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1. Úvod 

 

,,Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.“ 

Tomáš Baťa 

 

Vzdělání patří mezi základní aspekty ţivota. Je tedy podstatné, aby jiţ od 

samého začátku byl tento zásadní prvek dobře zvolen, aby bylo moţné na něm v 

budoucnu stavět. Velice důleţitými institucemi v oblasti vzdělání jsou základní, střední 

nebo vysoké školy. 

Trh vzdělání má svá specifika, je typický tím, ţe potřeba i nabídka vzdělávání 

jsou ovlivňovány jinými trhy. Prostředí, ve kterém jednotlivé školy působí, není 

statické, musí čelit častým a rychle se měnícím změnám. Navíc v posledních letech 

zavládl trend sniţování porodnosti, coţ znamená problém, který se následně projevuje i 

ve školství prostřednictvím sniţování počtu potenciálních studentů a tudíţ i zvyšováním 

konkurence. Při nedostatku studentů jsou také omezeny finanční zdroje pro další rozvoj 

školy, coţ můţe mít negativní dopad na její image. To vše vyvolává nutnost uplatnění 

marketingu, zejména marketingové komunikace ve školách. 

Současná moderní a úspěšná škola 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. Marketingová komunikace ve 

školách hledá nejefektivnější cesty pro poskytování informací a dosaţení spokojenosti 

zákazníka. 

Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci je školou s více neţ šedesátiletou 

tradicí. Hlavním posláním školy je poskytovat všeobecné vzdělání studentům se 

zaměřením na matematiku nebo bez zaměření. Studium na škole je koncipováno tak, 

aby poskytlo ţákům úplné střední všeobecné vzdělání s vyrovnaným podílem 

humanitních a přírodovědných vědomostí. Areál školy tvoří jednotný komplex budov 

poblíţ středu města. Pro zajištění výuky má škola dobré materiální podmínky. 

Diplomová práce je zaměřena zejména na moţnosti a způsoby účinné 

marketingové komunikace gymnázia Mikuláše Koperníka.  
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Cílem diplomové práce je analyzovat současný komunikační mix gymnázia, 

vyuţívané nástroje, způsoby marketingové komunikace a na základě této analýzy 

doporučit návrhy, které povedou ke zlepšení stavu marketingové komunikace gymnázia. 

V rámci vypracování diplomové práce budou provedeny marketingové 

výzkumy. Bude se jednat o dotazování prostřednictvím strukturovaného dotazníku u 

studentů vyššího stupně gymnázia a provedení dvou skupinových rozhovorů, taktéţ u 

těchto respondentů. Marketingové výzkumy budou doplněny rozborem současného 

komunikačního mixu školy. 

Očekávám, ţe všechny výše uvedené metody pomohou k závěrečným návrhům a 

doporučením, které povedou k návrhu marketingové komunikace gymnázia Mikuláše 

Koperníka. 
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2. Teoretická východiska marketingové komunikace 

Marketingová komunikace je nejviditelnějším prvkem a nástrojem 

marketingového mixu. Obnáší všechny nástroje, jejichţ prostřednictvím firma 

komunikuje s cílovými skupinami, aby podpořila výrobky nebo image takové firmy. [2] 

2.1 Marketing v neziskovém sektoru 

Marketingovým aktivitám se do roku 1989 v oblasti neziskového sektoru 

nevěnovalo příliš mnoho pozornosti. Důvodem bylo zejména centrální řízení trhu a 

neexistence soutěţitelů. Po roce 1989 se však situace změnila a téměř ţádná z institucí 

neziskového charakteru nebyla ušetřena konfrontace s problémy vyplývajícími z 

fungujícího trţního hospodářství. [9] 

Neziskový marketing lze definovat jako „kaţdé marketingové úsilí, které 

vynakládají organizace či jednotlivci za účelem dosahování neziskových cílů. Musí být 

zaměřený na vytvoření, udrţení nebo změnu postojů a vztahů cílového publika k 

organizaci.“
1
 

Nezisková organizace se snaţí vytvořit co nejpříznivější dojem, aby si udrţela 

hladinu poptávky, případně ji zvýšila. Kaţdá nezisková organizace by tedy měla 

vyuţívat specifickou podobu marketingové komunikace, která je závislá na faktorech, 

jeţ se v čase mění, a proto by i marketingová komunikace měla být těmto změnám 

přizpůsobena. [7] 

2.2 Marketing ve školství 

Neustálé rozšiřování vzdělávací nabídky a sniţování demografických ukazatelů, 

které vnímají všechny stupně vzdělávacích institucí, od základních aţ po vysoké školy, 

vedou k růstu soutěţe na trhu. Lze konstatovat, ţe i do škol pronikl trh. Tento trh je 

výjimečný, zajímavý a má svá specifika a zvláštnosti. Trh vzdělávacích sluţeb lze 

chápat jako určitou oblast, ve které dochází k výměně činností mezi jednotlivými 

ekonomickými subjekty, které tvoří školy, domácnosti, jednotlivci či stát 

prostřednictvím směny. [16] 

Odlišnosti v cílech vzdělávacích organizací a ziskových organizací však vedou 

k tomu, ţe marketing školy vychází především z teorie i praxe marketingu neziskových 

                                                 

1
 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing sluţeb – efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 237 

s. ISBN 978-80-2472721-9, str. 32. 
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organizací a marketingu sluţeb a přihlíţí k velmi specifickým cílům vzdělávacích 

institucí. Základy marketingu vzdělávacích institucí vycházejí především z teorie a 

praxe marketingu neziskových sluţeb. Důleţitý je význam sociálního marketingu, 

neboť z výsledku vzdělávacího procesu nebude mít prospěch jen absolvent, ale také celá 

společnost. [16] 

V celkovém souhrnu lze konstatovat, ţe marketing školy je: ,,proces řízení, 

jehoţ výsledkem je poznání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníků 

a klientů školy efektivním způsobem zajišťujícím současně splnění cílů školy. “2 

Priority u marketingové řízené školy [16] 

 Strategické řízení školy – vedení definuje silné a slabé stránky, příleţitosti a 

ohroţení; 

 styl řízení školy – zajišťuje rychlé reakce na nepředvídatelné změny; 

 efektivní organizace – podporuje strategii rozvoje školy; 

 uplatňování vnitřního a personálního marketingu; 

 uplatňování relačního marketingu – příznivé podmínky pro participaci 

odborníků. 

Přínosy marketingového řízení školy [5] 

 zvýšená kvalita a pestrost vzdělávací nabídky; 

 vyšší uspokojení potřeb zákazníků školy; 

 plnění cílů a poslání školy; 

 efektivní komunikace školy; 

 stabilní financování a vyšší loajalita zákazníků a veřejné správy. 

2.3 Marketingová komunikace ve sluţbách 

Marketingová komunikace jako základní prvek marketingového mixu sluţeb 

zajišťuje komunikaci umístění sluţby zákazníkům a ostatním klíčovým trhům. Zvyšuje 

významnost sluţeb a přispívá k hmotnosti. Tím napomáhá spotřebitelům v orientaci na 

trhu a snadnějšímu hodnocení celkové nabídky sluţeb. [12] 

Marketingovou komunikaci ve sluţbách lze chápat jako proces výměny 

vědomých a nevědomých informací. Marketingová komunikace je cílevědomé 

                                                 

2
 SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. 1. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2006. 300 s. ISBN 80-7357-176-5, 

str. 18. 
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působení, jehoţ úkolem je přesvědčovat, informovat a ovlivňovat spotřební a nákupní 

chování zákazníků. [2] 

Ve školním prostředí, které patří do sektoru sluţeb, lze chápat marketingovou 

komunikaci jako: „systematické vyuţívání principů, prvků a postupů marketingu při 

navazování, prohlubování a upevňování vztahů mezi školou a jejími klienty a 

zákazníky.“
3
 

2.3.1 Komunikační proces 

Komunikace, do které lze zahrnout i marketingovou komunikaci, je zaloţena na 

komunikačním procesu. V rámci tohoto procesu se dostávají informace od odesílatele k 

příjemci, od kterého se očekává odpověď na sdělení. Literatura uvádí různé modely 

komunikačního procesu. Mezi nejrozšířenější modely patří makromodel komunikačního 

procesu (viz obr. č. 2.1), který je známý pod názvem Laswellův komunikační model. 

Tento model má devět prvků. Odesílatel a příjemce jsou hlavními stranami v 

komunikaci, sdělení (zpráva) a médium jsou hlavními komunikačními nástroji, 

kódování, dekódování, odpověď (reakce) a zpětná vazba zde plní roli komunikačních 

funkcí, posledním prvkem je komunikační šum. Za šum je obvykle povaţováno vše, co 

doprovází, narušuje a zkresluje komunikační proces. [2] 

Obr. 2.1  Laswellův komunikační model 

 

Zdroj: [18] 

                                                 

3
 FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Computer press, 2006. 446 s. ISBN 80-251-

1041-9, str. 360. 
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Odesílatel 

Odesílatel nebo také zdroj komunikace, je organizace, osoba či skupina osob 

vysílající informace příjemci. Zdroj je iniciátorem komunikace, vytváří zprávu a 

rozhoduje o jejím obsahu. V procesu komunikace je vnímán jako tvůrce sdělení. [13] 

Příjemce 

Příjemce komunikace je osoba, která sdělení vnímá a které je sdělení určeno. 

Příjemcem mohou být např. všichni současní i potenciální zákazníci a klienti školy. 

Přijetí je nutnou, ale není postačující podmínkou úspěšné komunikace, protoţe příjemce 

si můţe sdělení vyloţit různě. [13] 

Zpráva 

Zpráva nebo sdělení je soubor symbolů určitého významu, které je 

prostřednictvím komunikačního média přenášeno od odesílatele k příjemci. Sdělení 

můţe být verbálního (diskuse, firemní porada, zprávy zaslané emailem, ICQ) nebo 

neverbálního (mimika, gesta, jednotné firemní odívání, firemní design, loga aj.) 

charakteru. [2] 

Média 

Za médium lze povaţovat komunikační prostředek, který přenáší zprávu od 

odesílatele k příjemci. [2] 

Kódování a dekódování 

Zakódování je proces převedení informací, které tvoří obsah sdělení, do takové 

podoby, které bude příjemce rozumět, např. slova, fotografie, obrázky, hudba, aj. 

Dekódování je proces porozumění a pochopení zakódovaného sdělení příjemcem. K 

vytvoření efektivního a srozumitelného sdělení vyţaduje proces kódování a dekódování 

především pochopení potřeb a způsobu chování těch, kterým je zpráva určena. Z toho 

důvodu musí být proces kódování ze strany zdroje informace v souladu s procesem 

dekódování na straně jejího příjemce. [13] 

Zpětná vazba 

Zpětná vazba je reakcí příjemce na příjem informací od odesílatele. Lze tak 

lehce zjistit, zda příjemce porozuměl tomu, co se mu odesílatel snaţil sdělit. Umoţňuje 

vzájemnou (oboustrannou) komunikaci. [13] 
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Šum 

Šumem se rozumí rušení komunikačního procesu, které můţe vzniknout 

v kterékoliv jeho fázi. Vede k příjmu zkreslené zprávy. Můţe být výsledkem vnějších i 

vnitřních vlivů. [16] 

2.3.2 Strategické plánování marketingové komunikace 

,,Marketingové plánování je v důsledku neustále probíhajících změn 

marketingového prostředí organizací nepřetrţitý proces.“
4
 Kaţdá organizace, ať uţ se 

jedná o výrobní, neziskovou či obchodní, musí uvaţovat nad svou budoucí situací. 

Strategické plánování je nástrojem, který napomáhá k vytváření lepší budoucnosti 

organizace. Plány pomáhají stanovit cíle a zpracovat strategii k jejich dosaţení. [17]  

Existuje pět hlavních oblastí marketingového plánování [17]:  

1) Analýza stávající tržní pozice - 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 – jedná se o stanovení cílů organizace a cílů marketingu. 

V rámci hierarchie navazují cíle marketingu na cíle organizace. 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 – snaţí se nalézt cesty a 

způsoby jak dostat organizaci k stanovenému cíli. Stejných cílů lze 

dosáhnout různými cestami neboli různými akčními plány. Výběr a 

stanovení akčních plánů jsou ovlivněny různými faktory. Proto si organizace 

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

uvnitř svého prostředí.  

4) Zavádění zvolené strategie - po výběru akčního plánu k dosaţení cílů 

organizace musí následovat operační plán, který podrobně definuje plány 

                                                 

4
 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing sluţeb – efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 237 

s. ISBN 978-80-2472721-9, str. 54. 
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vyuţití jednotlivých prvků marketingového mixu a na ně navazující 

marketingové nástroje. 

5) Sledování a kontrola – jedná se o funkci strategického marketingového 

plánování, která odpovídá na otázku, zda-li organizace dosáhla stanovených 

cílů. Mimo jiné sleduje realizaci plánu, interpretace příčin různých odchylek 

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

2.3.3 Komunikační strategie 

Strategie komunikačního mixu lze rozdělit na dvě základní strategie – push 

strategii a pull strategii. Na obr 2.2 je znázorněno, jakým způsobem funguje strategie 

push (tlaku) a strategie pull (tahu). [14] 

Obr. 2.2  Komunikační strategie Push a Pull 

 

Zdroj: [19] 

Strategie push 

Strategie push (tlaku) je komunikační strategií, která vyţaduje vyuţití prodejců a 

propagací směrem k obchodníkům. Vyuţívá zejména osobní prodej a nástroje podpory 

prodeje zaměřené na obchodní mezičlánky. Cílem je "protlačit" produkt distribuční 

cestou. Výrobce propaguje produkt velkoobchodníkům, velkoobchody jej propagují 

maloobchodům a maloobchodníci jej propagují spotřebitelům. V celkovém souhrnu lze 

říci, ţe výrobce své produkty „tlačí“ odbytovými kanály na trh. [14] 
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Strategie pull 

Strategie pull (tahu) je komunikační strategií, která vyuţívá zejména reklamu a nástroje 

spotřebitelské podpory prodeje. Cílem je vytvářet spotřebitelskou poptávku. Pokud je 

tato strategie úspěšná, ţádají spotřebitelé produkt po maloobchodech, maloobchody jej 

poţadují ve velkoobchodech a velkoobchody potom od výrobce. Vlivem 

marketingových nástrojů na konečného odběratele je docíleno toho, ţe ten sám „táhne“ 

prodej svojí poptávkou – obchod je pak nucen produkty od výrobce odebírat. [14] 

2.3.4 Cíle marketingové komunikace 

Jedním z klíčů k realizaci úspěšné marketingové komunikační strategie je 

stanovení nejdůleţitějších cílů. Tyto cíle se mohou do značné míry lišit dle charakteru 

organizace, ovšem všechny musejí být jednoznačně stanoveny před vlastním rozvojem 

strategie. [17] 

,,Marketingové komunikační cíle určují konečný výsledek, kterého chceme 

v průběhu celého procesu dosáhnout, a vymezují, co je nutné pro dosaţení těchto cílů 

udělat. “
5
 

Kaţdý cíl je nutné zaloţit na podrobné znalosti trhu, kupních motivů a chování 

zákazníků. Jestliţe je určen konkrétní cíl, můţe být po uplynutí určitých reklamních 

akcí změřen a mohou být vyhodnoceny účinky komunikační strategie. Tak lze posoudit, 

zda bylo dosaţeno stanoveného cíle. [17] 

„Stanovení cílů je vţdy jedním z nejdůleţitějších rozhodnutí. Musí vycházet ze 

strategických marketingových cílů a jasně směřovat k upevňování dobré pověsti. 

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

marketingová komunikace zaměřena, a téţ stadium ţivotního cyklu produktu a 

značky.“
6
 

Jako pomůcka pro stanovení správných a vhodných cílů slouţí akronym 

SMART (Specific – specifický, Measurable – měřitelný, Achievable – dosaţitelný, 

Realistic – reálný, Targeted and Timed – zacílený a načasovaný). SMART představuje 

vlastnosti, které by měly cíle splňovat. [8] 

                                                 

5
 KARLÍČEK, M. a P. KRÁL. Marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 224 s. 

ISBN 978-80-247-3541-2, str. 36. 

 
6
 PŘIKRYLOVÁ, J.; JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2010. 320 s. ISBN 970-80-247-3622-8, str. 40. 
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Cíle marketingové komunikace ve školním prostředí 

Cíle marketingové komunikace ve školním prostředí stanovují, čeho chce škola 

dosáhnout v oblasti povědomí, postojů a preferencí. Mezi hlavní cíle marketingové 

komunikace školy patří vnější a vnitřní cíle. [16]: 

Vnější cíle marketingové komunikace školy 

 Informovat klienty a zákazníky školy o jejích aktivitách, úspěších, budovat 

pozitivní image, případně opravit zkreslené představy veřejnosti o škole; 

 přesvědčovat potenciální studenty školy k podání přihlášky, budovat 

preference školy vůči konkurenčním školám atd.; 

 připomínat existenci školy i mimo období podávání přihlášek, a tím 

posilovat povědomí o škole po celý rok mezi veřejností. 

Vnitřní cíle marketingové komunikace školy 

 Informovat studenty a pracovníky o úkolech, úspěších, cílech nebo 

problémech školy; 

 motivovat studenty a pracovníky; 

 vytvářet pracovní podmínky, které umoţňují potřebný rozvoj pracovní 

iniciativy. 

2.4 Komunikační mix 

Komunikační mix je jako součást marketingového mixu nenahraditelným 

prostředkem, jak veřejnost účelově seznamovat s novými výrobky a sluţbami, ale také s 

jejich výrobci, poskytovateli a prodejci. Je důleţité si uvědomit, ţe cílem 

komunikačního mixu je seznámit s novým výrobkem co největší mnoţství spotřebitelů a 

následně tak zvýšit prodejnost, případně ještě upevnit povědomí o značce, výrobku nebo 

sluţbě na trhu. Jedná se tedy ve většině případů o masovou komunikaci, a i kdyţ je 

osobní komunikace často účinnější neţ masová, jsou masmédia hlavním prostředkem 

pro stimulaci osobní komunikace. [8] 

„Celkový marketingový komunikační mix společnosti – nazývaný také 

komunikační mix – se skládá ze specifické směsi reklamy, osobního prodeje, podpory 

prodeje, public relations a nástrojů přímého marketingu, kterou firma pouţívá pro 
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dosaţení svých marketingových cílů.“
7
 V poslední době dochází k oddělování dalších 

nástrojů komunikačního mixu z těchto skupin. Tyto trendy vyplývají z širších 

celospolečenských změn, které jsou ovlivňovány zejména celosvětovou globalizací. 

Mezi tyto nové nástroje mixu řadíme přímý marketing a internetovou komunikaci. [17] 

Při rozhodování, který z nástrojů komunikace by měl být v komunikační 

strategii vyuţit, je nutné přihlédnout k výhodám a nevýhodám jejich působení na 

spotřebitelské segmenty. Konkrétní skladba mixu bude přímo závislá na cílech strategie, 

charakteru produktu a ţivotním cyklu, ve kterém se produkt právě nachází. [6] 

2.4.1 Reklama 

Existuje mnoho definic pojmu reklama, obecně ji lze však definovat jako 

„placenou neosobní komunikaci firem, neziskových organizací a jednotlivců, kteří jsou 

určitým způsobem identifikovatelní v reklamním sdělení a kteří chtějí informovat nebo 

přesvědčovat osoby, patřící do specifické části veřejnosti, prostřednictvím různých 

médií.“
8
 

Reklama je aktivním nástrojem komunikačního mixu k informování a 

přesvědčování lidí, bez ohledu na to, zda se podporuje produkt, sluţba nebo myšlenka. 

Prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků dokáţe oslovit vysoký počet 

geograficky rozptýlených zákazníků s nízkými náklady na kontakt, zároveň však díky 

neosobnosti je méně přesvědčivá. Reklama umoţňuje prodejci sdělení mnohokrát 

opakovat, ale nedokáţe přinutit k pozornosti a reakci. Je pouze jednosměrnou formou 

komunikace a můţe být velice finančně náročná.[2] 

Cílem reklamy ve vzdělávacích institucích je informování zákazníků se 

záměrem ovlivnit jejich chování a připomínat existenci školy nebo vzdělávacího 

programu. Mezi hlavní cíle reklamy školy patří [16]: 

 posílení finanční pozice školy, 

 motivace pracovníků školy, 

 zvýšení poptávky po sluţbách školy, 

 tvorba pozitivní image školy. 

                                                 

7
 SAUNDERS, J.; KOTLER, P.; ARMSTRONG, G.; WONG, V. Moderní marketing. 4. evropské vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2, str. 809. 

 
8
 GUENES, M.; BERGH, J.; PELSMACKER, P. Marketingová komunikace. 1.vyd. Praha: Grada 

Publishing 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1, str. 581. 
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Za cílové skupiny jsou u škol povaţováni potencionální studenti, absolventi, 

rodiče ţáků, sponzoři, veřejnost a další. Mezi nutné vlastnosti reklamy patří její 

srozumitelnost, pravdivost, zapamatovatelnost a důvěryhodnost. [13] 

Média 

Reklama je provozována prostřednictvím medií, proto je jedním z 

nejdůleţitějších rozhodnutí v oblasti reklamy volba správných médií k zajištění 

komunikačních cílů. Hlavními médii jsou noviny, televize, přímé zásilky, rozhlas, 

časopisy, venkovní reklama a on-line reklama. Kaţdá z nich má své výhody a nevýhody 

viz obr. 2.3. [14] 

Obr. 2.3  Výhody a nevýhody médií 

 

Zdroj: [14] 

2.4.2 Podpora prodeje 

V současné době je oslovení zákazníka prostřednictvím reklamy stále sloţitější, 

a to zejména v důsledku přesycení a komunikačního zmatku, kdy si zákazníci reklamy 

často ani nevšimnou. Navíc je pro výrobce a poskytovatele velmi těţké odlišit jejich 

značky od konkurenčních. Z těchto důvodů je podpora prodeje velice uţitečným 
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nástrojem komunikačního mixu. Zahrnuje celou řadu nástrojů a pobídek, které jsou 

zaměřeny k získání pozornosti cílových skupin, které silně podněcují ke koupi a mohou 

tím dramaticky zvýšit prodej. Podpory prodeje mají obvykle krátkodobé účinky a 

nejsou tak vhodné k budování dlouhodobé preference značky jako reklama nebo osobní 

prodej. [4] 

,,Primárním cílem finančních či věcných odměn poskytovaných v rámci podpory 

prodeje je vyvolání určitého chování cílové skupiny. “
9
 Zpravidla jde o nákup nebo 

vyzkoušení propagovaných produktů. Podpora prodeje však můţe být vyuţita také 

směrem k obchodním zástupcům a zprostředkovatelům (distributorům). Zejména 

v rámci zvýšení prodejní aktivity a větší propagace produktů a sluţeb zákazníkům. [8] 

Prostředky podpory prodeje [3]: 

 Prémie a zvýhodněná balení – prémie je produkt nabízený zdarma nebo za 

niţší cenu. Za zvýhodněná balení lze povaţovat akci 3+1 zdarma. 

 Slevy – Jedná se o rychlou a snadnou zákaznickou cenovou podporu 

výrobcem nebo obchodníkem. Nejčastěji vyuţívaná. 

 Věrnostní odměny – jsou poskytovány v hotovosti nebo v jiné formě za 

pravidelné vyuţívání produktů. Výhodou je to, ţe zákazník můţe získat 

produkt vysoké kvality za relativně nízkou cenu. 

 Kupóny – umoţňují spotřebitelům získat při nákupu určitou slevu. Zpravidla 

bývají součástí tištěných reklam, inzerátů v novinách či časopisech. 

 Vzorky – jedná se o vzorky produktu nebo sluţby na vyzkoušení a ochutnání. 

Velice úspěšná podpora prodeje, která je však velmi finančně náročná. 

 Soutěže a hry – spotřebitel můţe vyhrát peníze nebo věcnou cenu, náhodou 

nebo v rámci vlastní iniciativy. 

 Rabaty – představují slevu z prodejní ceny. Tato sleva ja zákazníkovi 

zpravidla poskytnuta po předloţení dokladu o zaplacení. 

2.4.3 Osobní prodej 

„Osobní prodej můţe být definován jako dvoustranná komunikace, jejímţ 

obsahem je poskytování informací, předvádění, udrţování či budování dlouhodobých 

                                                 

9
 KARLÍČEK, M. a P. KRÁL. Marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 224 s. 

ISBN 978-80-247-3541-2. 
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vztahů nebo přesvědčení určitých osob. Na rozdíl od ostatních nástrojů vyţaduje 

interakci se zákazníkem.“
10

 

Osobní prodej ve školství je velmi důleţitý, protoţe zde dochází k osobní 

komunikaci téměř kaţdodenně. Ředitel školy jedná s rodiči, zástupci partnerských 

podniků, veřejností i tiskem. Učitelé jsou v kaţdodenním kontaktu s ţáky, také se 

setkávají s rodiči a na veřejnosti reprezentují školu. Velmi důleţitá je přímá komunikace 

pracovníků školy, kteří ji zastupují na výstavách, veletrzích a burzách škol. Efektivita 

osobní komunikace z velké části závisí na verbálních a neverbálních schopnostech 

těchto pracovníků. Velkou výhodou tohoto prvku komunikační mixu je okamţitá zpětná 

reakci zákazníka. Osobní prodej je velice efektivním nástrojem komunikace v případě, 

ţe chce organizace měnit preference, stereotypy a zvyklosti spotřebitelů. Díky svému 

bezprostřednímu osobnímu působení je prodejce (zástupce) schopen mnohem účinněji 

neţ reklama a jiné nástroje komunikace ověřit, zda rozumí potřebám zákazníka, 

přizpůsobit jeho očekávání svou nabídku, a vyjednat tak vzájemně výhodné podmínky 

obchodu. [2], [16] 

2.4.4 Public relation PR 

 ,,PR představují neosobní formu stimulace poptávky po produktech, sluţbách či 

aktivitách organizace publikováním pozitivních informací. Má za cíl vyvolat kladné 

postoje veřejnosti k podniku. “
11

 

Public Relations jsou velmi důvěryhodnou a účinnou formu komunikace, proto 

mohou ovlivnit mnoho případných zákazníků, kteří se běţně vyhýbají vlivu reklamy. 

Public Relations mohou pro podnik znamenat nejen efektivní, ale také mnohem 

přijatelnější prostředek propagace, není totiţ tolik nákladný. [15] 

Vybrané komunikační prostředky PR [15]: 

 vnitrofiremní komunikace, 

 webové stránky, 

 prezentace v tisku, rozhlase, televizi, 

 publicita, 

                                                 

10
 GUENES, M.; BERGH, J.; PELSMACKER, P. Marketingová komunikace. 1.vyd. Praha: Grada 

Publishing 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1, str. 463. 

 
11

 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing sluţeb – efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 

237 s. ISBN 978-80-2472721-9, str. 135. 
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 tiskové konference, 

 informační sluţby pro veřejnost, 

 sponzoring, 

 pořádání speciálních akcí (dny otevřených dveří), 

 školení, 

 účast na konferencích, 

 lobbing, 

 marketing událostí (eventy). 

Hlavním cílem PR v oblasti vzdělávacích organizací je vytváření příznivých 

představ, které na veřejnosti škola, případně její vzdělávací program, bude mít. Za 

veřejnost školy se rozumí všichni zákazníci (studenti) a partneři školy, ale také její 

pracovníci. [16] 

Cíle školy v oblasti PR [16]: 

 budování důvěryhodnosti a povědomí školy a jejího vzdělávacího programu, 

 budování image, 

 sniţování nákladů na komunikaci s veřejností, 

 stimulace zájmů zákazníků o sluţby školy. 

2.4.5 Přímý marketing 

„Přímý marketing zahrnuje všechny činnosti, které představují přímý kontakt s 

cílovými skupinami zákazníků. Formou přímého marketingu je vybrané cílové skupiny 

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

rychlou zpětnou vazbu.“
12

 

Přímý marketing neboli direct marketing jako součást komunikačního mixu 

určitým způsobem obrací roli trhu a zákazníka. Na místo, aby kaţdý nakupující musel 

jít na trh, přímý marketing přináší trh přímo do domu či kanceláře kaţdého 

nakupujícího. [11] 

Nástroje přímého marketingu [4]: 

 direct mail, 

                                                 

12
 MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. 3.vyd. Praha: Grada Publishing 2009. 200 s. ISBN 978-80-

247-2986-2, str. 193. 
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 telemarketing, 

 teleshopping, 

 přímý prodej, 

 online marketing, 

 adresné rozesílání nabídek, 

 katalogový marketing. 

Pro všechny nástroje přímého marketingu jsou charakteristické určité vlastnosti. 

PR je neveřejné, tzn. je určeno konkrétním osobám. Je aktuální, sdělení je moţno rychle 

předat. A nakonec také interaktivní, sdělení je moţné změnit na základě reakcí 

osloveného. [11] 

2.4.6 Internetová komunikace 

Internet jako globální prvek je nejmladším a nejdynamičtěji se rozvíjejícím 

informačním médiem současnosti. Uţívá se mnoho druhů internetových forem 

marketingu a reklamy, kladoucích si za cíl jednak informovat veřejnost o produktech a 

sluţbách, jednak ji přimět k návštěvě webových stránek určité společnosti, v 

optimálním případě si rovnou zboţí nebo sluţbu objednat, rezervovat, nebo vyzkoušet. 

V oblasti sluţeb vytváří internet zcela bezkonkurenční nástroj, a to zejména z hlediska 

nehmotnosti většiny sluţeb. Sluţby lze totiţ prostřednictvím internetu nejen nabízet i 

prodávat, ale hlavně distribuovat. [17] 

Marketingová komunikace realizovaná prostřednictvím počítačů přináší 

organizacím nové moţnosti a informace, jak sníţit náklady na prodej i na propagaci. 

Zrychluje a rozšiřuje komunikační moţnosti, coţ vede k vytváření trvalých vztahů a 

vazeb se zákazníky a k uspokojení jejich přání a potřeb. Internet se odlišuje od 

tradičních médií tím, ţe umoţňuje takové spojení  mezi odesílatelem a příjemcem, které 

je vzájemně ovlivňuje. Odesílatel i příjemce se podílejí na podobě konečného výsledku, 

zvyšuje se kontrola ze strany uţivatele, transakce se zrychluje a spotřebitel se můţe 

zaměřit přesně na to, co ho zajímá. [2] 

„K hlavním výhodám internetové komunikace patří schopnost přesného zacílení, 

moţnost snadného měření reakce uţivatelů, nepřetrţitá eventualita zobrazení 

reklamního sdělení, vysoká flexibilita a zejména její interaktivní působení.“
13

 

                                                 

13
 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing sluţeb – efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 

237 s. ISBN 978-80-2472721-9, str. 146. 
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Marketingová komunikace díky internetu objevuje nové cesty mezi nabízejícím 

a poptávajícím. Vznikají tak nové formy elektronického marketingu, mezi které patří 

např. [4]: 

 Webové stránky – na webu má uţivatel moţnost získat informace o 

organizaci, výrobcích, sluţbách, cenách, můţe se účastnit diskuzí, můţe také 

on-line nakupovat v e-shopech, sledovat reklamu, reklamní akce a akce na 

podporu prodeje. 

 E-mail - marketing prostřednictvím e-mailu, tudíţ zasílání elektronické 

pošty. Hlavním cílem e-mail marketingu je otevřít dialog se zákazníkem a 

zjistit jeho poţadavky a přání. E-mail marketing představuje významný 

nástroj, který se stal nezbytným doplňkem moderního komunikačního mixu. 

2.5 Trendy v oblasti marketingové komunikace 

V důsledku zvyšující se konkurence a nasycenosti zákazníků klasickými 

komunikačními nástroji jsou organizace nuceny vyuţívat nové prostředky a způsoby, 

jak zaujmout zákazníky. Mezi takové prostředky a způsoby lze zahrnout následující 

formy marketingové komunikace. 

Guerilla marketing 

„Jedná se o nekonvenční marketingovou kampaň, jejímţ účelem je dosaţení 

maximálního efektu s minimem zdrojů. Spočívá v umisťování netradičních médií do 

míst, v nichţ se soustřeďují ty cílové skupiny, které jsou hůře zasaţitelné tradičními 

médii.“
14

 

Pojetí této reklamní mediální kampaně lze popsat jako myšlenkově bohaté a 

vtipné reklamní akce na neobvyklých místech, a s tím spojené efekty překvapení. 

Zásadní věcí pro tento druh komunikace je slogan, který musí zaujmout. 

Charakteristické jsou také netradiční nosiče sdělení, jako toaletní papír nebo krabice od 

pizzy apod. Značky jsou díky tomu vnímány jako odváţné a nebojácné. [17] 

                                                 

14
 FREY, P. Marketingová komunikace. Nové trendy 3.0. 3. roz. vyd. Praha: Management Press, 2011. 

212 s. ISBN 978-80-7261-237-6, str. 45. 
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Virový marketing 

„Virový marketing je způsob, jak získat zákazníky, aby si mezi sebou řekli o 

vašem výrobku sluţbě nebo webové stránce. “
15

 

Virový marketing lze rozdělit na aktivní a pasivní. Pasivní forma se nesnaţí 

jakýmkoli způsobem ovlivňovat chování zákazníků, pouze se snaţí vyvolat kladnou 

reakci na nabídku výrobku nebo sluţby organizace. Aktivní forma prostřednictvím 

virové zprávy ovlivňuje chování zákazníka a snaţí se tak zvýšit prodej výrobku nebo 

sluţby či povědomí o značce. Za virovou zprávu lze povaţovat takovou zprávu 

s reklamním obsahem, která je pro zákazníky a osoby natolik zajímavá, ţe ji samovolně 

a vlastními prostředky šíří dál. Jednou z cest, jak docílit virové zprávy, je zejména 

neřízené šíření zpráv mezi veřejností formou přeposílaných e-mailů, přičemţ motiv k 

jejich dalšímu zaslání můţe pramenit buď ze samotného obsahu e-mailové zprávy, nebo 

z odkazu na internetovou stránku. [3] 

Event marketing 

Event je povaţován za nástroj podpory prodeje, v některých případech je ale 

povaţován i za nástroj PR, zejména v rámci moţnosti vyvolání zájmu médií. Hlavním 

cílem eventu je budovat značku pomocí osobních záţitků, které jsou zprostředkovány 

cílové skupině. Zároveň zvyšuje povědomí a mnohdy zvyšuje loajalitu cílové skupiny 

ke značce. Jeho součástí je zpravidla sampling. V některých případech slouţí jako zdroj 

kontaktů potencionálních zákazníků. [8] 

Za podstatu event marketingu je povaţován: 

 proţitek, který je vnímán více smysly; 

 komunikované sdělení, 

 výjimečná událost. 

Product placement 

Forma marketingové komunikace product placement je v zásadě o tom, ţe 

výrobky nebo sluţby jsou zakomponovány do audiovizuálního díla (filmu), a to 

záměrně s cílem jejich zviditelnění a propagace. Za product placement lze označit i 

odbornou reklamní aktivitu, kdy je výrobek nebo sluţba záměrně umístěna do reklamy, 

                                                 

15
 FREY, P. Marketingová komunikace. Nové trendy 3.0. 3. roz. vyd. Praha: Management Press, 2011. 

212 s. ISBN 978-80-7261-237-6, str. 77. 
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aby bylo na první pohled jasné, o který výrobek nebo sluţbu se jedná. Divák je pak 

touto reklamou zasaţen přímo a nemůţe ji nevnímat. Této formy reklamy vyuţívají 

výrobci automobilů, mobilních telefonů, nápojů, elektroniky a další. [3] 

Word of mouth (WOM) 

WOM je forma osobní komunikace, která zahrnuje výměnu informací o 

produktu mezi cílovými zákazníky, sousedy, přáteli, příbuznými či kolegy. Tento typ 

neformální komunikace vykazuje velmi silný účinek, protoţe osobní doporučení má 

často významnější vliv na rozhodování spotřebitelů neţ jiné komunikační nástroje. [24] 

Marketing na sociálních sítích 

Sociální sítě jsou poměrně novým typem internetových aplikací. Vyvinuly se 

z diskusních serverů, online galerií, web blogů a dalších. Sluţby, kterým se dnes říká 

sociální sítě, jsou zaloţeny na tom, ţe většinu obsahu vytváří samotní uţivatelé. 

Základem jsou vztahy mezi uţivateli, jejich vzájemné komentáře, odkazy nebo např. 

hodnocení. Provozovatelé sociálních sítí jen minimálně vstupují do jejich provozu, a 

spíše jen kontrolují dodrţování stanovených podmínek. Velkou odlišností sociální sítí 

od ostatních komunikačních systémů je identita uţivatelů. U sociálních sítí je identita 

uţivatelů totoţná s jejich skutečnou identitou. [1] 

Jedním z typických představitelů je největší sociální síť na světě pod názvem 

Facebook (FB). FB umoţňuje komunikaci svých uţivatelů a sdílení jejich 

multimediálních dat. Společnost vydělává zejména na reklamách, které jsou cíleny 

podle zájmů uţivatele a jeho chování na stránkách samotného Facebooku. FB se tak 

stává novým nástrojem marketingových aktivit, který umoţňuje propagaci firmám, 

organizacím i jednotlivcům. [23] 
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3. Charakteristika prostředí gymnázia  

 V kapitole charakteristika gymnázia podrobněji popisuji charakteristiku 

Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci (GMK), které jsem si jako organizaci vybral 

v rámci vypracování mé diplomové práce. Zaměřuji se na historii, současnost, nabídku 

studijních oborů, ekonomickou charakteristiku a marketingové prostředí gymnázia. 

Obr. 3.1  GMK – hlavní budova 

 

Zdroj:[20] 

3.1 Historie gymnázia a jeho vznik 

 Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci (obr. 3.1) je školou s více neţ 

šedesátiletou tradicí. Gymnázium bylo zaloţeno 22. 6. 1946 jako Spolkové reálné 

gymnázium Matice opavské v Bílovci. Mezi lety 1953 – 1961 fungovala škola jako 

Jedenáctiletá střední škola v důsledku tehdejšího zákona. V letech 1961 – 1968 nesla 

škola název Střední všeobecně vzdělávací škola v rámci socialistické ústavy. V roce 

1968 byl škole znovu přidělen název gymnázium a od roku 1974 nese v názvu jméno 

Mikuláše Koperníka. Historická hlavní budova (A) pochází z roku 1902.  V průběhu 80. 

a 90. let byly k hlavní budově doplněny přístavby – pavilon B, vestibul, sportovní hala, 

knihovna a domov mládeţe. Ke škole byl dále v roce 1993 přistaven venkovní sportovní 

areál s umělohmotným povrchem. Všechny budovy tvořící areál školy jsou vzájemně 

propojeny. Více fotografií gymnázia se nachází v příloze č.6. 
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 Škola se vţdy vyznačovala citlivým vztahem ke studentům, partnerským 

vztahem k rodičům, z nichţ mnozí jsou absolventy školy, a pocitem sounáleţitosti k 

městu Bílovec. Navázat na tradice bylo zavazující.  

3.2 Současnost GMK 

 GMK stojí ve městě Bílovec, které se nachází na úpatí Oderských vrchů 

v Moravskoslezském kraji. Dopravní dostupnost pro obce z nejbliţšího okolí je dobrá. 

Autobusové spojení s Ostravou, Opavou, Novým Jičínem, Fulnekem a Odrami je 

doplněno ţelezničním spojením s dopravním koridorem Ostrava – Praha. 

 Areál školy tvoří jednotný komplex poblíţ středu města. Škola se nachází necelý 

kilometr od vlakového nádraţí, v přímém sousedství je autobusová zastávka. Má dobré 

materiální podmínky pro zajištění výuky s těmito speciálními učebnami a laboratořemi: 

2 laboratoře fyziky, 2 laboratoře chemie, 2 laboratoře biologie, 3 učebny počítačové 

techniky, které jsou vybaveny technikou Dell a Hewlett Packard. Internet a e-mailovou 

poštu mohou vyuţívat všichni zaměstnanci školy i studenti neomezeně. 

 K zajištění výuky tělesné výchovy a pro sportovní vyţití disponuje škola dvěma 

tělocvičnami - nářaďovou (hlavně pro gymnastiku), sportovní halou (pro míčové hry a 

atletiku), tělocvičnou pro zdravotní a relaxační techniky a posilovnou. K dispozici je 

rovněţ areál s umělým povrchem pro atletiku, hry, horolezectví a další sporty. 

 K výuce jazyků přispívají dvě knihovny – knihovna anglické a americké 

literatury s 2 500 svazky a knihovna německé literatury. Studentům je k dispozici 

prodejna učebnic. K areálu školy patří i městská knihovna. Škola má vlastní kuchyň a 

jídelnu s moţností celodenního stravování a bufet. Ubytování je moţné na domově 

mládeţe se 135 místy (dvou a třílůţkové pokoje s příslušenstvím). 

Poslání 

Poskytovat všeobecné vzdělání studentům se zaměřením i bez zaměření. Stát se 

školou moţností. 

Vyučující nadále chtějí pokračovat ve vytváření příznivého klimatu školy, v 

nastolených pravidlech partnerství a v komunikaci se studenty – to vše za předpokladu 

sounáleţitosti studenta i pedagoga se školou jako takovou. 

Cíle 

 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, je škola, 

jejímţ hlavním cílem je systematická příprava ke studiu na vysokých školách různého 
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zaměření. Studium na škole je koncipováno tak, aby poskytlo ţákům úplné střední 

všeobecné vzdělání s vyrovnaným podílem humanitních a přírodovědných vědomostí.  

3.3 Nabídka sluţeb 

 Nabídkou sluţeb ve školství lze rozumět nabídku studijních oborů a jejich 

moţností. Gymnázium umoţňuje přijetí ţáků pátých tříd základních škol do oboru 

osmiletého studia a ţáky devátých tříd ZŠ do oboru čtyřletého studia (viz. TAB. 3.1). 

Uvedené formy studia jsou organizovány jako studium denní a obě jsou zakončeny 

maturitní zkouškou. 

 Studium na gymnáziu je všeobecné, studenti si mohou volit studijní zaměření na 

matematiku. Ve vyšších ročnících si v souladu se schválenými učebními plány volí část 

předmětů podle svého zájmu a budoucí profesní orientace. Informační servis v otázkách 

volby povolání zajišťuje hlavně kabinet výchovného poradenství ve spolupráci s 

třídními profesory a ostatními vyučujícími. Pro třídy jsou určeny přednášky s besedami 

o moţnostech dalšího uplatnění.  

 V závěrečném ročníku je provedeny instruktáţe k vyplňování přihlášek a 

sdělovány podmínky přijímacího řízení na školách (talentové zkoušky, výkonnostní 

limity, lékařská potvrzení, speciální vyšetření apod.). Písemné informace jsou vystaveny 

na velkoplošných nástěnkách a pro zájemce mohou být doplněny individuálními 

konzultacemi pro ţáky i pro rodiče. Při výběru školy a oboru je nutno pokud moţno 

sladit zájem, talentové předpoklady a perspektivu oboru na trhu práce.  

Tab. 3.1 Přehled oborů vzdělávání, studentů a tříd ve školním roce 2010/2011 

Název studijního oboru Označení oboru 

Počet 

tříd Počet ţáků 

Čtyřleté studium 7941K401 gymnázium 2 66 

Čtyřleté studium, matematika 7941K402 gymnázium 2 34 

Osmileté studium 7941K81 gymnázium 8 231 

Čtyřleté studium 7941K41 gymnázium 4 88 

 
Celkem 16 419 

    Průměrný počet ţáků na 1 třídu 26,19 

  Průměrný počet ţáků na 1 

učitele 12,06 

  
Zdroj: Vlastní 
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Přijímací řízení 

 Přijímací řízení je organizováno školou. Ředitel školy jmenuje přijímací komisi, 

která hodnotí výsledky uchazečů a na základě bodového systému rozhoduje o přijetí. 

Hlavní podmínkou pro přijetí je pouze úspěšné vykonání přijímacích zkoušek, přijetí 

uchazeče na základě sponzorského příspěvku není zavedeno. 

Profil absolventa 

Studium je ukončeno maturitní zkouškou, absolvent má tyto další moţnosti: 

1) studium na vysokých školách; 

2) studium na vyšších odborných školách; 

3) nástavbové studium; 

4) kvalifikační kurzy; 

5) zaměstnání – určité speciální znalosti a dovednosti můţe student získat ve 

volitelných a nepovinných předmětech, absolvent můţe získat kvalitní uplatnění 

v úřadech nebo v administrativách podnikatelských organizací; 

6) studium v zahraničí – na základě dobré znalosti jazyka.  

3.4 Organizační struktura 

Organizační struktura gymnázia je velmi specifická, jednotliví zaměstnanci mají 

k sobě otevřený vztah, který vyplývá z dlouhodobé vzájemné známosti. Pracovní 

nadřazenost některých zaměstnanců má tedy spíše neformální charakter. 

Ředitelem školy je Mgr. Pavel Mrva, který byl jmenován MSK do funkce v roce 

2010. Ve vedení gymnázia mu napomáhá zástupce ředitele, výchovný poradce, školní 

metodik prevence, ICT koordinátor a zejména školská rada. Školská rada je orgán školy 

umoţňující zákonným zástupcům nezletilých ţáků, zletilým ţákům a studentům, 

pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě 

školy. Školskou radu vytváří zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá 

její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní 

zástupci nezletilých ţáků, zletilí ţáci, studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci 

školy. Členem školské rady nemůţe být ředitel školy. 

Mezi ostatní vedoucí funkce na gymnáziu patří vedoucí úklidu, vedoucí 

stravování, vedoucí provozu a domova mládeţe. 
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Struktura pedagogických pracovníku na gymnáziu je velice různorodá v rámci 

jejich působení na škole (tab. 3.2). Někteří vyučují na škole desítky let, jiní naopak 

krátce. Tento mix pedagogů umoţňuje kvalitní výuku v rámci tradic i moderních trendů. 

Obr. 3.2  Organizační struktura 

Ředitel 1x 
   

Školská rada 5x 
              

 Zástupce  
ředitele 1x 

 

Vedoucí  
provozu 1x 

 

Vedoucí  
stravování 1x 

 

Vedoucí  
úklidu 1x 

  
 

  
 

  
 

  

Výchovný poradce 1x 
 

  
 

  
 

  

  
 

Údržbáři - 3x 
 

Kuchařky - 4x 
 

Uklízečky 6x 

Školná metodik 
 prevence 1x 

 
  

 
  

  

  
 

Sekretářka - 1x 
 

Pracovnice  
provozu - 3x 

  ICT koordinátor 1x 
 

  
      

 
Účetní - 1x 

    Pedagogický sbor 48x 
 

  
    

  
Vrátný - 2x 

    
Zdroj: Vlastní 

 Na vzdělávání ţáků se ve školním roce 2010/2011 podílelo celkem 48 

pedagogických pracovníků. Chod školy pak zajišťovalo celkem 23 nepedagogických 

pracovníků, které tvoří pracovníci domova mládeţe, úklidu, provozu a stravování, viz 

obr. 3.2. 

Tab. 3.2 Působnost pedagogických pracovníků na škole 

Působnost pedag. 

pracovníků Muţi Ţeny Celkem % 

0 - 6 let 2 4 6 13,33 

7 - 15 let 3 6 9 20 

16 - 22 let 5 4 9 20 

23 - 30 let 0 10 10 22,22 

31 - 40 let 5 5 10 22,22 

nad 41 let 1 0 1 2,22 

Celkem 16 29 45 100 

Zdroj: Vlastní 
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3.5 Právní forma a ekonomická charakteristika 

 Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci je příspěvková organizace, která 

získává většinu prostředků na svůj provoz ze státního rozpočtu, dále z rozpočtu svého 

zřizovatele (Moravskoslezský kraj), jiných dotací a ze své doplňkové činnosti. MSK 

poskytuje gymnáziu příspěvek na provoz v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jeho 

potřeb. 

Forma příspěvkové organizace je v České republice velmi častá vzhledem k 

tomu, ţe příspěvkové organizace hojně vykonávají činnost zejména škol, školských 

zařízení, muzeí nebo nemocnic. 

Ekonomickou stránku gymnázia charakterizuji za posledních pět účetních 

období (2006, 2007, 2008, 2009 a 2010). Z obrázku 3.3 jsou patrné náklady a výnosy 

za zmiňované roky. Jak lze vidět, náklady a výnosy jsou za pětileté období gymnázia na 

podobné úrovni, coţ je důsledkem pravidelné výše dotací od zřizovatele školy. 

Obr. 3.3  Výnosy a náklady v letech 2006 – 2010 

 

Zdroj: Interní informace školy 

Náklady se za období 2006 – 2008 zvýšily kaţdoročně přibliţně o milión korun, 

coţ mělo za následek zejména navyšování mezd, zvyšující se cena energií a provozu 

gymnázia. Navýšení nákladů pokryly hlavně trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb, 

stravné a poplatky za ubytování. V roce 2009 se růst nákladu zvýšil bezmála o 4 mil. 

korun. Bylo tomu tak z důvodu nákladných opravných a udrţovacích prací, které byly 

v roce 2009 provedeny, také náklady se dostaly na vyšší úroveň neţ výnosy. Této 

situaci napomohla nedostatečná výše výnosů, která byla způsobena poklesem studentů, 

kteří vyuţívali moţnost stravování a ubytování. V účetním období roku 2010 náklady i 
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výnosy poklesly zpět na svou stabilní úroveň (okolo 28 mil. korun). Nebylo jiţ 

vynaloţeno tolik finančních prostředků na opravy jako v předešlém roce a hodnota 

výnosů se dostala zpět nad úroveň nákladů. 

Sloţení výnosů a nákladů 

 V této části diplomové práce jsem pro představu vytvořil základní strukturu 

sloţení nákladů a výnosů gymnázia. Data o nákladech a výnosech jsem čerpal ze zprávy 

o hospodaření gymnázia za rok 2010. 

 

Výnosy 

1) Trţby z prodeje sluţeb od studentů a zaměstnanců  1 662 tis. Kč 

2) Trţby z doplňkové činností (stravování a ubytování)  668 tis. Kč 

3) Ostatní trţby a výnosy (úroky, pronájmy, ostatní)  582 tis. Kč 

3) Čerpání investičního fondu     36 tis. Kč 

4) Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu a ÚSC  25 212 tis. Kč 

Celkové výnosy        28 160 tis. Kč 

 

Náklady 

1) Mzdové náklady        15 092 tis. Kč 

2) Zákonné sociální pojištění      5 032 tis. Kč 

3) Příděl do fondu FKSP       291 tis. Kč 

4) Spotřeba materiálu a potravin      1 968 tis. Kč 

5) Spotřeba energií        2 991 tis. Kč 

6) Opravy a udrţování majetku      210 tis. Kč 

7) Ostatní sluţby a náklady       1 381 tis. Kč 

8) Odpisy dlouhodobého hmotného majetku    1 065 tis. Kč 

Celkové náklady        28 030 tis. Kč 

 

 Z obrázku 3.4 zobrazující výsledek hospodaření za roky 2006 - 2010 je patrné 

velice dobré hospodaření gymnázia. V roce 2006 bylo gymnázium v zisku. Roky 2007 a 

2008 přinesly vyrovnaný rozpočet. V roce 2009 hospodařilo gymnázium se ztrátou, 

která byla způsobena zejména vyššími náklady na údrţbu a opravy. Na navýšení 

nákladů mělo význam také to, ţe se škola stala plátcem daně z přidané hodnoty. V roce 
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2010 se dobrým hospodařením podařilo škole přinést zisk, který ztrátu z předešlého 

roku dorovnal. 

Obr. 3.4  Výsledek hospodaření v letech 2006 - 2010 

 

Zdroj: Interní informace firmy 

 Další peněţní prostředky, které škola kaţdoročně investuje do vybavení, oprav 

nebo údrţby školy, jsou financovány z fondu reprodukce majetku, účelových dotací, 

Regionálního operačního programu regionu Moravskoslezsko nebo strukturálních fondů 

EU. Jako příklad investičních výdajů uvádím tyto investice z roku 2010: 

1) nákup nových kotlů na vytápění - 1 570 tis. Kč; 

2) nákup krouhače zeleniny pro školní jídelnu - 48 tis. Kč; 

3) nákup multifunkční tiskárny Work Centre - 74 tis. Kč; 

4) opravy a údrţbu majetku - vymalování třídy, nátěr radiátorů, obklady, dlaţby 

– 36 tis. Kč; 

5) odvod odpisů do rozpočtu kraje 131 tis. Kč; 

6) modernizace učeben podporující vyuţití nových forem vzdělávání –  

29 tis. Kč; 

7) tvorba e-learningového kurzu pro výuku matematiky na středních školách – 

539 tis. Kč. 

3.6 Analýza mezoprostředí 

 Aby gymnázium mohlo plnit své poslání a cíle, vzdělávat a uspokojovat tak 

potřeby svých klientů, vstupuje do kontaktu s celou řadou dalších subjektů, které tvoří 

mezoprostředí školy. Za nejvýznamnější prvky povaţuji zákazníky-klienty školy, 
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konkurenci a veřejnost. Mezi další subjekty mezoprostředí bych zařadil dodavatele a 

subjekty vzdělávací soustavy státu, jako je Ministerstvo školství, mládeţe a 

tělovýchovy. 

3.6.1 Zákazníci gymnázia 

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

cenných informací a zpětné vazby. To platí zejména v otázkách názorů na kvalitu výuky 

a obsah studijního plánu školy. Zároveň je potřeba říci, ţe pro školu je vizitkou její 

absolvent a jeho moţnost uplatnění na trhu práce. Čím vyšší je stupeň vztahu absolventa 

se školou, tím větší výhody tento vztah můţe škole přinést. Reference a dobré jméno 

školy tvoří mimo jiné uplatnění studenta na vysokých školách nebo na trhu práce. 

Přehled absolventů a přijetí studentů na vysoké školy v letech 2008,2009 a 2010 se 

nachází v tabulce 3.3. 

 Z geografického hlediska jsou zákazníky školy ti zákazníci, kteří bydlí ve 

spádové oblasti školy. Oblast tvoří města Bílovec, Studénka, Fulnek, Klimkovice a 

přilehlé obce těchto měst. Z demografického hlediska představují zákazníky ţáci a 

studenti ve věku od 11 do 19let. 

Tab. 3.3 Přehled absolventů a jejich přijetí na VŠ 

Rok Počet absolventů 

Přijato na 

VŠ 

% úspěšnost 

přijetí 

2008 81 79 97,53 

2009 84 81 96,43 

2010 83 79 95,18 

Zdroj: Vlastní 

 Studenti nejčastěji směřují na matematicko-fyzikální obory, informatiku, 

ekonomické fakulty, fakulty lékařské, právnické, přírodovědecké, filosofické a 

pedagogické. Z tabulky je zřejmá velmi vysoká procentuální úspěšnost přijetí studentů 

na vysoké školy, které dosahuje hodnot přes 95%. Toto číslo svědčí o velmi vysoké 

kvalitě vzdělávání. 

3.6.2 Konkurence 

 Konkurence v oblasti středoškolského vzdělání je v Moravskoslezském kraji 

poměrně vysoká. Jen v okrese Nový Jičín se nacházejí 2 desítky středních škol. 
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Přímá konkurence 

 Za přímé konkurenty gymnázia v Bílovci povaţuji gymnázia a školy, které 

taktéţ nabízí všeobecné středoškolské vzdělání, případně střední školy zaměřené na 

matematiku nebo informatiku v Moravskoslezském kraji. 

Nepřímá konkurence 

 Za nepřímou konkurenci bych označil střední školy nabízející jiné zaměření neţ 

je matematika a informatika a školy poskytující vyučení v oboru s maturitou. 

Konkurence středních škol je jedna z nejvyšších ze všech 14 krajů ČR. 

V Moravskoslezském kraji působí 147 středních škol. Přehled školských zařízení 

v Moravskoslezském kraji naleznete v příloze č.1. 

3.6.3 Veřejnost 

 Veřejnost gymnázia v Bílovci představuje především místní komunita, která je 

tvořena lidmi ţijícími v oblasti sídla školy (obyvatelé Bílovce), organizacemi a úřady. 

Škola by měla zabezpečit, aby bylo chování ţáků a studentů v souladu s místní 

komunitou.  

 Mezi veřejnost lze zařadit různé zájmové skupiny, které mohou prosazovat 

určité zájmy občanů nebo školy. 

SRPDŠ – sdruţení rodičů a přátel školy. Jedná se o organizaci, která můţe získávat 

finanční prostředky formou členských příspěvků, grantů, sponzorských darů apod. 

Jedná se o dobrovolné sdruţení rodičů a dalších zákonných zástupců dětí. 

Školská rada – orgán školy umoţňující zákonným zástupcům nezletilých ţáků, 

zletilým ţákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším 

osobám podílet se na správě školy. 

Studentská rada – sdruţení studentů, které umoţňuje prosazovat jejich zájmy a nápady 

na škole. 

 Sdělovací prostředky a široká veřejnost jsou neméně důleţitou součástí. 

Gymnázium by se mělo postarat o to, aby bylo vnímáno širokou veřejností co nejlépe. 

Pozitivní postoj veřejnosti můţe zlepšit dobré jméno školy, a tím i její postavení na trhu 

vzdělávacích sluţeb. 
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3.7 Analýza marketingového makroprostředí 

 Makroprostředí tvoří široké okolí podniku a představuje pro něj mnoho výzev a 

příleţitostí, ale také mnoho rizik. Patří zde demografické, ekonomické, politicko-právní, 

technologické, sociálně-kulturní a přírodní prostředí. 

3.7.1 Demografické prostředí 

 Za nejvýznamnější demografické vlivy lze povaţovat velikost populace, hustotu 

obyvatel, počet sňatků, narození a úmrtí. 31.12. 2009 byl počet obyvatel 

Moravskoslezského kraje 1 247 373. V roce 2009 tak došlo k úbytku téměř 3000 

obyvatel na rozdíl od roku 2008. Ve srovnání s rokem 2008 se ukazatele populačního 

vývoje mírně zhoršily. Počet narozených dětí se sníţil pod úroveň roku 2007, zatímco 

celkový počet zemřelých nepatrně vzrostl. Ve srovnání s lety 2001 aţ 2008 dosáhl počet 

sňatků téměř nejniţší hodnoty od roku 2003, zatímco počet rozvodů byl nejniţší za celé 

porovnávané období. [21] 

 Školy jsou ovlivňovány zejména těmito faktory: pokles porodnosti (riziko 

uzavírání škol, spojování ročníků, zvyšující se nápor konkurence), zvýšení věku 

porodnosti (26-28let), zvyšující se počet ţáků s problémy v učení, nárůst počtu 

obyvatel, vylidňování venkova a s tím související zdraţování dopravy, zvyšující se 

nezaměstnanost a další.  

3.7.2 Ekonomické prostředí 

 Podle Českého statistického úřadu činila na konci roku 2008 míra 

nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 7,4 %. Oproti roku 2007 se jedná o sníţení 

o 1,1 %. V roce 2009 dosáhl tento ukazatel hodnoty 10,1 %, coţ je oproti dvěma 

předcházejícím rokům zvýšení o 1,6 %. Celkově představovala míra nezaměstnanosti v 

Moravskoslezském kraji v roce 2008 třetí nejvyšší zaznamenanou hodnotu v ČR 

(Karlovarský kraj 7,6 %, Ústecký kraj 7,9 %). Nejniţší míra nezaměstnanosti byla 

evidována v Praze (1,9 %). Průměrná hrubá měsíční mzda dosáhla v roce 2008 v 

Moravskoslezském kraji 24 075 Kč, coţ je oproti roku 2007 nárůst o 1 561 Kč (7 %). 

Ne všichni lidé ovšem na tuto hrubou mzdu dosáhnou. Průměr podstatně zvyšují 

například zaměstnanci bank a pojišťoven či programátoři a IT analytici. Výše důchodů 

v Moravskoslezském kraji je relativně srovnatelná s důchody v ostatních krajích. [21] 

 Školní zařízení jsou nejvíce ovlivňovány zejména nízkými výdaji na školství, 

z čehoţ vyplývá nedostatek finančních prostředků na provoz školy. Nedostatek 
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peněţních prostředků pak ovlivňuje kvalitu výuky a školy jsou ve velké míře odkázány 

na sponzory. 

3.7.3 Politicko – právní prostředí 

 Školy musí dodrţovat platné zákony, zejména Zákon České republiky č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v úplném znění změn a doplňků. Tento zákon upravuje 

předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a 

školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichţ se vzdělávání a výchova uskutečňuje, 

vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví 

působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. [22] 

3.7.4 Technologické prostředí 

 Kvalita výuky je stále nejdůleţitějším kritériem. Moderní školy proto přistupují 

k výuce jinak, neţ tomu bylo před několika lety. Rozvoj informačních a komunikačních 

technologií přináší do prostředí školy zcela nové pojetí metod výuky a učení a to 

zejména ve vztahu k ţákům. Vývoj v této oblasti jde neustále kupředu a školy musí 

reagovat na masivní vyuţívání informačních technologií. 

3.7.5 Sociálně kulturní prostředí 

 V současné době roste zájem obyvatelstva o vzdělání, zvyšuje se poptávka po 

seminářích a kurzech, z čehoţ mohou školy jen těţit. Na druhé straně je špatnou 

zprávou, ţe se úroveň středních škol sniţuje, a to zejména kvůli předpokládanému 

naplnění kapacity v počtu přijatých studentů, byť se slabším prospěchem. Do budoucna 

lze očekávat, ţe se zvyšující se ţivotní úrovní poroste i význam vzdělání. 

 Kulturu kaţdé školy ovlivňuje řada determinant těţko ovlivnitelných, 

vyplývajících i z národní kultury, tradic, velikosti školy či jiných faktorů 

3.7.6 Přírodní prostředí 

 Je tvořeno geografickými a klimatickými podmínkami a vším, co se týká 

ekologie a ţivotního prostředí. Jak se škola podílí na třídění odpadu, jaké je okolí školy, 

prostředí školy a jak škola přispívá k výchově obyvatelstva v postoji k ţivotnímu 

prostředí. 
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4. Metodika sběru dat 

 Pro zpracování diplomové 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, interní zdroje školy a internet. 

Tyto informace mi poslouţily zejména k získání charakteristiky školy, jejího prostředí a 

teoretických východisek. 

 V této kapitole jsou uvedeny postupy výzkumů, který se skládají 

z dotazníkového šetření a metody skupinového rozhovoru (focus group). 

 Snahou obou těchto výzkumů bylo zjištění informací a poznatků, které by mi 

napomohly k sestavení efektivního návrhu marketingové komunikace Gymnázia 

Mikuláše Koperníka v Bílovci. 

  

4.1 Dotazníkové šetření 

 Metoda dotazování je metoda, která je levná, rychlá a jednoduše z ní lze zjistit 

postoje, názory a preference respondentů. Tato metoda se tak stala ideálním způsobem, 

jak zjistit známost a povědomí o škole, zjistit co by studenti ocenili v komunikaci 

s nimi, a zda je marketingová komunikace natolik dostačující, aby upoutala 

potencionální studenty. 

 Marketingový výzkum lze rozdělit do přípravné a realizační fáze. 

4.1.1 Přípravná fáze 

Tato etapa výzkumu je velmi podstatná pro jeho samotnou realizaci. Zahrnuje 

několik kroků, z nichţ nejpodstatnější je definovat problém a cíl výzkumu. 

Definice problému a cíle výzkumu 

 Počet středních škol s maturitou a gymnázií je v Moravskoslezském kraji 

vysoký, takţe konkurence na zdejším trhu vzdělávacích sluţeb je značná. Pro školy je 

tak nesmírně důleţité věnovat této konkurenci pozornost a pomocí marketingové 

komunikace vytvářet konkurenční výhody školy tak, aby bylo co nejlépe vyhověno 

poţadavkům zákazníků – studentů. 

 Cílem výzkumu je především získat informace o tom, jak a čím škola oslovuje 

potencionální studenty. 
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 Ohodnotit jednotlivé nástroje marketingové komunikace, kterými škola 

působí na potencionální studenty, zejména v rámci oslovení a získání ke 

studiu na škole. 

 Zjistit, zda jsou studenti spokojeni s prezentací školy a zdali by studium na 

škole doporučili svému nejbliţšímu okolí (kamarádům, známým, 

příbuzným). 

 V neposlední řadě také zjistit, jestli škola poskytuje dostatečné mnoţství 

potřebných informací o škole samotné a studiu na ní. 

Plán výzkumu 

Způsob sběru dat 

Jako formu získávání dat jsem pouţil techniku osobního dotazování, kdy jsem se 

ptal vybraných studentů přímo na půdě Gymnázia Mikuláše Koperníka. Zvolenou 

techniku jsem si vybral cíleně, protoţe umoţňuje přímou vazbu mezi tazatelem a 

respondentem a má nejvyšší návratnost. Důleţité bylo především stanovit seznam 

informací, které má dotazování přinést, a následně konstruovat otázky ve vazbě na tyto 

poţadované informace. Pro realizaci této metody jsem vytvořil strukturovaný dotazník, 

který obsahoval 15 otázek. (viz příloha č.2) 

Základní a výběrový soubor  

Základní soubor zahrnuje všechny studenty GMK, ale protoţe by nebylo moţné 

zjistit údaje od všech studentů, byl stanovený výběrový soubor, který zastoupí studenty 

čtyř ročníků (kvinty, sexty, septimy, oktávy). Pro kaţdý ročník byly vybrány dvě třídy, 

které zastoupí výběrový soubor. Velikost výběrového souboru tvořilo cca. 240 

respondentů. Z důvodu nemoci či nepřítomnosti studenta ve škole v den dotazování se 

můţe výběrový soubor nepatrně sníţit. Způsob výběru vzorku byl prováděn pomocí 

nereprezentativní techniky vhodné příleţitosti. Třídy byly vybrány záměrným výběrem. 

Záměrně jsem zvolil pouze studenty vyššího stupně gymnázia, a to z toho důvodu, ţe 

má škola v posledních letech problém naplnit kapacitu právě na vyšším stupni. Dle 

mého názoru jsou studenti vyššího stupně rovněţ více způsobilejší pro potřeby mého 

výzkumu. 

Časový harmonogram 

Provádění jednotlivých činností u dotazování je zobrazeno v časovém 

harmonogramu (viz tabulka 4.1). 
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Tab. 4.1 Časový harmonogram dotazování 

Činnost Měsíc 

Definice problému a cíle 12/2011 

Orientační analýza 12/2011 

Plán výzkumu 1/2012 

Tvorba dotazníku 1/2012 

Pilotáţ 2/2012 

Sběr dat 2/2012 

Zpracování údajů 2/2012 

Analýza výsledků 3/2012 

Závěrečná doporučení 4/2012 

Zdroj:Vlastní 

Testování dotazníku – Pilotáž 

Pilotáţ jsem provedl pomocí deseti zkušebních dotazníků, které jsem nechal 

vyplnit stejnému počtu dobrovolníků. Výsledky této pilotáţe mi velmi pomohly 

k finální úpravě dotazníku. Provedl jsem korekce některých částí a upravil otázky 

v dotazníku tak, aby byly pro respondenta více srozumitelné a dotazovaný přesně věděl, 

co je po něm vyţadováno. 

4.1.2 Realizační fáze 

Představuje samotnou realizaci marketingového výzkumu od sběru dat po jejich 

zpracování. 

Sběr dat probíhal dne 8.2. 2012. Dotazníky jsem předkládal respondentům 

(studentům GMK) k vyplnění během vyučování mezi 8:00 – 11:00 hod. na Gymnáziu 

Mikuláše Koperníka, které se nachází na ulici 17. listopadu v Bílovci. K získání 200 

správně vyplněných dotazníků jsem musel oslovit přibliţně 224 respondentů. 24 

respondentů udělali v dotazníku chybu, proto jsem jejich dotazníky vyřadil z výzkumu. 

Studenti, kteří dotazník vyplnili správně, mi naopak poskytli spoustu zajímavých a 

důleţitých informací.  

Podařilo se mi tedy získat data od 200 respondentů. Tato data jsem začal 

zapisovat a později vyhodnocovat v programu Microsoft Excel 2007 pomocí vytvořené 

datové matice.  
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Z výsledků mého výzkumu vyplynulo, ţe z 200 dotazovaných respondentů bylo 

106 ţen a 94 muţů viz. obr. 4.1. Z toho vyplývá, ţe počet ţen na gymnáziu je přibliţně 

stejný jako počet muţů.  

Obr. 4.1  Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: Vlastní 

Nejvíce respondetů byli studenti kvinty neboli 1. ročník gymnázia. Druhá 

nejpočetnější skupina byla tvořena studenty oktávy (4. ročníku) viz. obr. 4.2. Největší 

počet studentů 1. ročníku povaţuji za výhodu, protoţe tito mají nejčerstvější informace 

o vlastním výběru střední školy. Nejméně respondetů bylo mezi studenty 3. ročníku 

(septimy). Sloţení respondentů podle pohlaví v jednotlivých třídách se nachází 

v příloze. 5.8. 

Obr. 4.2  Věkové sloţení respondentů 

 

Zdroj: Vlastní 
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4.2 Focus group 

Metoda Focus group poskytuje pohled na myšlenky a pocity respondentů. Jako 

český ekvivalent lze pouţít název ,,skupinový rozhovor.“ 

 Metoda Focus Group byla uplatněna jako komplementární, podpůrná metoda ke 

kvantitativnímu dotazníkovému šetření. 

4.2.1 Přípravná fáze 

Definice problému a cíle výzkumu 

Pro stanovení návrhu marketingové komunikace je výhodné získat hlubší 

poznatky o moţnostech zlepšení vnitřní a vnější komunikace školy u studentů. Cílem 

metody skupinového rozhovoru je identifikace hlubších motivů, názorů a postojů 

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

na škole a zjištění problémů a potřeb u studentů a profesorů. 

Plán výzkumu 

Základní a výběrový soubor 

Základní soubor tvoří všichni studenti na Gymnáziu Mikuláše Koperníka. 

Výběrový soubor jsem zvolil po domluvě s ředitelem školy Mgr. Pavlem Mrvou, kdy 

jsme společně vybrali 24 zástupců z jednotlivých tříd. Studenti byli vybráni tak, ţe 

z kaţdé třídy vyššího stupně gymnázia byli vybráni dva zástupci.  

Způsob sběru dat 

V rámci této části výzkumu jsem se pro přesnější výsledky rozhodl provést dva 

skupinové rozhovory. První byl proveden se studenty prvních a druhých ročníků 

vyššího stupně gymnázia a druhý se studenty třetích a čtvrtých ročníků. Za účelem 

uskutečnění skupinových rozhovorů jsem vytvořil scénář skupinového rozhovoru (viz 

příloha č.3), který slouţil jako podklad pro průběh diskuze a do kterého jsem si 

následně zaznamenával zjištěné informace. Skupinové rozhovory se uskutečnily v aule 

Gymnázia Mikuláše Koperníka.  

Časový harmonogram 

Provádění jednotlivých činností u skupinového rozhovoru je zobrazeno 

v časovém harmonogramu (viz tabulka 4.2). 
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Tab. 4.2 Časový harmonogram Focus Group 

Činnost Měsíc 

Definice problému a cíle 12/2011 

Plán výzkumu 12/2011 

Vytvoření scénáře pro skupinový 

rozhovor 1/2012 

Sběr údajů  

FOCUS GROUP 1 2/2012 

FOCUS GROUP 2 2/2012 

Zpracování údajů 2/2012 

Analýza výsledků 2/2012 

Závěrečná doporučení 3/2012 

Zdroj: Vlastní 

4.2.2 Realizační fáze 

Předmětem focus group bylo zejména prohloubit poznatky dotazníkového 

šetření mezi studenty 1. – 4. ročníků vyššího stupně gymnázia. Záměrně jsem studenty 

z jednotlivých tříd vybíral pro potřeby focus group podle jejich aktivity a dotazů, které 

měli během vyplňování dotazníků. Chtěl jsem tak docílit výběru komunikativních 

studentů, kteří se nebudou bát či stydět říct svůj názor. Skupinové rozhovory proběhly 

8.2.  2012 v klubovně GMK v Bílovci. První skupinový rozhovor začal v 11:30 a trval 

75 minut. Čas rozhovoru byl tak navýšen o 10 minut, a to zejména z důvodu vysoké 

aktivity v odpovědích u dotazovaných studentů. Prvního skupinového rozhovoru se 

zúčastnilo 12 respondentů (studenti 1. a 2. ročníků). Druhý skupinový rozhovor začal 

v 13:30 a opět se ho zúčastnilo 12 respondentů (studenti 3. a 4. ročníků). V tomto 

případě trval rozhovor dokonce 90 minut, kdy jsem s respondenty nejvíce diskutoval na 

téma moţných zlepšení. Fotografie z jednotlivých rozhovorů jsou součástí přílohy č. 4. 

Celkově si myslím, ţe mi oba skupinové rozhovory přinesly zajímavé poznatky 

a postřehy, které mohou doplnit dotazníkový výzkum. Na skupinových rozhovorech 

bylo nejtěţší usměrňovat názory studentů na potřeby komunikace školy. Mnoho z nich 

mělo zajímavé podněty, které však s komunikací školy souvisely jen velmi málo. Na 

druhou stranu byly jejich poznatky a odpovědi zpravidla na místě. 

Zjištěná fakta jsem zapisoval do tabulky v PC během skupinových rozhovorů 

okamţitě. Snaţil jsem se zapsat veškeré informace. Následně jsem poté informace 

upravoval a dále komentoval pro lepší srozumitelnost a potřeby výzkumu. 
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5. Analýza současného stavu 

V této kapitole své diplomové práce se zabývám analýzou komunikačních 

nástrojů Gymnázia Mikuláše Koperníka. Tato kapitola obsahuje výsledky mých 

výzkumů – dotazování a focus group. 

5.1 Stávající komunikační mix gymnázia 

V této části zmiňuji základní prvky komunikačního mixu gymnázia společně 

s vyuţívanými trendy v oblasti komunikace. Současná skladba komunikačního mixu 

není příliš různorodá, soustřeďuje se zejména na osobní komunikaci, PR, internetovou 

komunikaci a v omezené míře na reklamu a eventy v oblasti trendů. 

5.1.1 Reklama 

 Reklamní aktivity bílovického gymnázia jsou omezeny, a to zejména na inzerci 

umístěnou v Bíloveckém zpravodaji, ve kterém škola pravidelně inzeruje události na 

škole. Škola nedisponuje reklamou ve větších tiskových, rádiových či televizních 

médiích. 

 Gymnázium vyuţívá i internetové reklamy. Škola je registrovaná v seznamu 

firem a má vytvořenou záloţku v mapách portálů seznam.cz. Gymnázium je také 

registrováno na některých portálech, které poskytují seznamy středních škol. 

 Posledním druhem reklamy, které gymnázium vyuţívá, jsou rádiové stopy. 

5.1.2 Podpora prodeje 

 Gymnázium Mikuláše Koperníka se snaţí informovat potencionální studenty o 

své existenci, cílech, aktivitách a podpořit zájem o sluţby, které nabízí prostřednictvím 

dnů otevřených dveří. Tyto dny jsou určeny především ţákům posledních ročníků 

základních škol. Cílem dnů otevřených dveří je usnadnění výběru ţákům základních 

škol při volbě vhodné střední školy. Škola se snaţí v rámci dnů otevřených dveří 

připravit zajímavý program, ve kterém se potencionální studenti dozvídají veškeré 

informace o studiu a dění na škole. Součástí této akce je i ukázka a moţnost vyzkoušení 

některých moţností, které škola nabízí. Mezi tyto moţnosti patří laboratoře, počítačové 

a jazykové učebny, tělocvičny, posilovna a další. V rámci dnu otevřených dveří vyuţívá 

škola propagační materiály viz. obr. 5.1. Jedná se o několik druhů informačních letáků, 
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ve kterých gymnázium poskytuje potencionálním studentům základní informace o 

studiu. 

Obr. 5.1 Propagační leták 

 

Zdroj: Propagační materiály školy 

5.1.3 Osobní prodej prostřednictvím osobní komunikace 

Nejčastěji uplatňovanou formou tohoto nástroje je komunikace mezi pedagogy a 

studenty, kde učitelé průběţně informují o nadcházejících událostech, změnách a 

projektech, kterých se budou studenti účastnit. Zájmy klientů školy hájí zřízený školní 

parlament, který je sloţený ze zástupců jednotlivých tříd. Předseda tohoto školního 

parlamentu je prostředníkem mezi ţáky a vedením gymnázia, kdy můţe sdělovat 

připomínky a náměty pro diskuzi týkající se zlepšení chodu školy, ke kterým je 

přihlíţeno. Komunikace mezi těmito subjekty probíhá nejen v rámci vyučovaných 

hodin, ale také v rámci různorodých mimoškolních aktivit. 

Velmi důleţitým nástrojem osobní komunikace školy je školská rada, která 

umoţňuje zákonným zástupcům nezletilých ţáků, zletilým ţákům a studentům, 

pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě 

školy. 

Formou osobní komunikace je komunikace mezi pedagogy a zákonnými zástupci 

(rodiči) studentů. Podstatným nástrojem osobní komunikace školy s rodiči nezletilých 

studentů jsou třídní schůzky, které škola pořádá během školního roku jednou za 
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pololetí. Rodičům jsou zde sdělovány informace o prospěchu a o různých problémech a 

aktivitách týkajících se chodu školy. Rodiče mají také moţnost domluvit si individuální 

schůzky s jednotlivými vyučujícími, případně se u nich telefonicky informovat. Velký 

důraz na komunikaci s rodiči je kladen i prostřednictvím internetových stránek, kde je 

pro rodiče připravena celá sekce s informacemi. Mezi tyto informace patří např. 

prospěch, aktuality, dokumenty školy, kontakty a další. Gymnázium se snaţí s rodičem 

komunikovat jako s partnerem školy, a to hlavně v rámci projektu Rodiče vítáni. 

V rámci provozu školy dochází pravidelně k poradám, kterých se účastní 

pedagogové a ředitel. Zde se projednávají otázky spojené s výukou, s problémovými 

ţáky, s organizací nadcházejících událostí pořádaných školou a čtvrtletně také s 

prospěchem ţáků. 

5.1.4 Public Relation 

Základní snahou PR (vztahů s veřejností) je především vytváření pozitivních 

představ a povědomí o škole a jejím vzdělávacím programu u veřejnosti. Veřejností se 

v tomto případě rozumí studenti školy, rodiče, partneři, sponzoři, pracovníci školy, 

státní a finanční instituce, zřizovatelé a další. 

Gymnázium kaţdoročně vydává Výroční zprávu o činnosti školy, která je po 

schválení školskou radou a ředitelem školy předána jejímu zřizovateli, kterým je 

Moravskoslezský kraj. Výroční zpráva obsahuje základní údaje o daném školním roce, 

přehled o pracovnících školy a o oborech vzdělání, informace o přijímacím řízení a 

výsledcích vzdělávání ţáků, údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

základní údaje o hospodaření školy, výkony státní správy, zapojení školy do 

rozvojových a mezinárodních programů, spolupráci s rodiči a s dalšími organizacemi, 

informace o školních a mimoškolních aktivitách. 

Studenti GMK reprezentují školu na mnoha regionálních, okresních, národních a 

mezinárodních soutěţích v oblasti matematiky, cizích jazyků a sportu. Na těchto 

soutěţích se pravidelně umísťují na předních příčkách. Mimo jiné sama škola také 

pořádá některé soutěţe, které jsou zaměřené na matematiku. Jedna z nich má 

mezinárodní charakter a nese název Duel. Účastní se jí studenti z Polska, Itálie, 

Rakouska a dalších zemí. Úspěchy a výsledky soutěţí jsou zveřejňovány na webových 

stránkách a v regionálním tisku. 

GMK také pořádá interní soutěţe, které nejsou zaměřeny jen na vzdělávání, ale 

také na zábavu.  
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Veřejnost přichází do styku s gymnáziem nejen prostřednictvím výše zmíněných 

soutěţí, ale také prostřednictvím pořádaných akcí. Nejvýznamnějšími jsou Valašské 

hry, memoriál Ondřeje Lazeckého, fotbalový a futsalový maraton, aerobic tour, turnaje 

abiturientů, taneční lekce a rozcvičky. Škola také kaţdoročně v březnu pořádá maturitní 

ples v bílovickém Domě kultury, kterého se účastní maturanti, zástupci školy, profesoři, 

studenti, bývalí studenti, rodiče a další veřejnost. 

Kromě rodičů se ve velké míře jednotlivých akcí účastní i absolventi a další 

přátelé školy. Vztahy jsou dále rozvíjeny díky společenským událostem jako: 

 maturitní a stuţkovací večírky, 

 adaptační kurzy, lyţařské kurzy, branné kurzy, kurzy na vodě, 

 škola v přírodě, školní výlety, divadelní představení, kina, exkurze. 

Škola se snaţí podporovat různé charitativní akce. Účastní se projektu Adopce na 

dálku. Jeho smyslem je trvalá pomoc chudých dětem z méně rozvojových zemí. 

Prostřednictvím dárců umoţňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich 

přirozeném kulturním prostředí. Mezi další aktivity patří nadační fond COPERNICUS. 

Jeho hlavní náplní je podporovat naplnění duchovních a humanitních projektů v oblasti 

vzdělávání a výchovy mladých lidí, zvlášť studentů GMK v Bílovci. 

Neméně důleţitou PR aktivitou je kaţdoroční Ročenka v tištěné podobě, která se 

vydává na konci školního roku. Ročenka obsahuje veškeré informace o aktivitách, které 

se v průběhu školního roku údály. 

5.1.5 Přímý marketing 

Gymnázium Mikuláše Koperníka nevyuţívá ve své komunikaci nástroje 

přímého marketingu. 

5.1.6 Internetová komunikace 

Webové stránky jsou základem, pokud chce škola působit na internetu. Na 

webových stránkách mohou být publikovány veškeré informace o škole a jejích 

aktivitách, coţ zjednodušuje způsob komunikace s cílovými subjekty, kterými jsou 

především potencionální a současní studenti. 

Internetové stránky GMK jsou registrovány pod doménou www.gmk.cz. 

Náhledy internetových stránek školy jsou součástí přílohy č 7. Stránky školy jsou 

automaticky indexovány fulltextovými vyhledávači typu google.com. Po zadání 
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klíčových slov „GMK“, „gymnázium Bílovec“ apod. se stránky školy objeví na 

předních místech vyhledávání. 

Úvodní stránka je tvořena úvodní fotografií, sekcí Nepřehlédněte, souhrnem 

aktualit, vyhledáváním na stránkách a horizontálními odkazy tvořícími hlavní nabídku 

(jednotlivé sekce), jejich součástí jsou sekce Úvod, O nás, Zájemce o studium, Student, 

Rodič, Kontakty a Sluţby. Po rozkliknutí jednotlivých sekcí se objeví souhrn 

vertikálních odkazů s náplní dané sekce. Po najetí kurzoru na jakýkoli horizontální 

odkaz se objeví další moţnosti (obory dané sekce). 

Celkově tento systém orientace na stránkách povaţuji za velmi přehledný a 

zdařilý. Velkou výhodou jsou sekce pro studenty, kteří se zde mohou dozvídat 

informace o svém studijním prospěchu, rozvrhy, zadávat stravování a další. Podobná 

sekce je vytvořena i pro rodiče, kteří tak mohou kontrolovat studijní prospěch svých 

dětí a zároveň sledovat situaci na škole. Za velice zdařilou povaţuji grafickou stránku 

webové prezentace. 

Za negativa internetových stránek povaţuji strohost některých odkazů. Dále 

duplikace odkazů, coţ má za následek zhoršení přehlednosti. Za velký nedostatek 

povaţuji absenci fotogalerie zobrazující materiální prostředí školy, které je na velmi 

dobré úrovni. Na internetových stránkách bych také uvítal náplň studia, video, práce 

studentů a sekci abiturientů. 

5.1.7 Trendy 

Kromě společenských událostí uvedených v kapitole 5.1.4 se škola po čtyřech 

letech vrátila k organizaci studentského hudebního a divadelního festivalu pod názvem 

UNPLUGGED. Tato dvoudenní akce se provozuje v prostorách velké tělocvičny a na 

organizaci se podílí nejen samotná škola, ale také bývalí a současní studenti, sponzoři a 

ostatní zainteresovaní lidé. Účast na tomto hudebním festivalu je kaţdoročně vysoká. 

Návštěvníky tvoří nejen samotní studenti, ať uţ bývalí nebo současní, ale také široká 

veřejnost. Unplugged se proslavil především díky originálnímu propojení divadelního, 

hudebního i tanečního umění. V roce 2011 se jednalo jiţ o XIV. ročník, který nesl 

název Zkouška na ţivot. 

5.2 Vyhodnocení dotazování 

Pro stanovení návrhu komunikačního mixu je důleţitá nejen vnější, ale také 

vnitřní komunikace. Výzkumná metoda, která byla pouţita pro stanovení návrhu 
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komunikačního mixu Gymnázia Mikuláše Koperníka byla metoda dotazování, která 

byla zaměřena na studenty vyššího stupně gymnázia. Získané informace byly 

vyhodnoceny a výsledky spolu s grafy jsou níţe popsány. 

5.2.1 Informace a referenční skupiny při volbě školy 

Z výzkumu bylo zjištěno, ţe studenti při volbě střední školy nejčastěji zjišťují 

informace od známých, přátel, rodiny či ostatních referenčních skupin. Následuje 

internet a dny otevřených dveří viz obr. 5.2. Internet uvedlo 55,5 % lidí, coţ 

představuje nadpoloviční většinu respondentů. Vysoké hodnoty také dosáhly dny 

otevřených dveří. GMK by se tak mělo na tyto tři skupiny zaměřit. Zajímavou hodnotou 

disponují výstavy a veletrhy, které uvedlo téměř 20 % respondentů. Jiné zdroje a tištěné 

publikace byly respondenty uváděny jen minimálně. Reference známých byla 

nejčastější odpověď u studentů kvinty, septimy a oktávy. Naopak u studentů sexty byla 

nejčastější odpověď na zdroj informací a středních školách - internet, viz příloha 5.1. U 

ostatních třídění II. stupně nebyly shledány rozdíly v odpovědích. 

Obr. 5.2 Zdroje informací o středních školách 

 

Zdroj: Vlastní 

74,5 % respondentů uvedlo, ţe je při volbě školy nejvíce ovlivnilo doporučení 

známých a přátel viz obr. 5.3. Následuje vysoká úspěšnost absolventů gymnázia u 

přijímacích zkoušek na VŠ a doporučení rodičů. Doporučení rodičů se dostalo aţ na 

třetí pozici a má podobné hodnoty jako den otevřených dveří. A čísla svědčí o tom, ţe 

vliv rodičů na volbu střední školy u jejich dětí uţ není tak velký a nastávající studenti se 

zpravidla rozhodují sami.  
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Obr. 5.3 Největší vliv při volbě školy 

 

Zdroj: Vlastní 

Velmi nízkých hodnot, které jsou pro mne překvapující, dosáhlo materiální 

vybavení a odbornost profesorů, které jsou v obou případech na velmi vysoké úrovní. 

Pouze 14 % studentů uvedlo na otázku, co je ovlivnilo při výběru střední školy, jinou 

moţnost neţ nabízené moţnosti. Studenti měli moţnost u této odpovědi otevřené 

odpovědi. Uvedli, ţe je při výběru GMK (střední školy) ovlnilo zaměření gymnázia na 

matematiku, krátká vzdálenost od místa jejich bydliště a vliv sourozence, který 

gymnázium absolvoval. 

Z přílohy 5.2 je zřejmé, ţe účast Dne otevřených dveří, které gymnázium 

kaţdoročně pořádá, nemělo na odpovědích výraznější vliv. Studenti, kteří navštívili Den 

otevřených dveří, také uvedli, ţe největší vliv při výběru školy mělo doporučení přátel a 

známých (69,8 %) a vysoká úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na VŠ (44,9 %). 

Den otevřených dveří se umístil aţ na třetím místě, kdy jej označilo jen 41,4 % 

respondentů, kteří se dne otevřených dveří zúčastnili. U třídění podle pohlaví nebo toho, 

kterou třídu student navštěvuje, nebyl v odpovědích výraznější rozdíl. Rozdíl nastává 

v odpovědích u studentů, kteří navštívili a nenavštívili den otevřených dveří, viz 

příloha 5.3. Jak odpovídali studenti, kteří Den otevřených dveří (DOD) navštívili 

popisuji výše. 81 % studentů, kteří DOD nenavštívili, uvedli, ţe je nejvíce ovlivnilo 

doporučení přátel a známých. Ostatní odpovědi byly na přibliţné stejné úrovni. Lze tak 

usuzovat, ţe se studenti návštěvou DOD dozvěděli o vysoké úspěšnosti absolventů 

v přijímacím řízení na VŠ, coţ je ovlivnilo při výběru GMK jako střední školy. 
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5.2.2 Den otevřených dveří 

Celkově navštívilo den otevřených dveří 58 % studentů a zbylých 42 % o tuto 

akci nemělo zájem. Den otevřených tedy navštívilo 116 ze 200 oslovených respondentů. 

Do přílohy 5.4 je zahrnut graf, který znázorňuje celkovou účast studentů na Dni 

otevřených dveří. 

U tříděním podle jednotlivých tříd jsem zjistil, ţe většina studentů sexty, septimy 

a oktávy den otevřených dveří navštívila, naopak u studentů kvinty většina respondentů 

DOD nenavštívila - viz obr. 5.4. Za poslední roky je tak viditelný procentuální pokles 

návštěvnost DOD. Před čtyřmi lety navštívilo den otevřených dveří 63 % oslovených 

respondentů, před třemi lety 62 % respondetů, před dvěma lety 58,5 % a v loňském 

roce jen 46 % oslovených respondentů. Lze tak usuzovat, ţe zájem o dny otevřených 

dveří kaţdoročně klesá, stále se však jedná z hlediska důleţitosti o významnou akci. U 

ostatních třídění II. stupně nebyly shledány rozdíly v odpovědích. 

Obr. 5.4 Návštěvnost dnu oteřených dveří 

 

Zdroj: Vlastní 

Z důvodů rostoucího významu elektronických médií je nutné oţivit a zlepšit den 

otevřených dveří, a to například prostřednictvím noci otevřených dveří. Naprostá 

většina oslovených respondentů (66,5 %) má na noc otevřených dveří pozitivní názor, 

28,5 % má názor neutrální a pouze 5 % respondentů má na tuto akci negativní názor 

(jedná se o studenty kvinty a oktávy) viz. obr 5.5. U ostatních třídění II. stupně nebyly 

shledány výraznější rozdíly v odpovědích. Zavedením noci otevřených dveří se škola 

lépe přizpůsobí potenciálním studentům a jejím rodičům v jejich časových moţnostech 

návštěvy. 
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Obr. 5.5 Názor na noc otevřených dveří 

 

Zdroj: Vlastní 

Z hlediska pohlaví je návštěvnost DOD téměř stejná, dle výsledků navštívilo 

DOD 58,5 %  z oslovených muţů a 57,5 % z oslovených ţen. 

U hodnocení dnu otevřených dveří se nejlépe umístil faktor organizace akce 

s průměrným hodnocením 3,72 (5- nejlepší, 1 – nejhorší). Nejhůře pak dopadl faktor 

propagační materiály s hodnocení 3,26 viz příloha 5.5. Muţi odpovídali stejně jako 

všichni respondenti, nejlépe hodnotili organizaci akce (3,62), nejhůře propagační 

materiály (3,13). Muţi měli na rozdíl od ţen u jednotlivých faktorů v průměru o 3 

desetiny horší hodnocení neţ ţeny. Ţeny hodnotily nejlépe získané infromace (3,84) a 

nejhůře propagační materiály (3,38). 

Z obrázku 5.6. je patrné hodnocení DOD u studentů kvitny, sexty, septimy a 

oktávy. Studenti kvinty a oktávy nejlépe hodnotili faktor organizace akce. Naopak 

nejhůře hodnotili propagační materiály. Studenti sexty a septimy hodnotili nejlépe 

faktor získané informace, nejhůře taktéţ propagační materiály. Studenti septimy 

hodnotili propagační materiály nejhůře ze všech respondentů, a to hodnocení 3,00 – 

průměrné. 

Všechny faktory dnu otevřených dveří, ať uţ se jedná o organizaci akce, 

materiální protředí či propagační materiály, dosáhly lepšího hodnocení neţ je průměrná 

hodnota 3,00. Z toho vyplývá, ţe si škola dává na organizaci této aktivity záleţet a ţe 

jsou její návštěvníci zpravidla velmi spokojeni. Problémem však zůstává poměrně nízká 

návštěvnost na úrovni 58 % z dotazovaných respondentů. 
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Obr. 5.6 Hodnocení dnu otevřených dveří u jednotlivých tříd 

 

Zdroj: Vlastní 

5.2.3 Webové stránky 

Za nejčastější zdroj, ze kterého se studenti dozvídají informace o školách, lze 

označit internet, jak jsem v předchozím textu zmínil. Internetové stránky školy se tedy 

jeví jako významný zdroj komunikace, který můţe značně ovlivnit rozhodnutí o výběru 

střední školy. 

Webové stránky GMK navštěvuje 180 z 200 dotazovaných studentů, coţ 

představuje 90 % viz příloha  5.6. Nejčastěji navštěvují stránky školy studenti kvinty a 

oktávy. Ze 180 studentů navštěvuje téměř 40 % respondentů stránky 1x – 4x za měsíc, 

lze konstatovat 1x za týden. Následuje návštěvnost 1x – 4x za týden, která taktéţ 

dosahuje téměř 40 % dotazovaných respondentů. Nejméně pak studenti navštěvují 

stránky denně, a to pouze 3,9 % dotázaných viz obr. 5.7. Vysokou návštěvnost 

přiřazuji zejména existencí online klasifikace a aktualit na webových stránkách. U 

ostatních třídění II. stupně nebyly shledány výraznější rozdíly v odpovědích. 

Muţi navštěvují webové stránky nejvíce 1x – 4x za měsíc, a to 40 z 79 muţů 

(51%). Ţeny naopak nejčastěji navštěvují webové stránky 1x – 4x za týden, přesně 44 

z 98 ţen (45%). Častější návštěvnost u ţen lze přiřadit k tomu, ţe ţeny jsou všeobecně 

pečlivější a stránky více kontrolují, aby něco nezanedbaly. 
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Obr. 5.7 Návštěvnost webových stránek 

 

Zdroj: Vlastní 

Z hlediska hodnocení jednotlivých faktorů webových stránek se nejlépe umístil 

faktor barevnosti-grafiky 3,56 (5 - nejlepší. 1 – nejhorší), následuje informovanost, 

přehlednost, aktuálnost a nejhůře se umístil faktor celková spokojenost 3,18 viz obr. 

5.8. Rozdíly mezi muţi a ţenami lze taktéţ vidět z obrázku 5.8. Ţeny měly v některých 

případech hodnocení pozitivnější aţ o půl bodu neţ muţi. Obě tyto skupiny nejlépe 

hodnotily faktor barevnost-grafika. Ţeny hodnotily nejhůře aktuálnost a muţi 

přehlednost. 

Obr. 5.8 Hodnocení webových stránek 

 

Zdroj:Vlastní 

Za pozitivum u faktorů hodnocení webových stránek lze povaţovat to, ţe se 

všechny faktory umístily nad hodnotou 3, která představuje průměrné hodnocení. Ţádný 



 
49 

 

z faktorů se však nedostal nad hodnotu 4. Myslím si, ţe webové stránky obsahují 

značné rezervy v náplni, funkčnosti a vyuţití samotných stránek. Vzhledem 

k návštěvnosti na úrovni 90 % je naplnění těchto rezerv neodkladnou záleţitostí. 

V příloze č. 5.7 se nachází hodnocení faktorů internetových stránek podle 

jednotlivých tříd. Faktor informovanosti nejlépe hodnotili studenti sexty, nejhůře 

studenti kvinty. Aktuálnost hodnotili nejlépe studenti oktávy a nejhůře opět studenti 

kvinty. Přehlednost byla nejlepší u studentů septimy a nejhorší u studentů oktávy. 

Studenti oktávy hodnotili také ze všech tříd nejhůře barevnost – grafiku.Tu zase nejlépe 

hodnotili studenti sexty. V rámci celkové spokojenosti byli nejvíce spokojeni se 

stránkami studenti sexty, nejméně kvinty. Studenti kvinty hodnotili v průměru webové 

stránky školy nejhůře ze všech kategorií, ať uţ se jedná o pohlaví nebo třídu. U 

ostatních třídění II. stupně nebyly shledány výraznější rozdíly v odpovědích. 

V rámci sekce webových stránek jsem se také studentů ptal, co by přidali nebo 

změnili na obsahu webových stránek. 76,5 % respondentů mi navrhlo určitou změnu, 

23,5 % respondentů nechalo pole prázdné viz obr. 5.9. 

Obr. 5.9 Změny a úpravy na webových stánkách 

 

Zdroj: Vlastní 

Častějšími inovátory v rámci změn na internetových stránkách byli muţi a 

studenti kvinty. Respondenti by nejvíce na stránkách uvítali fotogalerii, studijní 

materiály, maturitní otázky, rozvrhy, studentské příspěvky, kontaktní maily na 

profesory a větší přehlednost. Nejčastěji se opakovaly poţadavky na více fotografií 

v rámci jedné sekce v obsahu webu. U ostatních třídění II. stupně nebyly shledány 

výraznější rozdíly v odpovědích. 
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5.2.4 Komunikace během studia 

Studenti GMK se nejčastěji dozvídají informace o studiu, školních aktivitách a 

událostech prostřednictvím internetových stránek, následují informační (nástěnné) 

tabule a informativní schůzky viz příloha 5.9. 

Studenti by se však raději dozvídali informace o studiu prostřednictvím emailu a 

internetových stránek, jak vyplývá z obr. 5.10. 60 % respondentů uvedlo, ţe by uvítali, 

aby jim aktuality a informace týkající se studia na škole přicházely na email. 47,5 % 

respondentů by rádo tyto informace nacházelo na internetových stránkách a 37,5 % by 

uvítalo, kdyby byly tyto informace na LCD tabulích ve vestibulu školy. Za nejméně 

oblíbený způsob přenosu informací studenti zvolili tiskoviny a informativní tabule. 

Myslím si, ţe email byl zvolen nejčastěji z důvodu největšího pohodlí pro 

studenty a také protoţe toto informační médium studenti denně navštěvují. 

Obr. 5.10 Preferovaná komunikace během studia 

 

Zdroj: Vlastní 

Z hlediska pohlaví by se muţi dozvídali informace nejraději prostřednictvím 

emailu a ţeny prostřednictvím internetových stránek. Studenti kvinty a oktávy by 

nejvíce uvítali internetové stránky. Naopak studenti sexty a septimy by nejraději uvítali 

přenos informací pomocí emailu. 50 % respondentů, kteří uvedli, ţe internetové stránky 

GMK nenavštěvují, uvedlo, ţe by se nejraději dozvídali informace prostřednictvím 

nástěnných tabulí. U ostatních třídění II. stupně nebyly shledány výraznější rozdíly 

v odpovědích. 
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5.2.5 Společenské akce 

Z výsledků výzkumu vyplynulo velice kladné pozitivum v oblasti školních akcí, 

které gymnázium během školního roku pořádá. Téměř 75,5 % respondentů uvedlo, ţe 

je společenských akcí během školního roku mnoho, dostatečně nebo přiměřeně. 

Zbylých 24,5 % respondentů uvedlo, ţe je společenských akcí nedostatečně nebo velmi 

málo, viz obr. 5.11. 

Obr. 5.11 Počet společenských akcí 

 

Zdroj: Vlastní 

Studenti 1. a 2. ročníků nejčastěji uvedli, ţe povaţují počet společenských akcí, 

které škola pořádá, za přiměřený. Studenti septimy a oktávy uvedli nejčastěji dostatečný 

počet akcí, viz příloha 5.10. Z tohoto usuzuji, ţe studenti za určitou dobu studia 

poznali, ţe škola pořádá kaţdoročně poměrně vysoký počet společenských akcí. Rozdíl 

v odpovědích muţů a ţen nebyl nijak znatelný. 

5.2.6 Studium na škole 

Většina studentů navštěvuje gymnázium zejména proto, aby je dobře připravilo 

pro studium na vysoké škole. Toto tvrzení potvrdil i realizovaný výzkum. Téměř 70 % 

respondentů (138 z 200) uvedlo, ţe nejvíce od studia na GMK očekává kvalitní přípravu 

na VŠ. Druhou nejčastější odpovědí bylo uplatnění po absolvování školy. Odpovědi 

kvalitní materiální vybavení, pozitivní image, společenské akce a ostatní nedosáhly ani 

6 % z celkového počtu odpovědí, viz obr. 5.12. 
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Obr. 5.12 Očekávání od studia na GMK 

 

Zdroj: Vlastní 

Přípravu na vysokou školu zvolilo 69 % muţů, 68 % ţen, 70 % studentů 

kvinty, 61 % studentů sexty, 76,5 % studentů septimy a 69 % studentů oktávy. 

Studenty GMK jsou zejména ti, kteří mají po absolvování základní školy ambice 

studovat vysokou školu. Velmi vysoká procenta u přijetí absolventů GMK na VŠ jsou 

tak výrazným stimulem v rozhodování, zda studovat právě GMK. 

O studiu na gymnáziu a škole samotné si studenti vytváří velice dobrý názor. 

Toto tvrzení vyplývá i z realizovaného výzkumu, kdy 92 % studentů odpovědělo, ţe by 

Gymnázium Mikuláše Koperníka doporučilo svým přátelům a známým. Pouze 8 % 

studentů by gymnázium spíše nedoporučilo nebo určitě nedoporučilo, viz příloha 5.11. 

U třídění II. stupně nebyly shledány výraznější rozdíly v odpovědích. 

Z těchto výsledků i z vlastních zkušeností usuzuji, ţe velice pozitivní názor na 

školu mají i bývali absolventi. Škola by tak mohla bývalé absolventy vyuţít k získání 

studentů nových a k různým komunikačním akcím. 

5.3 Analýza témat dle scénáře FOCUS GROUP 

Metoda Focus Group byla uskutečněna v prostorách klubovny Gymnázia 

Mikuláše Koperníka. V rámci výzkumu byly uskutečněny dva skupinové rozhovory a 

zúčastnili se jich studenti kvinty, sexty, septimy a oktávy, viz obr. 5.13. Níţe jsou 

popsány zjištěné skutečnosti a názory studentů (respondentů). 
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Obr. 5.13 Sloţení účastníků skupinových rozhovorů 

 

Zdroj: Vlastní 

5.3.1 Informace související s výběrem GMK 

Hlavním důvodem, proč se studenti rozhodli pro studium na GMK, bylo 

zejména všeobecné zaměření studia na gymnáziu. Toto povaţovali respondenti za 

výhodné v tom, ţe se během studia mohou rozhodnout, co budou dále dělat. Dalším 

důvodem bylo, ţe studenti chtějí v budoucnu studovat vysokou školu a doufají, ţe je na 

ni gymnázium dobře připraví. Někteří studenti ještě nevědí, jakou profesi budou 

v budoucnu vykonávat, a gymnázium jim dává čas na rozmyšlenou. Mezi důvody 

výběru GMK byly také prestiţ nebo nařízení ze strany rodičů. 

Naprostá většina studentů uvedla, ţe se o gymnáziu dozvěděla od referenčních 

skupin (zejména rodiče a přátelé), od bývalých spoluţáků na základních školách a od 

výchovných poradců. O gymnáziu se studenti dozvěděli v průměru mezi 10 – 14 rokem 

ţivota. 

Studenti se zmínili, ţe na veletrzích středních škol se o GMK vůbec 

nedozvěděli. Jednalo se o veletrh Gema v Novém Jičíně a o veletrhy na Černé louce 

v Ostravě. Z hlediska velkého počtu potencionálních studentů v těchto lokalitách 

povaţuji neúčast na veletrzích za citelnou ztrátu v oblasti získávání ţáků. To potvrzují i 

zjištění, ţe většina z respondentů veletrh Gema navštívila. 

Většina respondentů uvedla, ţe zdroje, ze kterých hledali informace o gymnáziu, 

byly spíše dostačující, stěţovali si pouze na neaktuálnost webu. 
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Na otázku, zda studenti zaregistrovali informace o GMK v tištěných médiích, 

odpovídali, ţe se jednalo o místní zpravodaj a základní informace v atlasu školství. 

Někteří uvedli, ţe mnohokrát zaregistrovali v novinách GMK v souvislosti s bývalou 

absolventkou Petrou Kvitovou. 

5.3.2 Důležitost nástrojů marketingové komunikace 

Tímto tématem se účastníci vyjadřovali přímo k hodnocení důleţitosti 

jednotlivých nástrojů marketingové komunikace Gymnázia Mikuláše Koperníka v 

Bílovci. Diskuze byla zahájena otázkou, zda studenti zaregistrovali propagační 

materiály školy a jaké. 

Většina aktérů focus group se shodla v tom, ţe jediné propagační materiály o 

gymnáziu zaregistrovali pouze na základních školách, kde je získali od bývalých 

studentů základních škol a současných studentů GMK. Někteří uvedli, ţe zaregistrovali 

rozhlasový spot v rádiu. Tento spot měl vliv zejména na jejich rodiče. Rozhlasový spot 

zaregistrovalo 25% účastníků focus group. Toto číslo povaţuji za poměrně vysoké, 

neboť svědčí o úspěchu rozhlasového spotu. Někteří studenti zaregistrovali GMK na 

plakátech studentské akce Unplugged, kterou popisuji v kapitole 5.1.7. 

V otázce sloţitosti získávání informací o GMK studenti uváděli, ţe dostupnost 

informace o škole je úměrná vzdálenosti jejich bydliště od školy. Pokud je student 

místní, dokáţe informace získat snadno, pokud však bydlí ve vzdálenější lokalitě, je pro 

něj získávání informací omezeno pouze na webové stránky. Telefonické získávání 

informací bylo velmi sloţité a pracné. V některých případech respondenti uvedli, ţe 

katastrofální. 

Z celkového pohledu se jeví účastníkům FG prezentace školy na veřejnosti za 

nedostačující. Uvítali by zejména účast na veletrzích a úpravu webových stránek, 

zejména větší prezentaci materiálního prostředí školy. Na otázku, zda by doporučili 

účastníci FG účast GMK na veletrhu, odpověděli jednoznačně ano. Respondenti by také 

uvítali prezentaci gymnázia na základních školách, a to prostřednictvím bývalých 

studentů (abiturientů), kteří mohou uvést, jaké jsou výhody studia na škole a co jim 

studium na gymnáziu přineslo. 

Při diskuzi o reklamních kampaních GMK respondenti uváděli, ţe hodnotí 

kampaně jako nedostačující a ţe by rozhodně uvítali jejich rozšíření a vylepšení. 

Návrhy kampaní byly směřovány na moţnosti veletrhů. Studenti doporučovali různé 

soutěţe, hry a např. kvízy na veletrzích s moţností vyhrát ceny. Zajímavým nápadem, 



 
55 

 

který jsem společně se studenty vymyslel, byly prezentace přínosu studia na GMK 

bývalými absolventy na dnech a nocích otevřených dveří. 

Účastníci focus goup povaţovali za nejefektivnější média v rámci reklamy 

zejména oficiálně vydávané přehledy škol. V těchto tištěných médiích by se mohlo 

Gymnázium Mikuláše Koperníka více zviditelnit a prezentovat tak mnohem více školu, 

studenty, studium a materiální prostředí. Za další moţnost vyuţití médií pak studenti 

uvedli přílohu do seriózních novin v období uzavírání přihlášek na střední školy. Tyto 

přílohy jsou určeny zejména pro rodiče ţáků, kteří mají na výběr střední školy svého 

dítěte významný vliv. Rodiče by se tak prostřednictvím těchto příloh mohli o gymnáziu 

dozvědět nebo prohloubit jiţ zjištěné informace. Z internetových médií pak aktéři FG 

mimo jiné uvedli internetové bannery.  

U účastníků skupinových rozhovorů převládal velmi kladný názor na den a noc 

otevřených dveří. Tuto akci povaţuji za výbornou událost, která dokáţe lépe a efektivně 

představit studium jak na škole, tak jeho prostředí. Velmi důleţitý je perfektně 

připravený program akce, dobře zvolení průvodci a profesionální přístup pedagogů. 

Respondenti doporučovali představit ţivot na škole, přednosti školy a upozornit, ţe 

studium na GMK není jen o učení. Za negativa minulých dnů otevřených dveří uvedli 

tzv. strašení s přijímacím řízením a kladení důrazu na náročnost studia. Tyto faktory 

podle respondentů mohly některé případné zájemce o studium odradit. 

5.3.3 Referenční skupiny a společenské akce 

V této části skupinového rozhovoru se aktéři vyjadřovali k tomu, jak na ně 

působily referenční skupiny při výběru střední školy a jaký mají názor na společenské 

akce, které gymnázium pořádá. 

Zda-li gymnázium pořádá dostatek společenských akcí, byla jedna z prvních 

otázek, na kterou  bylo více různých odpovědí. Studenti 1. a 2. ročníků uvedli, ţe jim 

připadá počet společenských akcí nedostačující. Uvítali by jich rozhodně více. Stěţovali 

si zejména na nemoţnost kombinací společenských aktivit a na omezení jedné akce za 

určité časové období. Naopak studenti septimy a oktávy povaţují počet společenských 

akcí na gymnáziu za dostačující. Obě skupiny účastníků FG by uvítaly větší počet 

exkurzí a studenti oktávy více exkurzí na vysoké školy. 

U další otázky v rámci společenských akcí odpovídaly obě skupiny téměř stejně. 

Studenti se nejčastěji účastnili adaptačních kurzů, Valašských her, výletů, exkurzí, 

tanečních, memoriálu Ondřeje Lazeckého, aerobicu a třídních rozcviček. Za největší 
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přínos povaţují aktéři FG utuţování kolektivu, vytváření positivního vztahu s pedagogy 

a zvýšení vazby ke GMK. 

Jak uţ jsem zjistil z dotazníkového šetření, referenční skupiny jsou velmi 

podstatným stimulem a motivem při výběru střední školy. Naprostá většina účastníků 

FG uvedla, ţe největší vliv při výběru střední školy měli na ně jednoznačně rodiče. 

Následovali přátelé či známí, sourozenci. V obou skupinách se šest z dvanácti studentů 

nechalo při výběru školy ovlivnit rodiči. V ostatních případech byli studenti samostatní. 

V 90 % to však bylo pouze ovlivnění či rada, nikoli jasný příkaz, kterou školu si má 

dítě zvolit. Z těchto názorů jsem usoudil, ţe studenti jsou vzhledem ke svému věku 

nerozváţní, nedokáţou se v některých případech sami rozhodnout a rada rodičů je tak 

velmi významným faktorem. 

Téměř všichni aktéři skupinových rozhovorů uvedli, ţe jim nejvíce informací o 

středních školách a Gymnáziu Mikuláše Koperníka poskytli výchovní poradci na 

základních školách. Z tohoto důvodu by se gymnázium mělo zaměřit na uţší spolupráci 

právě s těmito výchovnými poradci. Někteří studenti se dokonce nechali výchovnými 

poradci inspirovat a zvolili pro další část vzdělání doporučenou školu. Výchovný 

poradce některým studentům ujasnil jejich představy o budoucím vzdělání a studenti se 

tak mohli lépe rozhodnout. V otázce, zda mluvil výchovný poradce i s jejich rodiči, 

neznali ve většině případů respondenti odpověď. Pouze dva odpověděli, ţe výchovný 

poradce s rodiči o jejich budoucím vzdělání komunikoval. 

Rodiče studentů informace o středních školách a gymnáziu získávali z atlasu 

školství, příloh seriozních novin a internetu. V případě GMK to však spíše bylo 

všeobecné povědomí, dobré jméno, které si škola získala za dobu svého působení a také 

známost či přátelství s profesory, kteří na gymnáziu působí nebo působili. 

5.3.4 Prezentace školy 

V rámci posledního oddílu skupinového rozhovoru jsem se snaţil získat 

případné návrhy prezentace školy v internetovém prostředí. Zjistit funkci webových 

stránek při získávání informací a moţnosti sociálních sítí jako poskytovatele informací 

pro studenty. 

Všichni respondenti vyhledávali informace o gymnáziu na internetových 

stránkách, avšak stránky nebyly stěţejní při jejich výběru střední školy. I přesto se 

stránky stávají významným zdrojem informací a médiem, které nabízí velmi široké 

moţnosti v rámci komunikace s potencionálními i současnými studenty. Vzhled 
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webových stránek zapůsobil na respondenty zpravidla kladně (zejména díky 

přehlednosti), pouze v některých případech převládal názor negativní. Mezi 

nejvyhledávanější data na stránkách gymnázia patřily informace o přijímacím řízení, 

fotografie školy a materiálního prostředí, moţnosti studia a aktivity na škole. 

Aktéři focus group by na současných stránkách školy uvítali více fotografií 

školního komplexu, materiálního prostředí a fotografií z jednotlivých akcí pořádaných 

školou. Studenti také navrhovali větší prezentaci gymnázia ve formě videí, které by 

byly společně s fotografiemi ve společné samostatné sekci. Setkal jsem se také s návrhy, 

ţe by stránky školy měly obsahovat osnovy studia a práce studentů. Z navrhovaných 

moţností povaţuji za nejvýznamnější sekce fotogalerie a osnovy studia, které by mohly 

poslouţit jako motivace potencionálním studentům a zvýšit návštěvnost u současných 

studentů. 

Všichni účastnici obou skupinových rozhovorů by uvítali profil GMK na 

největší sociální síti Facebook a všichni by se stali členy tohoto profilu. Při diskuzi, jak 

by měl vypadat profil školy na sociální síti, jsem nejčastěji slyšel: ,,dostatek informací a 

fotografií o škole, zajímavosti školy, program na následující období, informace o jiţ 

uskutečněných akcích, hlasování, ankety a propojení s webovými stránkami gymnázia“. 
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6. Návrhy a doporučení 

Úkolem této kapitoly je poskytnout návrhy a doporučení týkající se zlepšení 

vnitřní i vnější komunikace Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Tyto poznatky se 

odvíjí od analýzy komunikačního mixu gymnázia, výsledků výzkumů dotazování, 

skupinových rozhovorů se studenty školy a ostatních zjištěných poznatků.  

Mé návrhy a doporučení jsou zaměřeny na vybrané prvky komunikačního mixu 

a na nové trendy v oblasti marketingové komunikace. 

6.1 Reklama 

Pro zvýšení povědomí o škole je reklama ideálním nástrojem, jak poţadovaného 

efektu docílit. Je však třeba brát v úvahu nákladovost jejich forem. 

Tištěná reklama 

V rámci skupinových rozhovorů jsem se dozvěděl, ţe většina studentů měla při 

výběru střední školy v rukou tzv. atlas školství, podle kterého si školy mimo jiné 

vybírala. GMK je v tomto atlasu zaregistrováno, ale není nijak zvlášť vidět. Doporučuji 

zatraktivnit reklamu v tomto tištěném periodiku, a tím více na gymnázium a jeho 

studium upozornit. Návrh inzerce se nachází v příloze 8.1. Inzerát bych dále doplnit o 

větší mnoţství fotografií materiálního prostředí školy. 

 Dále bych navrhl před podáváním přihlášek na střední školy (období od 

14.2. do 14.3.) zaplatit reklamu v seriózních novinách. Jako příklad bych uvedl 

Mladou frontu dnes nebo Moravskoslezský deník. Studenti uvedli, ţe zejména jejich 

rodiče si noviny s přehledy středních škol kupovali a aktivně tak zjišťovali, co 

jednotlivé školy nabízí. Podoba inzerátu v těchto seriozních novinách by měla 

korespondovat s inzerátem uvedeným v příloze č.8.   

Rádiový spot 

Studenti i jejich rodiče zaregistrovali a pozitivně hodnotili rádiový spot, který 

byl vyuţit v loňském roce. Panu řediteli tedy doporučuji zachovat rádiový spot 

v termínu před podáváním přihlášek na střední školy, tzn. v období 14.2. – 14.3. 
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6.2 Podpora prodeje 

Veletrhy a výstavy 

Jedním z největších nedostatků GMK je neúčast na veletrzích středních škol 

v Novém Jičíně a v Ostravě. Jak jsem se z dotazníkového šetření a skupinových 

rozhovorů dozvěděl, studenti i s rodiči ve většině případů navštívili alespoň jeden 

z těchto veletrhů, aby se dozvěděli, jaké jsou moţnosti jejich dalšího vzdělání. 

Navrhuji, aby se GMK účastnilo těchto veletrhů s vysokou návštěvností 

potenciálních studentů a zvýšilo tak zájem mezi uchazeči o školu. Účast na takovém 

veletrhu, zejména v Ostravě a Novém Jičíně, můţe přinést nové uchazeče o vzdělání na 

GMK, kteří by se o škole jinak nedozvěděli. GMK by mělo na výstavách prezentovat 

školu atraktivní formou. Mělo by u potencionálních zákazníků (studentů) prezentovat 

svou existenci, cíle, aktivity a podpořit zájem o sluţby, které nabízí. Stánek na veletrhu 

by měl být natolik zajímavý, aby ho návštěvníci navštívili. Jeho moţná vizualizace se 

nachází v příloze 8.2.  

Mimo výše zmíněné návrhy je nezbytné podpořit účast na veletrhu propagačními 

letáky a dalšími prvky podpory prodeje. Doporučuji účast na veletrhu podpořit 

určitou kampaní či soutěţí pro návštěvníky veletrhu. Navrhuji, aby se návštěvníci 

veletrhu registrovali pod svým jménem a emailem na stánku GMK. Odměnou za tuto 

registraci by bylo slosování o hodnotné ceny jako notebook, fotoaparát, USB médium a 

další. Tuto emailovou databázi by škola dále vyuţila k marketingovým účelům. Mohla 

by dále potencionální uchazeče motivovat ke studiu prostřednictvím zasílání emailů 

s informacemi o škole a studiu. Vizualizace letáku, který by byl k dispozici na veletrhu 

a který by motivoval k návštěvě stánku GMK se nachází v příloze 8.3. 

6.3 Osobní prodej 

Vnitřní komunikace 

 Studenti GMK se nejčastěji dozvídají informace o studiu, školních aktivitách a 

událostech prostřednictvím internetových stránek. Z výsledků výzkumu však vyplynulo, 

ţe by se studenti tyto informace nejraději dozvídali prostřednictvím emailu. Navrhuji 

tedy vytvořit databázi emailů studentů (případně vytvořit studentům školní email) 

a informovat je prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu. Za ideální variantu 

povaţuji newsletter, který by chodil studentům do schránek jednou za měsíc a 
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informoval je o novinkách a důleţitých událostech na škole. Dle moţností pedagogů 

pak studenty informovat individuálně podle potřeby a moţností. 

Vnější komunikace 

 Studenti mne při skupinových rozhovorech informovali, ţe jim výchovný 

poradce ze základní školy velmi poradil při výběru střední školy a poskytl nejvíce 

informací. Mimo jiné komunikoval i s jejich rodiči. Doporučuji, aby zástupci GMK 

úzce spolupracovali s výchovnými poradci na základních školách a aby se u nich 

aktivně prezentovali. Spolupráce na této úrovni můţe přinést značný příliv nových 

potencionálních zájemců o studium. Dále bych navrhoval aktivní prezentace 

současných studentů GMK na základních školách, na kterých absolvovali školní 

docházku. Doporučení a prezentace vrstevníků by mělo mít u potencionálních studentů 

velký vliv. 

6.4 PR 

 Snahou public relations je především vytváření pozitivních představ a dojmů o 

škole, popř. jejím vzdělávacím programu u veřejnosti. Veřejností se v tomto případě 

rozumí studenti školy, rodiče, partneři školy, sponzoři, pracovníci školy, státní a 

finanční instituce, kraj a další. 

Dny otevřených dveří 

Pro komunikaci s potenciálními studenty a jejich rodiči škola organizuje Dny 

otevřených dveří a letos nově i noc otevřených dveří. Výzkum ukázal, ţe hodnocení 

Dnů otevřených dveří dopadlo velmi dobře, většina studentů je s úrovní dnů otevřených 

dveří spokojeno. Dny otevřených dveří byly tedy dostatečně úspěšné a hlavním cílem 

GMK by mělo být přicházení stále většího počtu návštěvníků na příští Dny otevřených 

dveří, a tak učinit z potenciálních zákazníků skutečné zákazníky. Nedostatečná 

návštěvnost této akce je jejím jediným problémem. K jejímu zvýšení je nutné zaměřit se 

na dobré informování veřejnosti. Pro zvýšení informovanosti veřejnosti o pořádání 

Dnů otevřených dveří bych doporučil vytvořit propagační materiály s termíny 

konání, kontaktními informacemi, základními informacemi o škole a pro lepší zaujetí 

veřejnosti fotografiemi, např. z vyučování, akcí školy nebo z předchozích Dnů 

otevřených dveří. Tyto propagační materiály bych distribuoval zejména do základních 

škol v okrese Nový Jičín a Ostrava. Moţná vizualizace propagačních materiálů je 

součástí přílohy 8.4. 
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Navrhuji doplnit samotnou akci DOD o vystoupení nebo besedy s bývalými 

absolventy školy, kteří by tak mohli návštěvníkům referovat přínosy studia na škole. 

Z důvodu velice kladného názoru na noc otevřených dveří v rámci mého 

výzkumu, kdy na ni mělo téměř 70% respondentů pozitivní názor, doporučuji zavést 

noc otevřených dveří natrvalo. Tento tzv. náhradní termín dnu otevřených dveří je 

pozitivně vnímán zejména u rodičů, kteří si nemusejí kvůli návštěvě školy vzít volno ze 

zaměstnání. Zároveň je noc otevřených dveří něco nového a je pro potencionální 

uchazeče více atraktivní. 

Image školy a publicita 

 Z výzkumu jsem mimo jiné zjistil, co studenti nejvíce očekávají od studia na 

Gymnáziu Mikuláše Koperníka. Téměř 70% respondentů uvedlo, ţe je to kvalitní 

příprava na vysokou školu. Tento výsledek přímo koresponduje s tím, ţe škola jiţ 

dlouhodobě disponuje velmi vysokým procentem (93%) přijetí svých absolventů na VŠ. 

Vzhledem k tomu, ţe většina studentů studuje GMK kvůli následnému studiu na VŠ a 

gymnázium dokáţe studenty na studium VŠ dobře připravit, doporučuji zakládat 

image gymnázia na vysokém procentu přijatých studentů na VŠ. Tento úspěch bych 

navrhoval komunikovat i v ostatních prvcích komunikačního mixu. 

 Gymnázium kaţdoročně publikuje ročenku, ve které jsou zahrnuty události, 

které se staly v končícím školním roce. Vzhled ročenky a její náplň je zastaralá. 

Doporučuji provést podrobnější analýzu, jakou obsahovou náplň by si studenti 

v ročence představovali, a také doporučuji zapracovat na designu této publikace. 

Jednou z moţností, jak nově ročenku distribuovat, je její elektronická podoba. 

 S širokým povědomím o škole a jejím dobrým jménem souvisí kladné reference 

veřejnosti, protoţe ty fungují jako nejlepší cesta k propagaci školy. Podle výzkumu se 

respondenti nejčastěji poprvé dozvídali o existenci GMK právě z referencí známých, 

kamarádů nebo příbuzných, kteří také nejvíce ovlivnili studenty při volbě střední školy. 

Doporučuji proto v rámci podpory pozitivní publicity zveřejňovat informace o 

úspěších školy, úspěších studentů, o akcích pořádaných školou, novinkách o škole i na 

internetových stránkách školy a v místním (bíloveckém) zpravodaji. 
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6.5 Přímý marketing 

Komunikace s potencionálními studenty 

Přímý marketing jako nástroj komunikačního mixu umoţňuje aktivně oslovit 

potencionální studenty. Navrhuji pro GMK adresné zasílání emailů studentům 

devátých tříd základních škol. Tyto emaily by škola získala prostřednictvím návštěvy 

studentů na svých bývalých základních školách, kde by aktivně referovali o moţnostech 

studia na GMK, jak jiţ jsem v předchozím textu zmínil.  Mail by měl obsahovat 

základní informace o škole, fotografie, odkazy na webové stránky a také by informoval 

o úspěších v rámci přijímacího řízení na VŠ, čímţ by podporoval zvolenou image školy. 

Tímto bezplatným nástrojem si škola můţe vytvořit základní povědomí u 

potencionálních uchazečů. V další vlně zasílání emailů by mohly emaily upozorňovat 

na úspěchy studentů GMK (současných i bývalých) a na výhody studia. Mimo jiné také 

informovat o pořádání Dnu otevřených dveří. Návrh vizualizace prvotního newsletteru 

se nachází v příloze 8.5. 

Komunikace s bývalými studenty 

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

studia. Tato spolupráce můţe přinést spoustu výhod škole, a to nejen při zjišťování 

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

spolupráci se studenty novými. Ti odváţnější a úspěšnější se mohou se školou domluvit 

a referovat ţákům o tom, jak vypadá ţivot na vysoké škole, co by měli udělat, aby se na 

ni dostali, či co je důleţité a podstatné při hledání nového zaměstnání. Důleţitým 

poznatkem by bylo sdělení, co bývalým studentům škola dala a jak hodnotí své studium 

na GMK. Zde navrhuji, aby se pedagogický sbor, hlavně pak třídní učitelé, snaţili 

navazovat kontakty s abiturienty a získávat od nich informace, zda-li mají o tuto 

komunikaci zájem. Celkově bych doporučil pracovat s bývalými studenty i v rámci 

ostatních prvků komunikačního mixu. 

6.6 Internetová komunikace 

Webové stránky 

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 na něj 

zaměřit pozornost. Internetové stránky GMK nevyuţívají pouze jeho zaměstnanci a 
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studenti, ale také potencionální studenti, kteří tak hledají informace o škole. Zejména 

z těchto důvodů je zapotřebí věnovat internetovým stránkám školy velkou pozornost. 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, ţe 90 % studentů navštěvuje webové stránky 

školy. Z tohoto počtu 80 % studentů navštěvuje stránky minimálně 1x za měsíc. Jak se 

ukázalo, studenti jsou v průměru s webovými stránkami celkově spokojeni. Uvítali by 

však některé změny, které by stránkám přidaly na kvalitě a atraktivitě. Doporučuji na 

stránky přidat fotogalerii. Tato sekce úplně chybí a pro potencionálního studenta, 

který si chce prohlédnout materiální prostředí, je důleţitá. Dále bych navrhoval přidat 

na internetové stránky studijní materiály, maturitní otázky, rozvrhy a kontakty na 

pedagogy (email). Tyto informace by na stránkách nejvíce uvítali samotní studenti 

GMK. Osobně bych na stránky ještě doporučil přidat moţnosti vkládání příspěvků 

a komentářů. Pro lepší přehlednost bych navrhoval sjednotit některé odkazy a zrušit 

vzájemnou duplicitu některých odkazů. 

6.7 Trendy 

Marketing na sociálních sítích 

Další moţnost internetové komunikace, kterou navrhuji, je vyuţití sociálních 

sítí, zejména Facebooku. Záměrně toto doporučení zařazuji do trendů. Facebook je 

v podstatě trendem v mnoha ohledech a moţností komunikace, kterou můţe vyuţívat i 

taková instituce, jako je střední škola. 

Všichni účastníci obou skupinových rozhovorů by uvítali profil GMK na 

sociální síti Facebook a všichni by se stali členy tohoto profilu. Navrhuji tedy zavést 

profil na této sociální síti a vytvořit tak komunikační kanál mezi studenty, pedagogy, 

školou a potencionálními studenty. Součástí profilu na Facebooku by měly být 

informace o škole, fotografie a zajímavosti školy, plány práce a aktivit na následující 

období, informace o akcích školy, ankety a hlasování. 

Event marketing 

 Z důvodu velmi pozitivního ohlasu ze strany studentů navrhuji zachovat 

studentskou akci Unplugged a nadále v ní pokračovat. Tato akce vytváří velmi 

pozitivní ohlas a reklamu GMK u široké veřejnosti. Zároveň přispívá k dobrému jménu 

školy a zvýšení známosti školy v okolí. 
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7. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat současný komunikační mix gymnázia, 

vyuţívané nástroje, způsoby marketingové komunikace a na základě této analýzy 

doporučit návrhy, které povedou ke zlepšení stavu marketingové komunikace gymnázia. 

K dosaţení poţadovaných cílů mi pomohl také vlastní marketingový výzkum, který byl 

tvořen dotazníkovým šetřením a metodou focus group. 

 V první části diplomové práce jsem se snaţil interpretovat teoretická východiska 

problematiky komunikace společnosti s důrazem na marketingovou komunikaci a její 

komunikační mix a také podrobně charakterizovat Gymnázium Mikuláše Koperníka. 

 Obsahem výzkumů bylo zjištění informací a poznatků, které by mi napomohly 

k sestavení efektivního návrhu marketingové komunikace. 

 Pro metodu dotazování jsem vytvořil strukturovaný dotazník, který obsahoval 15 

otázek. Tyto otázky byly přímo zaměřeny na komunikaci školy s jejími potencionálními 

i současnými studenty. Sběr dat probíhal přímo v prostorách samotného gymnázia, kde 

jsem dotazníky osobně předkládal studentům z vybraných tříd. Zjišťoval jsem zejména 

informace, které vedly k výběru gymnázia jako střední školy, spokojenost a názor na 

webové stránky či den otevřených dveří atd. 

 V rámci metody focus group jsem si vytvořil scénář skupinového rozhovoru, 

který jsem v jednotlivých (2) skupinových rozhovorech vyuţil. Pro větší nestrannost u 

tohoto výzkumu jsem respondenty vybíral sám, a to po dvou z kaţdé vybrané třídy. 

Metodu FG jsem zvolil jako doplnění dotazníkového šetření, abych konkrétněji 

analyzoval názory a postřehy studentů. 

Data z obou výzkumů jsem podrobně analyzoval a vyvodil z nich odpovídající 

vyhodnocení. Výsledky získané výzkumem jsem pouţil pro vytvoření několika návrhů a 

doporučení členěných podle prvků komunikačního mixu a nových trendů. Za 

nejvýznamnější doporučení povaţuji zajistit účast gymnázia na veletrzích a výstavách, 

upravit internetové stránky, zvýšit komunikaci s potencionálními studenty, zajistit 

spolupráci s absolventy, posílit image a vyuţívat sociální sítě. Případná realizace těchto 

a dalších návrhů i doporučení by mohla vést ke zlepšení stavu marketingové 

komunikace gymnázia. 

Mým hlavním zjištěním v rámci vypracování diplomové práce byl stávající 

komunikační mix společně s novými návrhy a doporučeními marketingové komunikace. 

Dle mých výsledků a zjištění je marketingová komunikace školy na obstojné úrovni, 
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nachází se zde však velký prostor pro nové prvky a moţnosti zlepšení. Největším 

problémem školy v posledních letech je naplněná kapacita školy kvalitními a nadanými 

studenty. Tento problém by mohl být do budoucna vyřešen efektivnějším vyuţitím 

jednotlivých prvků komunikačního mixu. 

 Myslím si, ţe analýza marketingové komunikace střední školy je velmi důleţitá 

při dosahování cílů školy, přizpůsobení se současné situaci, stavu věcí a potřebám 

studentů. Pokud budou studenti se školou spokojeni, bude vyhovovat jejich 

poţadavkům, plnit potřeby ţáků a hlavně bude-li škola studentem positivně vnímána, je 

velmi pravděpodobné, ţe si ji vybere pro své další vzdělání, bude se vracet a bude šířit 

její kladné hodnocení. 

 Při vypracování diplomové práce jsem se snaţil uplatnit veškeré své znalosti a 

dovednosti nejen v oblasti marketingu. Doufám, ţe má práce bude přínosem pro 

zlepšení marketingové komunikace Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. 
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Příloha č.1 - Přehled školských zařízení v MSK 

1.1 Školská zařízení v MSK 

 

Zdroj: [22] 



 
 

 

Příloha č.2 - Dotazník 

Dobrý den, jsem student 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, 

zabývající se tvorbou diplomové práce. Mým cílem je navrhnout vhodnou 

marketingovou komunikaci Gymnázia Mikuláše Koperníka. 

Váţení respondenti, prosím Vás tímto o vyplnění následujícího dotazníku. 

Dotazník je zcela anonymní. Vámi poskytnuté informace nebudou nijak zneuţity a 

budou slouţit výhradně pro vypracování diplomové práce. Prosím o označování jedné 

odpovědi krouţkem, není-li uvedeno jinak. Děkuji za Váš strávený čas při vyplňování 

dotazníků. 

Lukáš Kučera 

1) Kde jste hledal(a) informace o středních školách, když jste se rozhodoval(a) o 

volbě střední školy? (lze zakroužkovat více odpovědí) 

a) Internet 

b) Dny otevřených dveří 

c) Reference známých, přátel, rodiny, spoluţáků, výchovného poradce 

d) Tištěné publikace (časopis, noviny atd.) 

e) Výstavy a veletrhy středních škol 

f) Jiný zdroj 

 

2) Co Vás ovlivnilo při volbě školy GMK? (lze zakroužkovat více odpovědí) 
a) Doporučení přátel a známých 

b) Doporučení rodičů 

c) Vysoká úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na VŠ 

d) Odbornost profesorů 

e) Materiální vybavení 

f) Den otevřených dveří 

g) Image školy 

h) Jiné (uveďte)…………………………………………………………………. 

 

3) Navštívili jste den otevřených dveří na GMK? 

a) Ano  b) Ne 

(pokud jste odpověděli b)Ne, přejděte prosím na otázku č.5) 

 

4) Ohodnoťte prosím den otevřených dveří. (5 – nejlepší, 1 – nejhorší) 

a) organizace akce    1 2 3 4 5 

b) mnoţství získaných informací  1 2 3 4 5 

c) prezentace materiálního prostředí 1 2 3 4 5 

d) propagační materiály   1 2 3 4 5 

e) celková atmosféra   1 2 3 4 5 

 

5) Jaký je Váš názor na možnosti pořádání noci otevřených dveří? 

 

a)    b)   c) 

 

6) Navštěvujete webové stránky GMK? 

a) ano  b) ne 

(pokud jste odpověděli b)Ne, přejděte prosím na otázku č.10) 

 



 
 

 

7) Jak často navštěvujete webové stránky? 

a) denně   c) 1x – 4x za měsíc 

b) 1x – 4x týdně  d) méně často 

 

8) Ohodnoťte prosím webové stránky školy. (5 – nejlepší, 1 – nejhorší) 

a) Informovanost    1 2 3 4 5 

b) Aktuálnost     1 2 3 4 5 

c) Přehlednost    1 2 3 4 5 

d) Barevnost - grafika   1 2 3 4 5 

e) Celková spokojenost   1 2 3 4 5 

 

9) Změnil(a) byste nebo přidal(a) něco do obsahu webových stránek? 

(vypište prosím co, jestliţe nic, tak nechte pole prázdné) 

 

…………………………………………………………………………………... 

 

10) Jaký způsobem se dozvídáte nebo byste se nejraději dozvídal(a) informace o 

průběhu studia, školních aktivitách a událostech? (lze zakroužkovat více 

odpovědí) 

Jak se dozvídáte?    Jak byste se nejraději dozvídal(a)? 

a) Email     a) Email 

b) Internetové stránky   b) Internetové stránky 

c) Nástěnné tabule     c) Nástěnné tabule (LCD) 

d) Tiskoviny     d) Tiskoviny (časopis, oběţník) 

e) Informativní schůzky   e) Informativní schůzky 

f) Jiným způsobem (uveďte)  f) jiným způsobem (uveďte) 

 

…………………………………… …………………………………… 

 

11) Myslíte si, že společných akcí typu divadla, výlety, exkurze atd. je: 

a) Mnoho  c) Přiměřeně  e) Velmi málo 

b) Dostatečně d) Nedostatečně 

 

12) Co nejvíce očekáváte od studia na GMK? (označte pouze jednu odpověď) 

a) Uplatnění po absolvování   e) Příprava na VŠ 

b) Kvalitní materiální vybavení   f) Ostatní (uveďte) 

c) Pozitivní image školy    …………………………… 

d) Dostatečný počet akcí (divadla, exkurze) …………………………… 

 

13)  Doporučil(a) byste GMK svým známým? 

a) určitě ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) určitě ne 

 

14)  Jaké je Vaše pohlaví? 
a) muţ b)  ţena 

 

15)  Jsem studentem? 

a) Kvinty b) Sexty c) Septimy d) Oktávy 



 
 

 

Příloha č.3 - Scénář skupinového rozhovoru 

Datum a čas: 8.2.2012, 11:00, 12:30. Skupinový rozhovor jedné skupiny by měl podle 

scénáře trvat celkem 65 minut. Mezi skupinami je rezervní čas 25 minut. 

Místo konání: klubovna gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci 

Skupiny: 1. skupina – 12 členů, 2. skupina – 12 členů 

Pomůcky: Diktafon, fotoaparát, psací potřeby, blok, propagační materiály školy, 

notebook – projekce 

3.1 Harmonogram FG 

Harmonogram Focus group  

Prezentace účastníků, úvodní slovo  

Informace související s výběrem GMK 1.téma 

Důleţitost nástrojů marketingové 

komunikace 

2. téma 

Referenční skupiny a společenské akce 3. téma 
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Úvodní fáze 

délka – max. 10minut 

 

Přivítání účastníků a představení se  

Dobrý den, mé jméno je Lukáš Kučera a jsem studentem Ekonomické fakulty VŠB-TU 

v Ostravě, oboru Marketing a obchod. Mimo jiné jsem také bývalým studentem 

Gymnázia Mikuláše Koperníka. V současné době pracuji na diplomové práci na téma: 

Návrh marketingové komunikace gymnázia, její součástí je mimo jiné i sledovaný 

skupinový rozhovor tzv. focus group, kterého jste se dnes stali součástí. Srdečně Vás 

tedy vítám na výzkumu marketingové komunikace vašeho gymnázia. 

Informace 

Účelem výzkumu je identifikace motivů, názorů a postojů studentů, které by napomohly 

ke zlepšení komunikace školy, zjištění problémů a potřeb studentů. Jinými slovy bych 



 
 

 

velmi rád zjistil, jak na Vás působí komunikační nástroje gymnázia, zda jsou dostatečně 

atraktivní a také získal vaše nejrůznější nápady a postřehy. 

Ujištění o zachování anonymity 

Dále bych Vás rád upozornil, ţe výzkum je zcela anonymní, nemusíte se bát zneuţití 

informací. V nastávajícím rozhovoru nebudou ţádné odpovědí správné ani špatné, proto 

se nemusíte bát vyjádřit svůj názor. Kaţdý váš názor je pro mne nesmírně důleţitý. 

Upozornění na záznamové zařízení 

Také Vás musím upozornit na záznamové zařízení, které bude po celou dobu rozhovoru 

nahrávat tuhle diskuzi. Současně budu pořizovat fotografie v průběhu výzkumu. Jde 

především o potřebnou kontrolu a podklad při vyhodnocování informací z tohoto 

výzkumu. 

 

Informace související s výběrem GMK – 1. téma 

délka – max. 10 minut 

 

Úvodním tématem bych rád v respondentech vzbudil pocit důvěry. Toto téma by mělo 

pomoci k zahájení diskuze a postupnému navázání na další témata.  

 

Proč GMK?  

Kdy ses poprvé dozvěděl(a) o GMK? 

Kde ses poprvé dozvěděl (a) o GMK? 

Kde jsi při výběru střední školy vyhledával(a) informace? 

Kde jsi hledal(a) informace o GMK a nenašel(a) je? 

Bylo pro tebe hledání informací ve zmíněných zdrojích dostačující? 

Zaregistroval(a) jsi informace o GMK v tisku (časopisy, noviny)? 

Navštívil(a) jsi některý veletrh středních škol? 

 

Důleţitost nástrojů marketingové komunikace – 2. téma 

délka – max. 15 minut 

 

Zaregistrovali jste propagační materiály školy? Jaké? 

Museli jste pracně získávat informace o GMK nebo není problém tyto informace získat? 

Napadají Vás nové způsoby prezentace školy nebo jsou pro Vás dostačující? 



 
 

 

Měla by se škola prezentovat na středoškolských veletrzích? 

Uvítali byste větší reklamní kampaň školy? 

V jakých médiích by prezentace GMK byla podle Vás efektivní? V jakých novinách, 

časopisech, stránkách, tisku? 

Co si myslíte o Dnu a noci otevřených dveří? Líbí se Vám Den a noc otevřených dveří 

na GMK? 

 

Referenční skupiny a společenské akce – 3. téma 

délka – max. 10 minut 

 

V této části skupinového rozhovoru bych se zejména rád dozvěděl, jak působí 

referenční skupiny na studenty při výběru vysoké školy. 

 

Povaţujete společenské akce typu exkurzí, divadel dostačující? Které byste uvítali? 

Kterých společenských akcí jste se jiţ zúčastnili? V čem byl jejich přínos? 

Kdo Vás při výběru vysoké školy nejvíce ovlivnil? 

Nechali jste se ovlivnit rodiči nebo bylo rozhodnutí studovat GMK čistě Vaší 

záleţitosti? 

Změnily Váš názor při výběru školy informace poskytnuté rodiči? 

Kdo Vám o středních školách i o GMK poskytl nejvíce informací (rodina, přátelé, 

známí, výchovný poradce)? 

Nechali jste se inspirovat názorem výchovného poradce ze základní školy? 

Mluvil výchovný poradce o Vašem budoucím vzdělání i s vašimi rodiči? 

Odkud se Vaši rodiče dozvěděli informace o středních školách? 

 

Prezentace školy – 4.téma 

délka – max. 10 minut 

 

V posledním oddílu skupinového rozhovoru je hlavním cílem získat případné návrhy, 

hodnocení moţností prezentace školy v internetovém prostředí. Zjistit funkci webových 

stránek při získávání informací a moţnosti sociálních sítí jako poskytovatele informací 

pro studenty. 

 



 
 

 

Byly pro Vás webové stránky středních škol stěţejní při výběru školy? 

Jak na Vás zapůsobil vzhled webových stránek GMK? Které informace jste tam 

vyhledávali? Které informace byste na webových stránkách GMK ještě uvítali? 

Setkali jste se s profilem střední školy na sociální síti (facebook, twitter)? 

Uvítali byste profil na sociální síti u GMK? 

Jaké informace by měly být jeho náplní? Napadá vás jeho další vyuţití? 

Stali byste se členy skupiny GMK na sociální síti? 

 

Závěrečná diskuse a poděkování 

délka – max. 10 minut 

 

Případné poznatky a dotazy z řad studentů. 

Na závěr bych rád poděkoval za Váš čas a ochotu při odpovídání na mé dotazy. 

Délka: max 10 minut 

 



 
 

 

Příloha č. 4 - Fotografie FOCUS GROUP 

4.1 Focus group č.1 

 

Zdroj: Vlastní 

4.2 Focus group č.2 

 

Zdroj: Vlastní 



 
 

 

Příloha č. 5 – Grafy výsledků výzkumu 

5.1 Zdroje informací o středních školách u jednotlivých tříd 

 

5.2 Největší vliv při volbě školy u studentů, kteří navštívili den otevřených dveří 

 

5.3 Vliv na výběr školy podle navštívení dnu otevřených dveří 

 



 
 

 

5.4 Navštívili jste den otevřených dveří 

 

5.5 Hodnocení dnu otevřených dveří 

 

5.6 Návštěvnost webových stránek 

 

 



 
 

 

5.7 Hodnocení webových stránek podle tříd 

 

5.8 Pohlaví respondentů v jednotlivých třídách 

 

5.9 Způsob komunikace během studia 

 

 



 
 

 

5.10 Počet společenských akcí dle jednotlivých tříd 

 

5.11 Doporučili by studenti GMK svým známým 

 



 
 

 

Příloha č.6 - Fotografie gymnázia 

6.1 Hlavní budova 

 

Zdroj: Propagační materiály školy 

6.2 Počítačová učebna 

 

Zdroj: Vlastní 



 
 

 

6.3 Jazyková učebna 

 

Zdroj: Vlastní 

6.4 Horolezecká stěna a posilovna 

 

Zdroj: Vlastní 



 
 

 

Příloha č.7 - Internetové stránky 

7.1 Úvodní strana 

 

Zdroj: [20] 

7.2 Sekce o nás 

 

Zdroj: [20] 



 
 

 

Příloha č.8 – Návrhy a doporučení 

8.1 Inzerát 

 

Zdroj: Vlastní 



 
 

 

8.2 Veletrţní stánek 

 

Zdroj: Vlastní 

8.3 Veletrţní leták 

 

Zdroj: Vlastní 



 
 

 

8.4 Propagační materiál den a noc otevřených dveří 

 

Zdroj: Vlastní 

8.5 Newsletter 

 

Zdroj: Vlastní 



 
 

 

Příloha č.9 – Numerické vyhodnocení dotazování 

1) Kde jste hledal(a) informace o středních školách, kdyţ jste se rozhodoval(a) 

o volbě střední školy? (lze zakrouţkovat více odpovědí) 

      absolutně  relativně v % 

a) Internet     111   55,5 

b) Dny otevřených dveří   75   37,5 

c) Reference známých, přátel, rodiny 141   70,5 

d) Tištěné publikace (časopis,..,)  22   11 

e) Výstavy a veletrhy středních škol 39   19,5 

f) Jiný zdroj     17   8,5 

 

2) Co Vás ovlivnilo při volbě školy GMK? (lze zakrouţkovat více odpovědí 

      absolutně  relativně v % 

a) Doporučení přátel a známých,…, 149   74,5 

b) Doporučení rodičů   60   30 

c) Vysoká úspěšnost absolventů v… 74   37 

d) Odbornost profesorů   42   21 

e) Materiální vybavení   17   8,5 

f) Den otevřených dveří   50   25 

g) Image školy    43   21,5 

h) Jiné (uveďte)    28   14 

 

3) Navštívili jste den otevřených dveří na GMK? 

      absolutně  relativně v % 

a) Ano     116   58 

b) Ne      84   42 

 

4) Ohodnoťte prosím den otevřených dveří. (5-nejlepší, 1 – nejhorší) 

 A – absolutně 

      1 2 3 4 5 

a) organizace akce    2 11 27 53 23 

b) mnoţství získaných informací  6 10 38 25 37 

c) prezentace materiálního prostředí 4 8 40 54 10 

d) propagační materiály   4 24 35 44 9 

e) celková atmosféra   2 4 63 33 14 

 

R – relativně v % 

      1 2 3 4 5 

a)     organizace akce    1 5,5 13,5 26,5 11,5 

b)    mnoţství získaných informací  3 5 19 12,5 18,5 

c)    prezentace materiálního prostředí 2 4 20 27 5 

d)    propagační materiály   2 12 17,5 22 4,5 

e)    celková atmosféra   1 2 31,5 16,5 7 

 

5) Jaký je Váš názor na moţnosti pořádání noci otevřených dveří? 

      absolutně  relativně v % 

a) Pozitivní     133   66,5 

b) Neutrální     57   28,5 

c) Negativní     10   5 



 
 

 

 

6) Navštěvujete webové stránky GMK? 

      absolutně  relativně v % 

a) ano     180   90 

b) ne      20   10 

 

7) Jak často navštěvujete webové stránky? 

      absolutně  relativně v % 

a) denně     7   3,5 

b) 1x – 4x týdně    69   34,5 

c) 1x – 4x za měsíc    68   34 

d) méně často    36   18 

 

8) Ohodnoťte prosím webové stránky školy. (5 – nejlepší, 1 – nejhorší) 

A – absolutně 

      1 2 3 4 5 

a) Informovanost    12 18 67 56 27 

b) Aktuálnost     10 36 54 66 14 

c) Přehlednost    12 28 57 65 18 

d) Barevnost - grafika   21 7 48 59 45 

e) Celková spokojenost   16 10 85 63 6 

 

R – relativně v % 

      1 2 3 4 5 

a)    Informovanost    6 9 33,5 28 13,5 

b)   Aktuálnost    5 18 27 33 7 

c)   Přehlednost    6 14 28,5 32,5 9 

d)   Barevnost - grafika   10,5 3,5 24 29,5 22,5 

e)   Celková spokojenost   8 5 42,5 31,5 3 

 

9) Změnil(a) byste nebo přidal(a) něco do obsahu webových stránek? 

      absolutně  relativně v % 

a) ano     153  76,5 

b) ne      47  23,5 

 

10) Jaký způsobem se dozvídáte nebo byste se nejraději dozvídal(a) informace 

o průběhu studia, školních aktivitách a událostech? a – absolutně, r – 

relativně v % 

 

    a/r     a/r 

 

Jak se dozvídáte?   Jak byste se nejraději dozvídal(a)? 

 

a) Email   61/30,5 a) Email   120/60 

b) Internetové stránky 156/78  b) Internetové stránky            95/47,5 

c) Nástěnné tabule   92/46  c)Nástěnné tabule (LCD)      75/37,5 

d) Tiskoviny   21/10,5 d) Tiskoviny (časopis…)       51/25,5 

e) Informativní …  72/36  e) Informativní schůzky 64/32 

f) Jiným způsobem  32/16  f) jiným způsobem (uveďte) 0/0 

 



 
 

 

11) Myslíte si, že společných akcí typu divadla, výlety, exkurze atd. je: 

      absolutně  relativně v % 

a) Mnoho     7   3,5 

b) Dostatečně    57   28,5 

c) Přiměřeně     87   43,5 

d) Velmi málo    8   4 

e) Nedostatečně    41   20,5 

 

12) Co nejvíce očekáváte od studia na GMK? 

      absolutně  relativně v % 

a) Uplatnění po absolvování  26   13 

b) Kvalitní materiální vybavení  11   5,5 

c) Pozitivní image školy   12   6 

d) Dostatečný počet akcí (divadla,…,) 9   4,5 

e) Příprava na VŠ    138   69 

f) Ostatní     4   2 

 

13)  Doporučil(a) byste GMK svým známým? 

      absolutně  relativně v % 

a) určitě ano     90   45,5 

b) spíše ano     94   47 

c) spíše ne     13   6,5 

d) určitě ne     3   1,5 

 

14)  Jaké je Vaše pohlaví? 

      absolutně  relativně v % 
a) muţ     94   47 

b) ţena     106   53 

 

15)  Jsem studentem? 

      absolutně  relativně v % 

a) Kvinty     63   31,5 

b) Sexty     41   20,5 

c) Septimy     34   17 

d) Oktávy     62   31 

 


