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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. 

Vážení respondenti, prosím Vás tímto o vyplnění následujícího dotazníku. 
Dotazník je zcela anonymní. Vámi poskytnuté informace nebudou nijak zneužity a 
budou sloužit výhradně pro vypracování diplomové práce. Prosím o označování jedné 
odpovědi kroužkem, 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, spolužáků, 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) množství 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, jestliže 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, oběžník) 
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) muž b)  žena 
 

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 

Důležitost nástrojů marketingové 

komunikace 

2. téma 

Referenční skupiny a společenské akce 3. téma 

Prezentace školy 4. téma 

Závěrečná diskuze, ukončení  

Zdroj: Vlastní 

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, že výzkum je zcela anonymní, nemusíte se bát zneužití 

informací. V nastávajícím rozhovoru nebudou žádné odpovědí správné ani špatné, proto 

se nemusíte bát vyjádřit svůj názor. Každý váš názor je pro mne nesmírně důležitý. 

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? 

 

Důležitost 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. 

 

Považujete společenské akce typu exkurzí, divadel dostačující? Které byste uvítali? 

Kterých společenských akcí jste se již 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 

záležitosti? 

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 možností prezentace školy v internetovém prostředí. Zjistit funkci webových 

stránek při získávání informací a možnosti sociálních sítí jako poskytovatele informací 

pro studenty. 

 



  

 

Byly pro Vás webové stránky středních škol stěžejní 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 využití? 

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 Veletržní stánek 

 

Zdroj: Vlastní 

8.3 Veletržní 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, když jste se rozhodoval(a) 
o volbě střední školy? (lze zakroužkovat 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 zakroužkovat 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) množství 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)    množství 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 možnosti 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 

 


