přímo se svými zákazníky. V dnešní době je tento způsob komunikace hojně 

využívaný.  

 

3.5 Lidský faktor 

Zde je nutné rozdělit lidský faktor na dvě části, které jsou navzájem propojené, 

a to: zákazníci a zaměstnanci. 

 

3.5.1 Zákazníci 

Rozhodování zákazníka je ovlivněno mnoha faktory: jeho potřebami, motivaci, 

životním stylem, ale i faktory vnějšími: rodina, kultura, legislativa, přátelé atp. Aby byl 

dobře uplatněn marketingový mix, musí se pochopit individuální chování zákazníka.   

 

Fáze procesu rozhodování: 

1, poznání problému  2, hledání informací  3, zhodnocení alternativ  

 4, rozhodnutí o nákupu  5, vyhodnocení nákupu 

 

Ve fázi rozhodovacího procesu zákazníka je důležité si uvědomit, že spotřebitel je 

schopný změnit svůj názor v jakékoliv fázi a může se vrátit k bodu 4, rozhodování.  

 

Management by měl znát potřeby zákazníka a podle toho přizpůsobit 

marketingový mix. [10] 

 

3.5.2 Zaměstnanci 

Jedná se o osoby, které poskytují služby dalším lidem.  Řeší se role 

zaměstnanců a jejich vliv na zákazníky. Tyto role se dělí do čtyř skupin: kontaktní 

pracovníci, obsluhující pracovníci, koncepční pracovníci, podpůrní 

pracovníci. [9]  

 

Kontaktní pracovníci 

Jedná se o zaměstnance, kteří mají přímý vztah s marketingovým mixem a častý 
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kontakt se zákazníkem. Pracují v tzv. první linii. Vytváří atmosféru a kvalitu 

poskytovaných služeb. O tyto osoby by mělo být dobře postaráno např. pravidelným 

školením, vybudování kariéry, odměňováním atp. [10] 

 

Koncepční pracovníci 

Mají kontakt se spotřebitelem výjimečný až žádný, ale můžou přímo ovlivňovat 

marketingový mix.  Tito pracovníci se snaží zákazníky pochopit, snaží se dobře 

službu nabídnout, mají organizační a komunikační dovednosti. 

 

Obsluhující pracovníci 

Vyznačují se nepřímým vztahem k marketingovému mixu, ale častým kontaktem se 

zákazníkem.  Nemají možnost provádět změny v marketingovém mixu, na druhou 

stranu jejich komunikační dovednosti jsou na dobré úrovni.  

 

Podpůrní pracovníci 

Jde o osoby, které nezasahuji do změn marketingového mixu. Nedochází ke kontaktu 

se zákazníkem. Spotřebitel však pozná, když nefungují správně. [9]  

 

Jednou z možností, jak být o krok před konkurencí je klást důraz na výběr 

zaměstnanců. Neustále je kontrolovat, motivovat, udržovat přátelské vztahy, 

nabídnout jim pravidelné školení, aby měli možnost osobního růstu.  

 

Neboť „ konkurenceschopnost produktu, síla produktové značky i nabídka 

doprovodných služeb jsou z velké části dílem právě produktových manažerů a 

manažerů produktových značek“. 5 

 

3.6 Procesy 

Jedná se o řadu kroků, které se musí uskutečnit od předání služby 

poskytovatele až k samotnému zákazníkovi. Složitost procesu vychází z počtu kroků, 

které musí proběhnout, než služba bude předána. Jednotlivé kroky na sebe musí 

navazovat, aby zákazník procesy vnímal jako součást služby. [12]  

                                                 
5 WROBLOWSKÁ, Z. Lidský faktor v produktovém managementu. Marketing & Komunikace. 2011, řoč. 21, 
č. 1, s. 18-19, ISSN 1211-5622. s. 18. 
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Procesy zahrnují úkoly, časové rozvrhy, různé postupy, které jsou součástí 

služby a je jimi poskytována. [9]  

 

3.6.1 Výše kontaktu se zákazníkem 

Existují dva druhy služeb, které se rozdělují podle míry kontaktu poskytovatele 

se spotřebitelem. Služby s vysokým kontaktem se zákazníkem se vyznačuje tím, 

že je poskytnuta a spotřebována ve stejném okamžiku, vyžaduje složitější 

načasování požadavků, je obtížnější jej řídit a kontrolovat, pracovník ovlivňuje názory 

zákazníka. Na rozdíl od služby s nízkým kontaktem se zákazníkem, kde zákazník 

není v přímém zapojení do celého procesu. [12]  

 

3.6.2 Jednotlivá hlediska operací 

Existují 3 hlediska návaznosti jednotlivých kroků: 

- liniové operace 

- zakázkové operace 

- projektové operace 

 

Liniové operace 

U této operace je dán jasný pevný postup, sled jednotlivých kroků je přesně stanoven 

(např. rozvrh žáka na základní škole). 

 

Zakázkové operace 

Pořadí jednotlivých prvků provádí zákazník (např.: volba povinně volitelných 

předmětů na vysoké škole). 

 

Projektové operace 

Jedná se o specifickou operaci, která je podřízena jednomu velkému projektu (např. 

vzdělávací instituce jsou podřízeny ministerstvu školství) [9]   

 

Zprostředkovatelé, dodavatelé, zapojení zákazníka do procesu, vyřizování 

stížností, to vše je důležité pro produktivitu procesů. [12]  
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3.7 Materiální prostředí 

Jedná se o první vjemy a dojmy, které zákazník získá a vyvolají u něj příznivé 

či nepříznivé předpoklady. Vše, co může danou osobu ovlivnit, může být základní a 

periferní prostředí. Základní prostředí je součástí služby, ale zákazník ho nemůže 

vlastnit. Vytváří společně s periferním prostředím image služby. Periférní prostředí 

službu doplňuje, zpříjemňuje, spotřebitel jí může vlastnit. [7] 

 

Materiální prostředí nás obklopuje ze všech stran a působí na naše smysly 

(vůně prostředí, pomalejší hudba-pomalejší chůze, barvy, velikost, vzhled). Zákazník 

může reagovat kladně, což vede k opětovnému využití služby či doporučení svému 

okolí nebo záporně a chce odejít. [9] 

 

3.8 Shrnutí 

Všech 7P (product, price, place, promotion, people, process, physical 

evidence) by mělo tvořit harmonický celek, kterého je třeba dosáhnout 

s vynaložením minimálních prostředků a získáním maxima užitku. [12]  

 

„Konkurence ve službách je značná a intenzivní. Což by mohlo vést ke 

zvyšování profesionálního přístupu v řízení podnikání“6   

 

Na trhu vzdělání je prioritní služba, u níž subjektivní hodnocení zákazníků 

hraje velikou roli. Úspěšnost samotné organizace závisí na kvalitě poskytovaných 

služeb, která se uskutečňuje prostřednictvím lidského faktoru. Zaměstnance je proto 

nutné pravidelně školit, aby neznehodnotili nekvalifikovaným přístupem samotný 

produkt.  

 

Vzdělávací služba nemusí být uskutečněna vždy v samotném místě školy, ale i 

pomocí internetu, který je vysoce interaktivní a v dnešní době velmi nezbytný.  

                                                 
6 KUMARI S. M., Services Marketing. 1. vyd. New Delhi: Anmol Publications PVT. 2006. 202 s. ISBN 81-261-
2566-7. 4 s. 
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4 Metodika výzkumu 

 V této kapitole bude podrobněji popsána přípravná a realizační etapa výzkumu.   

 

Metoda shromažďování dat probíhala v přípravné a realizační etapě 

4.1 Přípravná etapa 

Cíl: Analýza marketingového mixu,  jeho následné zhodnocení a podání doporučení 

na zlepšení jednotlivých prvků marketingového mixu.  

 

Problém: Snížení zájmu o studium na Obchodní akademii. 

 

Hypotézy:   Hlavní důvod, proč se přihlásit na OA je, že berou bez přijímacích 

zkoušek do průměru 1,5. 

 Žáci z oboru ekonomického lycea jsou s výběrem oboru spokojeni.  

Žáci z oboru obchodní akademie jsou s výběrem oboru spokojeni. 

Žáci z oboru veřejnosprávní činností jsou s výběrem oboru spokojeni. 

Studenti pravidelně využívají služeb výchovných poradců. 

 

Plán výzkumu 

Velikost výběrového souboru: Respondenti byli středoškoláci, kteří studují první a 

druhý ročník Obchodní akademie. Žáci byli dotazování ve všech třech oborech, 

abych zjistila spokojenost studentů v jednotlivých resortech, jejich hodnocení prvků 

marketingového mixu, a také podnět, který vedl k výběru OA. Počítala jsem 

s minimálně 150 respondenty, kteří dotazník vyplní (neboť v prvním ročníku je 110 

studentů a ve druhém podobně). 

 

Technika výběrového vzorku: Byla použita nereprezentativní technika vhodného 

úsudku. Dotazník byl určen pro studenty jen prvního a druhého ročníku, protože 

obsahuje otázky např. o Dni otevřených dveří, o zhodnocení soutěže pro základní 

školy aj., Studenti vyšších ročníků by už nemusely tyto otázky správně zhodnotit.  

 

Zdroje: K práci jsem použila nejen primární data získána z výzkumu, ale také 

sekundární data, která vycházela buď z výročních zpráv školy, almanachu, z jejich 
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webových stránek, odborné literatury a českého statistického úřadu. Využila jsem je 

při zpracování charakteristiky školy a teoretických východisek. Primární data jsem 

získávala pomocí dotazníkového šetření, které proběhlo na Obchodní akademii – 

Mariánských Hor, Karasové 16. Dotazník byl umístěn na www.vyplnto.cz. Pomocí 

primárních dat jsem zjistila hodnocení studentů jednotlivých prvků marketingového 

mixu a následné potvrzení nebo vyvrácení hypotéz.  

 

Způsob sběru dat: Elektronické dotazování bylo k dispozici na internetu 14 dní. 

Vyplňování proběhlo ve výuce výpočetní techniky na začátku hodiny. 

 

Struktura dotazníku: Dotazník (viz příloha č. 5) měl 17 otázek. Úvod a závěr 

obsahoval identifikační otázky. U identifikační otázky týkající se věku, jsem nedala 

jednotlivé věkové kategorie, protože dotazník vyplní pouze studenti prvního a 

druhého ročníku. Počítala jsem s tím, že by se mi pak měli objevit respondenti ve věk

u 15-18 let. U třech otázek byla použita pětistupňová škála. Otázky č. 5, 7 

obsahovaly škálu známek: 1=výborně, 5=nedostatečně. Otázka č. 6 měla škálu výše 

spokojenosti: 1=velmi spokojen, 5=velmi nespokojen. Většina otázek byla 

uzavřeného typu, jen jedna polootevřená (u otázky č. 8: Zda využívají služeb 

výchovných poradců, respondenti mohli vyplnit, proč nevyužívají). 

 

Obsah dotazníku: Byl zaměřen na jednotlivé prvky marketingového mixu služeb. 

Dotazník obsahoval otázky na produkt, komunikaci, lidský faktor, materiální prostředí 

a procesy.  Dva prvky z marketingového mixu byly vynechány (cena, distribuce). 

 

Kontrola dotazníku: Bylo vybráno deset bývalých studentů OA, kteří dotazník 

vyplnili. Nebyly shledány žádné problémy s nepochopením otázky nebo s variantami 

odpovědí.     

  

Rozpočet: Dotazníkové šetření bylo v elektronické podobě, náklady nebyly 

očekávány vysoké, neboť internetový portál www.vyplnto.cz je zdarma.  Při kontrole 

dotazníků jsem potřebovala 10 dotazníků v tištěné podobě. Jedna stránka stojí 

1,50 Kč a dotazník měl tři strany. Náklady se vyšplhají na 45 Kč.  

 

Harmonogram činností: V harmonogramu (viz tab. 4.1) jsem znázornila, kdy jaká 
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činnost probíhala. Jedná se o dny v jednotlivých měsících s tím, že sběr údajů 

(dotazníkové šetření) se konalo 12. března – 25. března 2011. 

 

Tab. 4.1: Časový harmonogram  

 

Dny v měsíci listopad prosinec leden únor březen duben 

Definice 
problému 

X        

Plán výkumu  X       

Pilotáž    X     

Sběr údajů     X   

Zpracování 
údajů 

      X 

Analýza údajů       X 

Příprava 
zprávy 

      X 

 

4.2 Realizační etapa 

 Sběr dat proběhl podle plánu v době od 12. – 25. března 2011. 

 

Skutečná velikost výběrového souboru: Dotazník vyplnilo 171 respondentů, ale 

použito bylo 158, neboť někteří respondenti byli ze třetího a čtvrtého ročníku a jiní 

naopak nebyli studenty OA. 

 

Struktura respondentů 

Respondenti byli studenti prvního (34,2%) a druhého ročníku (65,8 %). 

Ženské pohlaví bylo v řadách respondentů vysoce zastoupeno (76,6 %). Nejvíce 

dotazovaných bylo z oboru obchodní akademie 43 %, pak ekonomické lyceum 

32,3 % a nakonec veřejnosprávní činnost 24,7 %. Věk respondentů se pohyboval 

v rozmezí 15-20 let a nejpočetnější věková kategorie byla 16 let ve výši 44,3 % a 

17 let (43 %). 
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V následující tabulce 5.1 je znázorněna struktura respondentů podle 

identifikačních otázek.  

 
 

Tab. 5.1 Struktura respondentů 
 

Ročník Obor Pohlaví Věk 

Četnost 

První Druhý EL ObA VČ Muž Žena 15 16 17 18 20 

Absolutní 54 104 51 68 39 37 121 9 68 70 10 1 

Relativní 34,2% 65,8% 32,3% 43,0% 24,7% 23,4% 76,6% 5,7% 43,0% 44,3% 6,3% 0,6% 

 

 

Na obrázku 1, v příloze č. 6 je zobrazeno rozdělení respondentů podle oborů 

v jednotlivých ročnících. U oboru ekonomického lycea a veřejnosprávní činnosti je 

vidět velmi výrazně zastoupení druhého ročníku.  

 

Zpracování výsledků a dotazování: Výsledky byly zpracovány prostřednictvím 

softwaru Microsoft Office Excel a SPSS for Windows. Všechny důležité a potřebné 

výsledky jsou podloženy tabulkami a grafy. Otázky jsou v datové matici v kódech, 

které jsou vysvětleny v programu Excel v listu Legenda. 

 

Problémy vzniklé při realizaci projektu: Počítala jsem se 150 respondenty a 

skutečný počet byl 158 respondentů. Celkový počet žáků činí 248 studentů, ale 

výzkumu se nemohli zúčastnit všichni, neboť v době, kdy probíhal, byly 2 třídy na 

exkurzi (což činí asi 60 žáků).   

 
Dotazník byl vyplňován vždy na začátku vyučovací hodiny výpočetní techniky. 

S vyplňováním žádný problém nenastal a žáci ochotně spolupracovali. 
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5 Analýza marketingového mixu střední školy 

 
V následující analýze budou graficky zobrazeny a slovně ohodnoceny 

výsledky výzkumu. 

 

Ve výsledcích je počítáno se 158 respondenty.  

 

5.1 Marketingový mix 

5.1.1 Produkt 

Na začátek bych uvedla jednotlivé důvody, proč se respondenti hlásili na OA. 

Na obrázku 5.1 jsou graficky znázorněny nejčastější odpovědi respondenta. Jak 

můžete vidět, na prvním místě je, že respondenti měli zájem o tuto školu. 

Necelých 15 % uvedlo, že nemuseli absolvovat přijímačky, což je jedno z lákadel 

pro potenciální studenty. Velmi pozitivně OA může ohodnotit i to, že určitý počet 

studentů dá na dobré reference od známých, které jsou na druhém místě.  

 

HYPOTÉZA: Hlavní důvod, proč se přihlásit na OA je, že berou bez přijímacích 

zkoušek do průměru 1,5.  Hypotéza je vyvrácena, je to jeden z důvodu, proč se 

studenti hlásí na školu, ale hlavním je, že mají zájem o OA.

 

Obr. 5.1: Důvody, pro které se respondenti rozhodli pro studium na OA 
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V následujícím obrázku 5.2 je zobrazena spokojenost studentů v jednotlivých 

oborech. Respondenti si mohli vybrat ze čtyř stupňové škály, a to: 1=velmi spokojen, 

2=spokojen, 3=nespokojen a 4=velmi nespokojen. Žádný z hodnotících nezatrhnul 

velmi nespokojen. Nejčastější zatrhnutá odpověď byla „spokojen“. U 

ekonomického lycea respondenti uvedli spokojenost ve výši 80,4 %, obchodní 

akademie 75 % a veřejnosprávní činnost 69,2 %.  

 

Na obrázku je znázorněno, že studenti jsou na svých oborech převážně 

spokojeni. Důvodem této kladné odpovědi může být to, že v posledních letech, kdy 

má OA nové vedení, škola prošla mnohými rekonstrukcemi (nová výpočetní technika, 

knihovna, bufet aj.). Tyto podněty mohly vyvolat u studenta pocit, že je o něj 

pečováno. Což se projevilo u velmi kladného hodnocení materiálního prostředí školy 

(viz 5.1.7: Materiální prostředí).  

 

Až 20,5 % studentů veřejnosprávní činnosti je velmi spokojeno, naopak 

žáci ekonomického lycea jsou velmi spokojeni jen ze 7,8 %. Určitě důvodem může 

být to, že obor ekonomického lycea má náročnější výuku, protože je to všeobecně 

vzdělávací program, který je doplněn o odborné předměty.  

 

 Obrázek 5.2 znázorňuje, že z celkového počtu 158 respondentů, je nejvíce 

nespokojený obor ekonomické lyceum s počtem 11,8 %. Studenti, kteří uvedli 

odpověď „nespokojen“, tak 71 % z důvodu náročné výuky a 29 %, že je obor nebaví 

(viz obr. 2, příloha č. 6). 

 

HYPOTÉZA: Žáci z oboru ekonomického lycea jsou s výběrem oboru spokojeni.  

Žáci z oboru obchodní akademie jsou s výběrem oboru spokojeni. 

Žáci z oboru veřejnosprávní činností jsou s výběrem oboru spokojeni 

Všechny tyto tři hypotézy jsou potvrzeny. Spokojených je přibližně 70 - 80 % 

respondentů. 
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Obr. 5.2: Spokojenost v jednotlivých oborech 

 

 

 

Dále respondenti hodnotili jednotlivé prvky školy. Opět je hodnocení rozděleno 

podle oborů, neboť každý obor má jiné osnovy a jsou na žáky kladeny různé nároky.  

 

Na obrázku 5.3 můžete vidět, že studenti všech oborů nejzáporněji hodnotili 

množství kolektivních projektů a prezentací. Respondenti hodnotili škálou 1-5 

(1=výborně, 5=nedostatečně). Obor obchodní akademie dala tomuto prvku celkově 

nejhorší průměrnou známku 2,62. Příčinnou průměrného hodnocení všech oborů je 

zřejmě malé množství kolektivních projektů a prezentací, které by studenti rádi uvítali 

ve větší míře.  

 

V ostatních prvcích: přínos z jazykové výuky a přínos z výuky ekonomických 

předmětů se názory oborů liší. U přínosu z jazykové výuky jsou nejvíce 

nespokojeni z oboru obchodní akademie, udělili známku 2,44, za nimi následuje 

veřejnosprávní činnost se známkou 2,41 (ekonomické lyceum se velmi neliší 

v hodnocení od veřejnosprávní činnosti). Samotné ekonomické lyceum udělilo 

stejnou známku prvkům množství kolektivních projektů a prezentací a přínosu z 

výuky ekonomických předmětů 2,27. Ekonomické lyceum zase nejkladněji hodnotí 

přínos z jazykové výuky známkou 2,18. 
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Obr. 5.3: Průměr známek jednotlivých prvků každého oboru 

 

 

 

5.1.2 Cena 

V průzkumu cena nebyla zahrnutá, neboť studenti platí SRPŠ 2 000 Kč a 

předpokládám, že většina z oslovených by nebyla spokojená. Na tento prvek 

komunikačního mixu nebylo dotazováno, proto bude chybět ve vyhodnocení. 

 

5.1.3 Komunikace 

Jako první se zaměřím na to, odkud se studenti dozvěděli o Obchodní 

akademii. Obrázek 5.4 znázorňuje 42,4 % respondentů uvádějících rodiče a přátelé. 

Což dokazuje, že studenti, kteří jsou s výběrem školy spokojeni, rádi doporučí svým 

známým stejné vzdělávací zařízení. Na dalším místě je možnost: z brožury o 

středních školách. Internet skončil až na třetím místě s 12 % (u obrázku 5.6 se 

zaměřím, proč tomu tak mohlo být). Noviny, veletrh středních škol skončily na 

posledním místě.   
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Obr. 5.4: Prvotní zdroj informací o OA 

 

 

 

Studenti odpovídali, zda navštívili Den otevřených dveří, při výběru OA. 

V příloze č. 6, obr. 3 je ukázáno, že 63 % respondentů se zúčastnilo Dne otevřených 

dveří a 96 % uvedlo, že proběhlo vše v pořádku (viz příloha č. 6, obr. 4). 

 

V jedné z otázek respondenti byli dotazováni i na jednotlivé komunikační prvky 

školy. Měli je ohodnotit známkou 1-5 (1=výborně, 5=nedostatečně). Ze známek 158 

respondentů byly vypočítány průměry ke každému komunikačnímu prvku. Zde jsem 

nedělala třídění podle oborů, neboť je důležitější, jak elementy působí na všechny do

tazované. 

 

 V následujícím obrázku 5.5 je zobrazeno samotné hodnocení. Nejhůře 

hodnocena byla: přehlednost webových stránek www.oao.cz (známkou 2,5) a 

aktuálnost webových stránek (známkou 2,4). Může to být i jedna z příčin, proč 

internet nepatří mezi prvotní zdroje informací o OA. Toto komunikační médium by se 

nemělo opomíjet, neboť v dnešní době patří k důležitým sdělovacím i propagačním 

prvkům.  
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Obr. 5.5: Průměr známek všech respondentů komunikačních prvků 

 

 

 

Studenti prvního a druhého ročníku měli odpovědět na otázku: Zúčastnili byste 

se soutěže pro žáky 9. třídy ZŠ, která by výhercům zajistila možnost přijetí bez 

přijímacího řízení na tuto školu? 72 % dotazovaných odpovědělo Ano a pouhých 

28 % Ne (výsledky jsou znázorněny graficky na obr. 5.6). Soutěž by mohla být jeden 

ze způsobů, jak by škola získala snaživé, kreativní a talentované studenty.  

 

Obr.  5.6: Způsob získání nových studentů 
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5.1.4 Distribuce 

Škola poskytuje vzdělání svým studentům i prostřednictvím e-learningu, který 

byl hodnocen na předchozím obr. 5.5, zda jsou studenti spokojení s přehledností. 

Hodnocení dopadlo chvalitebně, a to známkou 1,9.  

 

5.1.5 Lidský faktor 

Na otázku, zda respondenti prvního a druhého ročníku využívají služeb 

výchovných poradců, téměř 82 % odpovědělo Ne. Studenti, kteří takto odpověděli, 

museli uvést důvod, neboť se jednalo o polootevřenou otázku. Všichni odpověděli, že 

výchovného poradce zatím nepotřebují. Pouze 1,3 % (tedy 2 respondenti) chodí 

z dotázaných k výchovnému poradci pravidelně, tzn. 1x měsíčně. 17,09 % dochází 

občas, 1x za půl roku. V následujícím obrázku 5.7 je graficky znázorněno využívání 

těchto služeb.  

 

HYPOTÉZA: Studenti pravidelně využívají služeb výchovných poradců. 

Hypotéza je vyvrácena. Z obrázku 5.7 je zřejmé, že téměř 82 % dotazovaných 

nevyužívá služeb výchovných poradců vůbec. 

 

Obr. 5.7: Využívání služeb výchovných poradců 
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Byl proveden test nezávislosti: 

Hypotézy: H0 Neexistuje staticky významná závislost mezi studenty, kteří nejsou 

spokojeni s výběrem oboru a využívání služeb výchovných poradců.  

 H1 Existuje staticky významná závislost mezi studenty, kteří nejsou 

spokojeni s výběrem oboru a využívání služeb výchovných poradců. 

 

V tabulce 5.1 je znázorněna hodnota 0,000 v Pearson Chi-Square.  

0,000 < 0,05  přijímám alternativní hypotézu. Závislost mezi jednotlivými prvky 

existuje, přijímám H1. 

. 

Tab. 5.1: Zobrazení testu nezávislosti 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 163,635a 6 ,000 
Likelihood Ratio 16,232 6 ,013 
N of Valid Cases 159   

 

Velikost závislosti mezi těmito prvky je zvýrazněna v V Cramer´s. Závislosti je 

vysoká, neboť se hodnota 0,717 blíží k jedné (viz tab. 5.2) 

 

Tab. 5.2: Výše závislosti 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Phi 1,014 ,000 

Cramer's V ,717 ,000 

Nominal by Nominal 

Contingency Coefficient ,712 ,000 
N of Valid Cases 159  

 

Z testu nezávislosti je zřejmé, že studenti, kteří jsou nespokojeni s výběrem 

oboru, se snaží využít služeb výchovných poradců a mají zájem o dokončení studia. 

Příloha 6, obr. č. 2 ukazuje důvody nespokojenosti respondenta – 71% uvedlo 

náročnou výuku a 29 % obor nebaví. 
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5.1.6 Procesy 

Na otázku: Kterou formu sestavování rozvrhu byste uvítali? respondenti 

nejčastěji odpověděli, že by si přáli alespoň spoluúčast při tvorbě rozvrhu. 

Odpovědi byly porovnány s prvním a druhým ročníkem respondentů a jak na obr. 5.8 

je znázorněno, oba ročníky se téměř shodly na druhé variantě (spoluúčast při tvorbě 

rozvrhu). Žáci si přejí určitou samostatnost při sestavování rozvrhu. Mají mnoho 

povinných předmětů, ale i pár povinně volitelných.  

 

Obr. č. 5.8: Forma sestavování rozvrhu 

 

 

 

5.1.7 Materiální prostředí 

 Materiální prostředí, které vytváří zázemí studentům a současně může být i 

jedním z lákadel, proč se přihlásit na tuto školu, jsem zahrnula v otázce: Jaká je Vaše 

spokojenost se školním zázemím? Respondenti hodnotili jednotlivé prvky na 

pětistupňové škále (1=velmi spokojen, 5=velmi nespokojen). 

  

Na obrázku 5.9 je znázorněno hodnocení respondentů. Nejhůře dopadla 

jídelna, která má známku 3,5. Stravovací zařízení je bohužel mimo budovu školy 

(asi 150 m), což na známce nepřidá. Rozhodující je fakt, že škola jen zajišťuje 

stravování prostřednictvím soukromé jídelny POZA. Bufet, o který se stará samotná 
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škola má naopak výborné hodnocení 1,3. V posledních letech OA prošla řadou změn, 

zejména vybavenost učeben (výpočetní technika), která byla studenty hodnocena 

velmi kladně známkou 1,7. Výpočetní technika umožňuje studentům lepší práci 

v hodinách korespondence, ekonomických cvičeních a samotné výpočetní techniky.  

 

Obr. 5.9: Průměr známek spokojenosti respondentů se školním zázemím 

 

 

5.2 Shrnutí 

Celkové hodnocení respondentů dopadlo velmi kladně.  

 

Z pěti hypotéz byly tři potvrzeny (spokojenost žáku v jednotlivých oborech) a 

dvě vyvráceny (Hlavní důvod, proč se přihlásit na OA je, že berou bez přijímacích 

zkoušek do průměru 1,5; Studenti pravidelně využívají služeb výchovných poradců). 

Hypotézy, které byly vyvráceny, ukázaly, že žáci nepotřebují služby výchovného 

poradce, pokud nemají problém se studiem, nebo pokud jsou spokojeni s výběrem 

oboru. Druhá vyvrácená hypotéza: Hlavní důvod, proč se přihlásit na OA je, že berou 

bez přijímacích zkoušek do průměru 1,5. Tato vyvrácena hypotéza nám jen ukázala 

kladný přístup studentů pro výběr své budoucí střední školy. Respondenti měli zájem 

o OA (57,6 %) a nevykonání přijímacích zkoušek přilákalo jen 14,6 %, ale na druhou 

stranu je vidět, že je to jedno z lákadel, proč se na OA přihlásit, ale ne hlavní důvod 

studentů.  
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6 Návrhy a doporučení 

 
V této kapitole budou podány návrhy a doporučení na jednotlivé prvky 

marketingového mixu. Budu vycházet z předchozí kapitoly: Analýza marketingového 

mixu střední školy. 

 

6.1 Produkt 

Studenti negativně hodnotili známkami 2,27-2,62 prvek: Množství kolektivních 

projektů a prezentací. Doporučila bych zaměřit se na tuto oblast. Studenti by se už 

od prvního ročníku měli učit spolupráce a umět prezentovat svůj názor. Do osnov 

bych zařadila více kolektivních prací, jejichž zpracování může být po dobu celého 

pololetí a na konci by každý tým předvedl, na čem půl roku pracoval. Spojila bych 

zmíněný problém s ekonomickými a jazykovými předměty, čímž by se mohlo 

zlepšit hodnocení přínosů z těchto oborů. Studenti by vyvíjeli úsilí pro zjišťování 

potřebných dat k práci a sami by se učili, kde potřebné informace získat. 

 

U jazykových předmětů je kladen velký důraz na gramatiku a na samotnou 

mluvu až v seminářích ve čtvrtém ročníku. Doporučila bych více zapojit samotné 

prezentace do jazykových předmětů. Student si tak osvojí mluvení v cizím jazyce 

před kolektivem. V prvním či druhém ročníku by si žáci mohli připravit prezentace o 

své oblíbené zemi, koníčcích či knížce, v dalších ročnících by se už mohli více 

zaměřit na ekonomickou angličtinu atp. 

 

6.2 Komunikace 

Po výsledcích výzkumu bych navrhovala větší propagační aktivitu v novinách. 

V období, kdy potenciální studenti podávají přihlášky na střední školu, by měla OA 

více využít tištěná média Moravskoslezského kraje. Škola se prezentuje ve 

Zpravodaji Mariánských Hor a Hulvák, ale přece jenom by se měla snažit oslovit i jiné 

obvody. Spolupracovat by se mělo s médii: Sedmička (regionální zpravodaj), Jižní 

listy (pro občany městského obvodu Ostrava-Jih), Prio (bezplatný časopis pro občany 

MOb Poruba), Slezskoostravské noviny (pro obvod Slezská Ostrava), aj. 
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Určitě by škola neměla podceňovat internetové stránky. Internet vyšel jako 

prvotní zdroj informací o OA až na třetím místě (12% respondentů uvedlo internet, 

jako prvotní zdroj informací). Zřejmě je to způsobeno špatnou přehlednosti stránek a 

aktualizací (viz příloha č. 7, obr. 1). Portál www.oao.cz už prošel určitými změnami 

(nové menu, banner, virtuální prohlídka školy), ale pořád ještě není přehledný. 

Nedostatky, které by se měly odstranit, jsou: sekce fotogalerie, která by měla být 

hned na titulní straně na viditelném místě; celý text je umístěn na střed, více bych 

doporučila využít plochy po stranách; zbytečně velký banner, který zabírá hodně 

místa na titulní straně a nepoužívat běžící text.  

 

Aktuálním trendem v komunikaci jsou sociální sítě. Tato komunikační 

technologie nabízí vysokou interakci mezi poskytovatelem a spotřebitelem služeb. 

Škola by neměla sociální sítě podceňovat a určitě je nezbytné se na tuto komunikaci 

zaměřit. V dnešní době existuje tzv. facebookova generace, která je ve věku 15-

34 let. Což zahrnuje i cílový segment střední školy. Měla by být využita nejen reklama 

placená, která by se měla být spuštěna hlavně v době podávání přihlášek na střední 

školy, ale pokud škola vytvoří účet na sociální síti pro současné studenty (který 

dosud chybí), může s nimi diskutovat na různá témata a pořádat ankety a diskuze na 

aktuální téma.   

 

Získání nových studentů by se nemuselo uskutečnit jen pomocí zmíněných 

médií, ale i pomocí zorganizování soutěže pro žáky 9. tříd ZŠ. Respondenti projevili 

zájem o tuto soutěž, která by vítězům zajistila přijetí na OA bez vykonání přijímacích 

zkoušek. OA by tak získala talentované studenty, kteří mají zájem o tuto školu a další 

studium. Soutěž by se mohla uskutečnit v době podávání přihlášek na střední školy. 

Téma: „Naše cesta marketingem“ by vybízela žáky ke zjišťování teoretických 

skutečností, co marketing obsahuje, na koho je zacílen atp. Naučila by tak studenty 

pracovat se zdroji a získat nové zkušenosti: prezentace před porotou, před 

konkurencí a přesvědčit je, že jejich práce je ta nejlepší. Navrhovala bych, aby škola 

zkusila uspořádat alespoň jedno kolo této soutěže a zkusila tak přilákat nové žáky. 

 

6.3 Lidský faktor 

Studentům by se měla připomenout služba výchovného poradce (jen 
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18,4 % dotazovaných využívá služeb výchovného poradce). Je pro ně k dispozici 

v případě jakéhokoliv problému při studiu. Žák nemusí čekat na to, až bude mít 

špatné známky, ale služba výchovného poradce mu může pomoct nalézt správný 

systém v učení nebo vyřešit osobní problémy.  

 

6.4 Procesy 

V současné době umožnit studentům zásah do sestavování rozvrhů asi není 

reálné. První i druhý ročník si přeje, alespoň spoluúčast při tvorbě rozvrhu. 

Z organizačních důvodu, to zřejmě nebude možné. Ale do budoucna, bych zkusila 

tento problém vyřešit. Studenti zejména na střední škole mají hodně koníčku a 

zájmu. Ne vždy se jim záliby dokáži skloubit s výukou. Navrhovala bych, aby povinné 

předměty byly zadány v rozvrhu žáka školou, ale dala šanci i žákům si vybrat, který 

den budou docházet na povinně volitelné předměty.  

 

6.5 Materiální prostředí 

Největší kritiku u materiálních prvků sklidilo stravovací zařízení, které patří 

soukromé firmě POZA. 

 

Výsledky hodnocení respondentů budou předloženy majiteli stravovacího 

zařízení a mají sloužit jako podklad pro budoucí vyjednávání ředitelky školy s firmou 

POZA.  

 

Pokud by vlastník stravovacího zařízení souhlasil, bylo by na místě provést 

výzkum a zjistit, proč žáci nejsou spokojeni. Jestli chtějí zlepšit samotný vzhled 

interiéru či exteriéru, ale také samotnou potravu.  
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7 Závěr 

 
„Ke studiu na vysokých školách se hlásí 80 % absolventů maturitních oborů 

středních škol a přijato je 63 % absolventů těchto oborů, což je nejvíce za posledních 

deset let. Úspěšnost absolventů středních odborných škol se v přijímacím řízení na 

vysoké školy stále zvyšuje.“7 Což nám ukazuje, že absolventi mají zájem o studiu na 

vysokých školách a také stále vyšší požadavky ve svých vzdělávacích zařízeních. 

 

Z výsledků výzkumu a zabývání se Obchodní akademii v mé bakalářské práci, 

došlo jen k potvrzení, že škola splňuje požadavky studentů a celkové hodnocení 

výuky či materiálních prvků patřící škole vyšly velmi kladně. Hodnocení se 

pohybovalo nejhůře okolo známky 2 (=chvalitebný).  

 

Už jen fakt, že paní ředitelka OA je velmi otevřená novým přístupům a 

změnám, které by vedly ke zlepšení a získání nových žáků, je dobrý základ pro 

vedení samotné instituce. Má bakalářská práce může posloužit jako podklad pro 

zlepšení jednotlivých prvků marketingového mixu školy.  

 

 V předešlé kapitole byly zmíněny návrhy a doporučení, které by OA mohla 

vykonat k uspokojení svých „zákazníků“. Spokojenost studentů může být dobrým 

lákadlem pro získání nových potenciálních žáků a nepodceňovala bych komunikační 

média, prostřednictvím kterých se mohou noví studenti získat.  

 

                                                 
7 NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁNÍ.  Ve studiu na vysokých školách pokračuje nejvyšší podíl 

absolventů středních škol za posledních deset let. Učitelské noviny. 2011, roč. 114, č. 7, s. 16-17; ISSN 0189-
5718. 16-17 s.  



 45 

Seznam použité literatury 

 

Použitá literatura: 

[1] FTOREK, J. Public relations jako ovlivňování mínění. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2009. 200 s. ISBN 978-80-247-2678-6 

 

[2] FREY, P. Marketingová komunikace: nové trendy a jejich využití. 1. vyd. Praha : 

Management Press, 2005. Od reklamy ke komunikačním projektům, s. 118 . ISBN 

80-7261-129-1. 

 

[3] JANALÍKOVÁ, E. SIKOROVÁ, M., KOLEKTIV UČITELŮ OBOU ŠKOL. 100 let 

ekonomického školství v Ostravě 1905-2005. 1. vyd. OA a VOŠS Ostrava-Mariánské 

Hory, OA Ostrava-Poruba, 2005. 170 s. ISBN 80-239-5474-1 

 

[4] KOTLER, P., WONG, V.; SAUNDERS, J.; ARMSTRONG, G. Moderní marketing. 

4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2 

 

[5] KUNZ, V., KOZLER, J. Maturujeme z marketingu a managementu. 3. vyd. 

Ostrava: Mirago, 2006. 82 s. ISBN 80-86617-27-0 

 

[6] MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. 3. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2009. 196 s. 978-80-247-2986-2 

 

[7] STEHLÍK, E., a kol. Marketingové aplikace. 2. vyd. Praha: VŠE , 1998. 212 s. 

ISBN: 80-7079-346-5  

 

[8] SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 

2009, 328 s. ISBN 978-80-7357-494-9 

 

[9] SVĚTLÍK, J. Marketing školy. Zlín: Ekka, 1996. 382 s. ISBN 80-902200-8-8. 

 

[10] SVOBODA, R. Marketing vzdělání. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003, 

54 s. ISBN 80-7042-928-3 



 46 

 

[11] SVOBODOVÁ, H. Základy marketingu I. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, 2003. 81 s. ISBN 80-248-0445-X.  

  

 [12] VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb - efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing a. s., 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9. 

 

Periodika:   

KARTÁKOVÁ, Z. Mediální trh letos poroste, ale málo. Marketing & Média. 2011, roč. 

11, č. 13, s. 25. ISSN 1212-9496. 

 

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁNÍ. Ve studiu na vysokých školách 

pokračuje nejvyšší podíl absolventů středních škol za posledních deset let. Učitelské 

noviny. 2011, roč. 114, č. 7, s. 16-17. ISSN 0189-5718. 

 

WROBLOVSKÁ, Z. Lidský faktor v produktovém managementu. Marketing & 

Komunikace. 2011, roč. 21, č. 1, s. 18-19. ISSN 1211-5622. 

 

Zahraniční publikace: 

KUMARI, S. M. Services Marketing [online]. 1 vyd. New Delhi : Anmol Publications 

PVT, 2006 [cit. 2011-05-01]. Services marketing, s 4. Dostupné z WWW: 

<http://books.google.cz/books?id=uwbk40TEW0oC&printsec=frontcover&dq=service

s+marketing&hl=cs&ei=ACS_TZHjDMOfOuiU9bcF&sa=X&oi=book_result&ct=result&

resnum=6&ved=0CFEQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false>. ISBN 81-261-2566-7. 

 

Internetové zdroje: 

[13] Denní zpravodajství o veřejných zakázkách [online]. 1.11.2010 [cit. 2011-11-30]. 

Nečas: Není možné, aby propadla třetina maturantů. Dostupné z WWW: 

<www.vz24.cz>. 

  

[14] Český statistický úřad | ČSÚ: [online]. [citováno 1. ledna 2011]. Dostupné z 

WWW: <http://www.czso.cz/>. 

 



 47 

[15] Český statistický úřad : ČSÚ [online]. 2009 [cit. 2011-01-01]. Www.czso.cz. 

Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/zakladni_charakteristika_de

mograficke_socialni_a_ekonomicke_oblasti_moravskoslezskeho_kraje_za_rok_2009

/$File/MSK_tendence_2009.pdf>. 

 

[16] Management a marketing: [online]. [citováno 1. dubna 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://managment-marketing.studentske.eu/>. 

 

[17] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | MŠMT [online]. [citováno 24. ledna 

2011]. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/>. 

 

[18] Moderní marketingový výzkum [online]. [s.l.] : [s.n.], 2006 [cit. 2011-02-09]. 

Marketingový výzkum ve službách, Dostupné z WWW: <http://books.google.cz/books

?id=1EfM8GQiOBcC&pg=PA238&dq=procesy%20ve%20slu%C5%BEb%C3%A1ch&

hl=cs&ei=_USWTdHeNsbpOeyCpaMH&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&

ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false>. 

 

[19] Obchodní akademie | OA: [online]. [citováno 1. ledna 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://www.oao.cz/>. 

 

[20] Obchodní akademie [online]. 2010 [cit. 2010-10- 20]. 

Www.oao.cz Dostupné z WWW: <http://www.oao.cz/index.php?option=com_docman

&task=cat_view&gid=89&Itemid=120>. 

 

[21] Obchodní akademie [online]. 2010 [cit. 2011-10-20]. Www.oao.cz. Dostupné z 

WWW: <http://www.oao.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=462:upla

tnni-absolvent-oa-2010&catid=37:historie-koly&Itemid=58>. 

 

[22] Umístění produktu na trhu [online]. 2011 [cit. 2011-02-10]. 

Http://halek.info/start.php. Dostupné z WWW: 

<http://halek.info/prezentace/marketing-cviceni/mcvp-print.php?l=08>. 



 

Seznam zkratek 

 
aj. a jiné 
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Příloha č. 1 

Obr. 1: Logo školy 

 

 

 

Obr. 2: Mapa školy 

 

 

Budova škola Tramvajová zastávka  Autobusová zastávka 



 

Obr. 3: Vzhled školy před rekonstrukcí 

 

 

 

Obr. 4: Rekonstrukce školy, která proběhla pod dohledem nového vedení. 

 

 



 

Příloha č. 2 

Obr. 1: Nová aula 

 

 

Obr. 2: Knihovna 

 

 



 

Příloha č. 3 

PPoozzvváánnkkaa  nnaa  rreeggiioonnáállnníí  ssoouuttěěžž  
 
 
 

 
 
 
 
••  mmííssttoo  kkoonnáánníí                                                      OOAA  aa  VVOOŠŠSS,,  KKaarraassoovvaa  1166  

                                                                                                  OOssttrraavvaa--MMaarriiáánnsskkéé  HHoorryy  
  

••  ddaattuumm  kkoonnáánníí                                                  2200..  dduubbnnaa  22001111  oodd  88..3300  hhoodd..  
  

••  ssoouuttěěžžíí                                                                          33--44ččlleennnnéé  ttýýmmyy  
  

••  ččaassoovvýý  pprroossttoorr                                                1155  mmiinnuutt  vvllaassttnníí  pprreezzeennttaaccee    
                                                                                                    ++  55  mmiinnuutt  nnaa  ppřříípprraavvuu          

 
 
 
55--ttiiččlleennnnáá  kkoommiissee  hhooddnnoottíí::  
  

• vlastní nápad                              5 bodů 
• marketingový mix                    20 bodů 
• prezentace – PC                         5 bodů 
                      – projev                    5 bodů 
                      – týmová práce        5 bodů 
• dodržení časového limitu           5 bodů 

 
 
PPřřiijjďď  aa  vvyyhhrraajj  !!  
NNaa  vvííttěězzee  ččeekkaajjíí  hhooddnnoottnnéé  cceennyy  !!  



 

Příloha č. 4 

  
1. Jste studentem OA? 

  
Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 158 92,4% 

Ne 13 7,6% 

Suma 171 100,0% 

  
  

2. Jaký obor studujete? 
  

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 

Obchodní akademii 68 43,0% 

Ekonomické lyceum 51 32,3% 
Veřejnosprávní činnost 39 24,7% 

Suma 158 100,0% 

  
  
3. Jste spokojeni s výběrem oboru? 

  
Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 

Velmi spokojen 22 13,9% 
Spokojen 119 75,3% 

Nespokojen 17 10,8% 
Velmi nespokojen 0 0,0% 

Suma 158 100,0% 

  
  

4. Proč nejste spokojeni s výběrem oboru? 
 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 

Náročná výuka 12 70,6% 

Nebaví mě 5 29,4% 
Postrádám praxi v mém 

oboru 0 0,0% 

Špatný přístup učitelů ke 
studentům 0 0,0% 

Jiné 0 0,0% 

Suma 17 100,0% 

 

 



 

5. Ohodnoťte známkou (jako ve škole) jednotlivé prvky školy. (1=výborně, 5=nedostatečně) 

 

6. Jaká je Vaše spokojenost se školním zázemím? (1= velmi spokojen, 5=velmi nespokojen) 

Známky 

1 2 3 4 5 Odpovědi 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
č. 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
č. 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
č. 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
č. 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
č. 

Vybavenost 
učeben – 
výpočetní 
technika 

77 48,7% 58 36,7% 18 11,4% 2 1,3% 3 1,9% 

Bufet 126 79,7% 20 12,7% 6 3,8% 4 2,5% 2 1,3% 

Knihovna 77 48,7% 64 40,5% 15 9,5% 1 0,6% 1 0,6% 
Centrum 
volného 
času 

48 30,4% 52 32,9% 36 22,8% 14 8,9% 8 5,1% 

Jídelna 12 7,6% 20 12,7% 47 29,7% 31 19,6% 48 30,4% 

Známky 

1 2 3 4 5 Odpovědi 

Absolutní č. Relativní č. Absolutní č. Relativní č. Absolutní č. Relativní č. Absolutní č. Relativní č. Absolutní č. Relativní č. 

Množství 
kolektivních 
projektů a 
prezentací 

20 12,7% 69 43,7% 49 31,0% 17 10,8% 3 1,9% 

Přínos 
z jazykové 

výuky 
38 24,1% 69 43,7% 34 21,5% 12 7,6% 5 3,2% 

Přínos 
z ekonomické 

výuky 
35 22,2% 67 42,4% 39 24,7% 10 6,3% 7 4,4% 



 

 

7. Oznámkujte jednotlivé komunikační prvky. (1=výborně, 5=nedostatečně) 

 

Známky 

1 2 3 4 5 Odpovědi 

Absolutní 
četnost 

Relativní č. 
Absolutní 
četnost 

Relativní č. 
Absolutní 
četnost 

Relativní č. 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
č. 

Absolutní 
četnost 

Relativní č. 

Přehlednost 
webových 

stránek 
www.oao.cz 

68 43,0% 59 37,3% 21 13,3% 7 4,4% 3 1,9% 

Aktuálnost 
webových 

stránek 
55 34,8% 61 38,6% 36 22,8% 5 3,2% 1 0,6% 

Přehlednost 
e-learningu 32 20,3% 53 33,5% 52 32,9% 15 9,5% 6 3,8% 

Frekvence 
vydávání 
školního 
časopisu 

29 18,4% 49 31,0% 59 37,3% 17 10,8% 4 2,5% 



 

8. Kterou formu sestavování rozvrhu byste uvítali? 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 
Rozvrh zadán školou 21 13,3% 

Spoluúčast při tvorbě rozvrhu 92 58,2% 
Sám/a si sestavit rozvrh 45 28,5% 

Suma 158 100,0% 

 

9. Využíváte služeb výchovných poradců? 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano, pravidelně 1x měsíčně 2 1,3% 

Občas, 1x za půl roku 27 17,1% 

Nevyužívám 129 81,6% 

Suma 158 100,0% 

 

10. Proč jste se hlásil/a na OA? 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 
Nemusel/a jsem absolvovat 

přijímačky 23 14,6% 

Měl/a jsem zájem o tuto školu 91 57,6% 
Hlásil/a jsem se na 

gymnázium, ale nevzali mě 4 2,5% 

Dobré reference od mých 
známých 27 17,1% 

Rozhodnutí rodičů a okolí 13 8,2% 
Suma 158 100,0% 

 

11. Odkud jste se dozvěděli o OA? 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 

Internet 19 12,0% 

Noviny 1 0,6% 

Rodiče, přátelé 67 42,4% 

Z brožury o středních školách 55 34,8% 

Veletrh středních škol 6 3,8% 

Jinak 10 6,3% 

Suma 158 100,0% 

 

12. Navštívili jste Den otevřených dveří OA při výběru střední školy? 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 100 63,3% 

Ne 58 36,7% 

Suma 158 100,0% 

 



 

 13.  Jak byste zhodnotil/a návštěvu školy při Dni otevřených dveří? 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 
Vše v pořádku 96 96,0% 

Neochota provázejících 1 1,0% 
Špatná vybavenost školy 0 0,0% 

Nízká informovanost ze stran 
organizátorů 3 3,0% 

Jiné 0 0,0% 
Suma 100 100,0% 

 

14.  Zúčastnili byste se soutěže pro žáky 9. třídy ZŠ, která by výhercům 

zajistila možnost přijetí bez přijímacího řízení na tuto školu? 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 114 72,2% 

Ne 44 27,8% 

Suma 158 100,0% 

 

15. Jste žena/muž?  

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 

Žena 121 76,6% 

Muž 37 23,4% 

Suma 158 100,0% 

 

16.  Který ročník studujete? 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 
První 54 34,2% 
Druhý 104 65,8% 
Třetí 0 0,0% 
Čtvrtý 0 0,0% 
Suma 158 100,0% 

 

17. Kolik je Vám let? 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 
15 9 5,7% 
16 68 43,0% 
17 70 44,3% 
18 10 6,3% 
19 0 0,0% 
20 1 0,6% 

Suma 158 100,0% 

 



 

Příloha č. 5 

Dobrý den, 
 

Jsem studentkou třetího ročníku VŠB – Ekonomické fakulty, oboru Marketing a 
obchod. V rámci mé bakalářské práce s názvem: „Analýza marketingového mixu 

střední školy“ Vás chci požádat o vyplnění dotazníku. Mé téma se týká Vaší 
Obchodní akademie (dále jen OA). 

 
 

DOTAZNÍK 

Pokud není řečeno jinak, zatrhněte pouze jednu odpověď. 

1. Jste studentem OA? Ano/Ne (pokud Ne, dotazník pro respondenta končí) 

2. Jaký obor studujete? 
a) obchodní akademii 
b) ekonomické lyceum 
c) veřejnosprávní činnost 
 
3. Jste spokojeni s výběrem oboru? (kdo odpoví nespokojen, velmi nespokojen 
přechází k otázce 4. jinak je přesměrován na otázku č.: 5) 
velmi spokojen  spokojen  nespokojen   velmi nespokojen 
 
4. Proč nejste spokojeni s oborem?  
a) náročná výuka 
b) nebaví mě 
c) postrádám praxi v mém oboru 
d) špatný přístup učitelů ke studentům 
e) jiné…….(napište důvod) 
 
5. Ohodnoťte známkou (jako ve škole) jednotlivé prvky školy.  

Prvek Známka 

Množství kolektivních projektů a 
prezentací 1 2 3 4 5 

Přínos z výuky ekonomických 
předmětů 

1 2 3 4 5 

Přínos z jazykové výuky 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Jaká je Vaše spokojenost se školním zázemím? (1=velmi spokojen,5=velmi 
nespokojen) 

Školní zázemí Známka 
Vybavenost učeben – výpočetní 
techniky 

1 2 3 4 5 

Bufet 1 2 3 4 5 

Knihovna 1 2 3 4 5 

Centrum volného času 1 2 3 4 5 

Stravovací zařízení - jídelna 1 2 3 4 5 

 
 
7. Oznámkujte jednotlivé komunikační prvky.  

Prvek Známka 
Přehlednost webových stránek 
www.oao.cz 

1 2 3 4 5 

Aktuálnost webových stránek 
www.oao.cz 

1 2 3 4 5 

Přehlednost e-learningu 1 2 3 4 5 

Frekvence vydávání školního 
časopisu 

1 2 3 4 5 

 
8. Kterou formu sestavování rozvrhu byste uvítali?  
a) rozvrh zadán školou 
b) spoluúčast při tvorbě rozvrhu 
c) sám/a si sestavit rozvrh 
 
9. Využíváte služeb výchovných poradců?  
a) ano, pravidelně 1x měsíčně 
b) občas, 1x za půl roku 
c) ne - zdůvodněte (nepovinné) …………………………………………………………….. 
 
10. Proč jste se hlásili na OA?  
a) nemusel/a jsem absolvovat přijímací zkoušky 
b) měl/a jsem zájem o tuto školu 
c) hlásil/a jsem se na gymnázium, ale nevzali mě 
d) dobré reference od mých známých 
e) rozhodnutí rodičů a okolí 
 
11. Odkud jste se dozvěděli o OA? 
a) internet 
b) noviny 
c) rodiče, přátelé 

d) z brožury o středních školách 
e) veletrh středních škol 
f) jinak 

 
12. Navštívili jste den otevřených dveří OA při výběru střední školy? ANO/NE  
Pokud Ano, pokračujte na následující otázku č. 13, pokud Ne přejděte k otázce č.14 



 

13. Jak byste zhodnotil/a návštěvu školy při dni otevřených dveří?  
a) vše v pořádku 
b) neochota provázejících 
c) špatná vybavenost školy 

d) nízká informovanost ze strany  
organizátorů 
e) jiné…..(doplň)

 
14. Zúčastnili byste se soutěže pro žáky 9. třídy ZŠ, která by výhercům zajistila 
možnost přijetí bez přijímacího řízení na tuto školu? ANO/NE 
 
15. Jste žena/muž? – zakroužkujte 
 
16. Který ročník studujete? 
a) první 
b) druhý 

c) třetí 
d) čtvrtý 

 
17. Kolik je Vám let? Napište nezáporné číslo 

Děkuji za vyplnění. Výsledky budou zveřejněné na www.vyplnto.cz. 



 

Příloha č. 6 

Obr. 1: Zastoupení studentů prvního a druhého ročníku v jednotlivých oborech 

 

 

Obr. 2: Důvody nespokojenosti respondenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obr. 3: Zobrazení návštěvnosti respondentů na Dni otevřených dveří 

 

 

Obr. 4: Zhodnocení návštěvy Dne otevřených dveří 

 

 

Ano 



 

Příloha č. 7 

Obr. 1: Internetové stránky školy 

 


