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1 Úvod 

V tomto roce uběhne již tři a dvacet let od pádu komunistického režimu. Takto 

dlouhá doba nutí k zamyšlení nad tím, zda se naše školy a jak za tuto dobu změnily, v čem se 

změnily k lepšímu a v čem k horšímu. To co se podařilo změnit k lepšímu je často 

opomíjeno, či přehlíženo a naopak to horší je zdůrazňováno a přisuzováno na vrub špatných 

učitelů a vedoucích pracovníků škol, zejména pokud se hovoří o vzdělanosti a úrovni 

dnešních žáků, studentů a absolventů. Jedná se však velmi často o nespravedlivé hodnocení. 

Faktory, které takto ovlivňují pohyb a vývoj celé společnosti, a které se nevyhnuly ani 

odvětví školství, jsou často silnější a ne vždy školou ovlivnitelné. Ať už se jedná o rozvoj 

informačních technologií, moderních didaktických pomůcek, na které nemají školy 

dostatečné finanční prostředky a nemohou tak držet krok ve vývoji, nebo o celkovou 

politickou a ekonomickou situaci ve státě, roli rodiny, společnosti a kultury a jejich 

vzájemné prolínání určující význam všeobecně uznávaných hodnot. Provázanost tohoto 

odvětví rozvoje člověka spolu se všemi oblastmi života z něj činí velmi citlivou otázku 

Součástí přeměny školství bylo zejména vznik nových škol včetně soukromých 

a církevních, byl ukončen monopol státu na poskytování vzdělávacích služeb, státním 

školám bylo umožněno získat právní subjektivitu a především byla vypracována nová 

pravidla financování školství. Tyto skutečnosti vedli k tomu, že se v České republice 

rozšířila struktura poskytovaných vzdělávacích služeb, možnost volby způsobu vzdělání  

i volba jednotlivých typů škol. Stát dnes nabízí ucelený systém vzdělávání prostřednictvím, 

kterého se jednotlivci mohou realizovat. Od mateřských škol, které zajišťují předškolní 

vzdělávání, kde účast není povinná nicméně vysoká, přes povinnou devítiletou školní 

docházku na základních školách, po sekundární vzdělávání realizované na středních školách 

a terciární vysokoškolské vzdělávání, které jsou rovněž nepovinné.  

Volba středoškolského vzdělávání je již plně v kompetenci samotného studenta, který 

se rázem ocitá v roli potencionálního zákazníka. Zde se dostává na řadu marketing, který 

staví do středu zájmu právě zákazníka. Také střední škola by měla postupovat v souladu 

s tímto pravidlem, neboť je součástí tržního prostředí a musí své přeměny vyvíjet od změn 

potřeb a přání svých zákazníků. Bohužel pro řadu českých škol je typická nedynamičnost  

a rezistence ke změnám. Často se setkáváme se statickým přístupem pedagogů a vedení 

školy a jejich ignorancí existence světa mimo školu, aniž by si uvědomili potřebu reagovat 

na rychle se měnící ekonomické a sociální prostředí společnosti a s tím spojené změny  
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v potřebách společnosti po vzdělávacích službách. Jen škola, která pružně reaguje na změny 

těchto potřeb, může dosáhnout úspěšnosti v tržním prostředí. 

 V České republice zajišťují středoškolské vzdělání tři stále relativně oddělené typy 

škol: všeobecné vzdělání zajišťují gymnázia, odborně technické, ekonomické, zemědělské, 

umělecké apod. zajišťují převážně střední odborné školy a učňovské vzdělání střední 

odborné učiliště. V posledních letech jsme svědky určitých trendů, které nepříznivě ovlivňují 

trh středních odborných škol a učilišť. Jedná se o snížený počet potenciálních studentů 

způsobený poklesem demografické křivky a trend k posilování všeobecného vzdělávání  

a profesní specializaci studenta až na terciární úrovni. Důsledkem je stále se zvyšující 

konkurence a boj o každého studenta vyvolaný nastaveným systémem financování 

vzdělávacích institucí. Těm jsou přidělovány finanční prostředky podle počtu studentů. 

Proto je dnes, než kdykoliv jindy důležité efektivní chování školy jako tržního 

subjektu vycházejícího z potřeb společnosti, pracovního trhu, dbajícího na to, aby produkt 

školy, střední odborné vzdělání, byl poskytován ve vysoké kvalitě. 

Toto si uvědomuje i management Střední školy hotelnictví a služeb Opava, pro který 

je zpracována tato diplomová práce. Tato škola působící v Moravskoslezském kraji nabízí 

zájemcům jak střední odborné, tak i učňovské vzdělání. Kvalitou a odborností 

poskytovaného vzdělání patřila vždy k nejlepším hotelovým školám u nás. Management 

proto zajímá, zda toto povědomí o kvalitě a odbornosti zdejšího vzdělávání přetrvává  

u stávajících studentů a zda jsou spokojeni s odborným vzděláváním na této škole. 

Management rovněž zajímá i druhý úhel pohledu, tedy spokojenost firem, ve kterých žáci 

vykonávají povinnou praxi, s odbornými dovednostmi studentů. 

Cílem této Diplomové práce bude změřit spokojenost studentů a firem, ve kterých 

studenti vykonávají odbornou praxi, s odborným vzděláváním na Střední škole hotelnictví  

a služeb a Vyšší odborné školy v Opavě, odhalit silné a případné slabé stránky, které 

negativně ovlivňují spokojenost a navrhnout možná vylepšení vedoucí k zvýšení 

spokojenosti. Dílčím cílem bude vzájemné srovnání hodnocení spokojenosti studentů a firem 

s odborným vzděláváním a identifikace případných rozdílností. 

Výzkum bude realizován se zaměřením na středoškolský typ studia, konkrétně na 

maturitní studijní obor Hotelnictví realizovaný v prostorách bývalé Vyšší odborné školy  

a Hotelové školy v Opavě, která se po sloučení se Střední školou Husova 6 v Opavě stala 

součástí nově vytvořené organizace s novým názvem Střední škola hotelnictví a služeb  
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a Vyšší odborná škola Opava. Rozhodnutí o této segmentaci plyne především z vlastních 

zkušeností autora této diplomové práce se studiem na výše zmíněné hotelové škole v letech 

2003 - 2007 a z požadavků vedení školy, které chce na základě výsledků tohoto výzkumu 

provést tzv. autoevaluaci, neboli sebehodnocení, jakožto poskytovatele středního odborného 

vzdělávání. Uvědomuje si totiž, že jedním ze základních předpokladů efektivního fungování 

školy je kvalitní zpětná vazba a že tyto informace týkající se kvality poskytovaného 

vzdělávání musí vycházet především ze strany připomínek studentů respektive hodnocení 

jejich spokojenosti, ale také ze strany firem, které zprostředkovávají studentům a škole 

kontakt s reálnými pracovními podmínkami. 
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2 Charakteristika Střední školy hotelnictví a služeb Opava 

Název a sídlo školy: 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, Tyršova 34, příspěvková 

organizace  

http://www.sshsopava.cz 

 

Právní forma:  

příspěvková organizace  IČO: 72547651 

 

Logo: 

Obr. 2.1 Logo SŠHS a VOŠ Opava 

 

Zdroj: [23] 

 

Zřizovatel školy: 

Moravskoslezský kraj 

právní forma: vyšší územní samosprávný celek 

IČO 70890692 

adresa: 28. října 117 

702 18 Ostrava 

Rozhodnutím Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ze dne 23. 3. 2011 došlo ke 

sloučení splynutím dvou škol, Vyšší odborné školy a Hotelová školy, která sídlí na Tyršově 

ulici 34 v Opavě a Střední školy Husova 6, která působí rovněž v Opavě. Obě tyto školy jsou 

příspěvkovými organizacemi. Toto rozhodnutí vešlo v platnost 1. 9. 2011. 

Vyšší odborná škola a Hotelová škola v Opavě byla se svou téměř šedesátiletou 

tradicí jednou z nejstarších škol v Opavě, viz Příloha č. 1 Historie VOŠ a HŠ Opava. Její 

http://www.vosahs.cz/
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snaha o neustálý odborný rozvoj a dovršení standardů Evropské unie dokazovalo i její 

členství v celonárodním profesním sdružení „Asociace hotelů a restaurací“. Žáci základních 

škol si mohli vybrat ze dvou studijních oborů – Hotelnictví a Cestovní ruch. Oba obory byly 

zakončeny maturitní zkouškou a jejich absolventi mohli buď pokračovat ve studiu na 

vysokých a vyšších odborných školách, nebo mohli naleznout uplatnění jako provozní 

pracovníci, samostatní podnikatelé v hotelích, stravovacích zařízeních, v cestovních 

kancelářích, agenturách či informačních centrech. 

Škola poskytovala vedle středoškolského typu studia také vyšší odborné vzdělání  

a bakalářské studium. Vyšší odborné studium nabízelo obory Rozvoj a řízení regionální 

turistiky a řízení hotelového provozu. Bakalářské studium nabízelo studijní program 

Gastronomie, hotelnictví a turismus se studijním oborem Hotelnictví. Tato vyšší odborná  

a vysokoškolská výuka byla realizována v prostorách Vyšší odborné školy a Hotelové školy 

v Opavě ve spolupráci s Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Opavě. 

Druhou školou, která se stala „objetí“ splynutí byla Střední škola Husova. Tato 

škola nabízela jak učební, tak maturitní obory. Mezi tříleté učební obory, které byly 

zakončeny závěrečnými zkouškami a vydáním výučního listu patřili Cukrář, Pekař, Výrobce 

potravin, Cukrovinkář - pečivář, Kuchař - číšník, Kadeřník, Prodavač a Řezník - uzenář. 

K čtyřletým studijním oborům zakončených maturitní zkouškou patřily Ekonomika  

a podnikání, Obchodně podnikatelská činnost, Oděvní technik a Operátor oděvní výroby.  

Pro absolventy tříletých učebních oborů škola nabízela dvouleté nástavbové studium rovněž 

zakončené maturitní zkouškou, jednalo se o obor Podnikání. Teoretická výuka probíhala 

v prostorách budovy na ulici Husova 6 v Opavě a praktický výcvik na odloučených 

pracovištích. 

Obě výše zmíněné školy zanikly k 31. 8. 2011 a vznikl nový právní subjekt Střední 

škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 

Tyršova 34, Opava, 746 95 (dále již jen SŠHS a VOŠ Opava).  Sloučením splynutím těchto 

škol vznikla tedy nová organizace s novým názvem.  

2.1 Možnosti studia na SŠHS a VOŠ Opava 

SŠHS a VOŠ Opava nabízí možnost vzdělávání v učebních a maturitních oborech, 

možnost nástavbového studia pro absolventy učebních oborů, vyššího odborného studia  

a bakalářského studia. 
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Učební obory  

Na SŠHS a VOŠ Opava v budově na Husově ulici se vyučují tříleté učební obory 

zakončené závěrečnými zkouškami a vydáním výučního listu. Jedná se o tyto obory: [24] 

 29-54-H/01  Cukrář 

 29-51-H/01  Výrobce potravin 

 65-51-H/01  Kuchař - číšník 

 69-51-H/01  Kadeřník 

 31-58-H/01  Krejčí 

 29-53-H/01  Pekař 

 66-51-H/01  Prodavač 

 29-56-H/01  Řezník - uzenář 

Obor Cukrovinkář - pečivář je již jen dobíhající vlivem nedostatečného zájmu. 

SŠHS a VOŠ Opava na pracovišti Husova 6, zajišťuje žákům komplexní přípravu – 

teoretické i praktické vyučování. Kromě vzdělávacích aktivit škola poskytuje komplexní 

služby široké veřejnosti a to především v oblasti gastronomie, odívání, vlasové kosmetiky  

a obchodu. Je též členem oborových asociací. Žáci se v průběhu studia účastní vzdělávacích 

exkurzí, výstav, veletrhů, kulturních a sportovních akcí; mohou také soutěžit v regionálních, 

krajských, národních i mezinárodních soutěžích. [24] 

Pro absolventy učebních oborů škola nabízí dvouleté nástavbové studium zakončené 

maturitní zkouškou. Absolventi školy také nacházejí dobré uplatnění na trhu práce a to  

i v zahraničí. [24] 

Maturitní obory 

SŠHS a VOŠ Opava, zajišťuje žákům komplexní přípravu – teoretické i praktické 

vyučování. Kromě vzdělávacích aktivit škola poskytuje komplexní služby široké veřejnosti  

a to především v oblasti gastronomie, odívání, vlasové kosmetiky a obchodu. Je též členem 

oborových asociací. Žáci se v průběhu studia účastní vzdělávacích exkurzí, výstav, veletrhů, 

kulturních a sportovních akcí; mohou také soutěžit v regionálních, krajských, národních  

i mezinárodních soutěžích. [25] 
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V budově na Tyršově ulici se vyučují následující čtyřleté studijní obory zakončené 

maturitní zkouškou: [25] 

 65-42-M/01  Hotelnictví 

 65-42-M/02  Cestovní ruch 

V budově na Husově ulici se vyučují následující čtyřleté studijní obory zakončené 

maturitní zkouškou: 

 63-41-M/01  Ekonomika a podnikání 

 31-43-L/01  Oděvní technik 

Pro absolventy tříletých učebních oborů škola nabízí dvouleté nástavbové studium 

zakončené maturitní zkouškou, které je rovněž vyučováno v budově na Husově ulici. 

 64-41-L/51  Podnikání 

Vyšší odborné vzdělávání 

Vyšší odborné vzdělávání připravuje studenty na výkon náročných povolání v oblasti 

cestovního ruchu a hotelnictví. Během vzdělávání studenti získají znalosti o fungování tržní 

ekonomiky a jednotlivých ekonomických subjektů, zvládnou problematiku právních vztahů 

v rozsahu daném vzdělávacím programem, poznají podstatu a způsob využívání 

informačních systémů a technologií. Speciální znalosti a dovednosti zahrnují problematiku 

cestovního ruchu, jeho řízení a tvorby rozvojových regionálních produktů, resp. řízení 

hotelového provozu, základy logistiky hotelu, marketingu a propagace. [26] 

Nezbytnou kvalifikací je aktivní znalost cizích jazyků, komunikativní dovednosti, 

flexibilita a kreativita. Po úspěšně složeném absolutoriu získají absolventi neakademický 

titul diplomovaný specialista, užívaný za jménem ve zkratce 'DiS.'. Vyšší odborné 

vzdělávání je nabízeno v prezenční (denní) a dálkové formě vzdělávání prostřednictvím 

dvou vzdělávacích programů: [26] 

 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu 

 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky 

Bakalářské studium 

Výuka bakalářského studijního oboru Hotelnictví (B6503) v rámci stejnojmenného 

studijního programu po akreditaci získané v březnu 2003 byla zahájena od akademického 
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roku 2003/04, pro který byli přijati studenti do 1. ročníku. Studium garantuje Slezská 

univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (OPF) a je realizováno ve spolupráci 

se SŠHS a VOŠ Opava. Fyzicky probíhá výuka části studentů v Opavě v budově VOŠ 

Opava a část studentů studuje na OPF v Karviné. Absolventi získají akademický titul bakalář 

(Bc.), uváděný před jménem, studium je bezplatné. [27] 

Můžeme vidět, že sloučení škol se dotklo složení nabídky oborů jen minimálně. 

Citelněji se dotklo Střední školy Husovy, kde byl zrušen jeden učební obor a dva 

maturitní obory, které právě dobíhají. 

2.1.1 Obor Hotelnictví 

Jak již bylo řečeno v Úvodu, tato diplomová práce se bude zaobírat měřením 

spokojenosti s odborným vzděláváním se zaměřením na maturitní obor Hotelnictví 

vyučovaný v prostorách na Tyršově ulici. Proto je nutné tento obor ještě blíže specifikovat  

a charakterizovat: [28] 

 Kód a název oboru vzdělávání: Hotelnictví: 65-42-M/01  

Délka a forma studia: čtyřleté denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Připravuje středoškolsky vzdělané odborníky v oblasti hotelnictví a dalších službách 

cestovního ruchu. Absolventi se uplatňují jako provozní či řídící pracovníci nebo samostatní 

podnikatelé v hotelích, stravovacích zařízeních a cestovních kancelářích.  

Studium v délce 4 let je ukončeno maturitní zkouškou.  

Obsah studia tvoří všeobecně vzdělávací a odborné předměty, které poskytují žákům 

důkladné osvojení dvou cizích jazyků. Výběr tvoří angličtina, francouzština, němčina  

a ruština), gastronomie a techniky služeb v oblasti stravování a ubytování, dále základ 

ekonomických disciplin a obchodně-podnikatelských činností.  

Mimořádný význam má praxe žáků vykonávaná v průběhu studia ve školních, 

tuzemských i zahraničních zařízeních.  

Žáci se mohou zúčastnit barmanských, baristických, someliérských a jiných 

odborných kurzů zakončených certifikační zkouškou.  

Obsah studia: všeobecně vzdělávací a odborné předměty, důkladné osvojení dvou 

cizích jazyků (anglický, německý, francouzský, ruský), gastronomie a technika služeb 
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v oblasti stravování a ubytování, základ ekonomických disciplín, výpočetní techniky  

a obchodně podnikatelských činností.  

Uplatnění: absolvent oboru nalezne uplatnění ve středních obchodně provozních  

a obchodně ekonomických funkcích v hotelích a podnicích veřejného stravování, 

v cestovních kancelářích a institucích organizujících turistické služby. 

2.2 Ekonomická charakteristika 

SŠHS a VOŠ Opava je příspěvkovou organizací. To znamená, že příjmy, které ze své 

činnosti dosahuje, si nechává pro financování svých výdajů. Organizace však zabezpečuje 

veřejné statky na neziskovém principu a tak zaplacené příspěvky studentů nestačí na pokrytí 

ekonomicky nutné výše nákladů. Není tudíž finančně samostatná a tak je závislá na 

financování ze strany státu a kraje. [12] 

Financování regionálních středních škol je založeno na principu vícezdrojového 

financování. Přímé náklady na vzdělávání (platy, povinné odvody a ostatní neinvestiční 

výdaje - učební pomůcky, učebnice a školní potřeby, rozvojové a inovační programy, výdaje 

na další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) jsou hrazené státem, konkrétně 

příspěvkem, který poskytuje MŠMT z kapitoly 333-MŠMT kraji formou dotace, který tyto 

prostředky poskytne škole formou dotace. Výše tohoto příspěvku ovlivňují tzv. republikové 

normativy. Ostatní provozní náklady (jsou to neinvestiční náklady související se zajištěním 

provozu školy a zařízení, především náklady na energie, nájemné, opravy, materiál, ostatní 

služby, odpisy, drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

atd.) a investiční výdaje jsou hrazené formou příspěvku zřizovatelem, v případě SSHŠ  

a VOŠ Opava, Moravskoslezským krajem. Výše tohoto příspěvku je stanovena dle tzv. 

krajských normativů. Škola dále hospodaří s prostředky svých fondů a může taky získávat 

peněžité dary od různých subjektů, včetně ze zahraničí. [12] 

SŠHS a VOŠ Opava získává prostředky do svého rozpočtu nejen prostřednictvím 

státních a krajských příspěvků, ale rovněž na základě vlastní iniciativy. Jedná se doplňkovou 

činnost školy. Tuto činnost může škola vykonávat na základě živnostenského oprávnění a se 

schválením kraje. 

Dalším finančním zdrojem SŠHS a VOŠ Opava jsou finanční prostředky 

z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). 
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Tyto prostředky škola čerpá v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 

Hospodářský výsledek hlavní činnosti školy a doplňkové činnosti školy ve 

schvalovacím řízení celkem za období od 1. 9. do 31. 12. 2011 po sumarizaci na základě 

rozborů příspěvkových organizací přehledně ukazuje Tab. 2.1. 

Tab. 2.1 HV školy (1.9. - 31.12. 2011) 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti Kč + 289.615,09 

Hospodářský výsledek hlavní činnosti Kč - 29.912,16 

Hospodářský výsledek celkem Kč + 259.702,93 

Hospodářský výsledek po zdanění Kč + 259.702,93 

Předběžná daň z příjmu Kč   0 

Zdroj: [29] upraveno autorem 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti a hlavní činnosti a veškeré fondy jsou plně 

finančně vykryty. 

Daň z příjmu právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2011 od 1. 9. 

do 31. 12. 2011 byla celkově vypočtena částkou Kč 0,--. 

Zisk za toto období byl rozdělen do jednotlivých fondů, jak ukazuje Tab. 2.2. 

Tab. 2.2 Přidělení zisku z 9. - 12. 2011do jednotlivých fondů 

Fond odměn Kč 207.000,- 

Rezervní fond Kč 52.702,93 

Celkem Kč 259.702,93 

Zdroj: [29] upraveno autorem 

Ziskový hospodářský výsledek kalendářního roku 2011 od 1. 9. do 31. 12. 2011 byl 

vytvořen hlavně doplňkovou činností školy ve výši Kč 289.615,09.  

Výnosy doplňkové činnosti jsou tvořeny zejména tržbami veřejného stravování 

(prodejem jídel a nápojů), ubytováním a zprostředkovatelskými službami v oblasti seminářů 

zaměřených na daňové zákony a pronájmem nemovitostí. 

Hospodářský výsledek hlavní činnosti byl vytvořen především příjmy z produktivní 

práce studentů a úplatou za vzdělání od studentů VOŠ. 
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K dosažení zisku hospodářského výsledku je zapotřebí značného pracovního úsilí 

všech zaměstnanců jednotlivých středisek. 

2.3 Organizační struktura 

Velkým otazníkem při slučovaní VOŠ a HŠ a Střední školy Husova 6 bylo vytvoření 

nové funkční organizační struktury. Cílem bylo zachování pracovních míst pro stávající 

pedagogické pracovníky a co nejefektivnější propojení vedení obou škol a vytvoření nové 

struktury managementu.  

Mgr. Jiří Honka – ředitel školy 

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje po předchozím 

souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ředitel jedná jménem organizace 

samostatně. Je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen 

postupovat v souladu s platnými právními předpisy, správními předpisy kraje a jeho 

vnitřními organizačními předpisy. 

Mgr. Jiří Honka byl ředitelem VOŠ a HŠ Opava. Po rezignaci ředitele Střední školy 

Husova 6 pana Mgr. Josefa Vilímce a jeho odchodu do důchodu, nemuselo být vyhlašováno 

výběrové řízení na pozici ředitele SŠHS a VOŠ Opava, a tak se jím stal právě Mgr. Honka. 

Mgr. Martin Ruský – zástupce statutárního orgánu 

Statutární zástupce zastupuje ředitele, který jej jmenuje, v době nepřítomnosti  

v plném rozsahu. 

Ing. Petra Kavalová – hlavní ekonomka školy 

Mgr. Jana Praisová  – pedagogická zástupkyně SŠHS v Opavě, Husova 6  

Mgr. Lenka Svrčinová – pedagogická zástupkyně SŠHS v Opavě, Tyršova 34 

Mgr. Milan Šmíd – zástupce ředitele pro výuku odborných předmětů SŠHS  

v Opavě, Tyršova 34 

Ing. Jiří Štindl – pedagogický zástupce Vyšší odborné školy v Opavě 

Ing. Petr Janík – pedagogický zástupce pro bakalářské studium 

Milena Bernátová – vedoucí vychovatelka Domova mládeže 

Kompletní organizační schéma řízení uvádím v Příloze č. 2. 
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2.4 Charakteristika prostředí školy 

Žádná škola nežije v izolaci, ale je při všech svých aktivitách hluboce ovlivňována 

prostředím, ve kterém působí. Ani SŠHS a VOŠ Opava není výjimkou a při výkonu svých 

činností na ni působí vlivy jak vnitřní, tak vnější. [15] 

2.4.1 Makroprostředí 

Pro SŠHS a VOŠ Opava je poznání a využití svého makroprostředí životně důležité. 

Toto vnější prostředí je typické svou dynamikou a neovlivnitelností z pohledu školy a odráží 

základní trendy vývoje celé společnosti. [15] 

a) demografické prostředí 

Škola by měla dlouhodobě sledovat vývoj populace dané věkové kategorie, která 

tvoří zákazníky školy, tj. žáky a studenty a zvažovat možné důsledky tohoto vývoje v oblasti 

svého působení. Dle údajů ze sčítání lidu, které proběhlo v roce 2011, čítá Moravskoslezský 

kraj, ve kterém působí SŠHS a VOŠ Opava, 1 236 028 obyvatel, což z něj činí třetí 

nejlidnatější kraj v ČR.  Z toho 179 016 ve věkové kategorii 0 - 14 let, což je takřka 18% 

pokles oproti roku 2001. Vývoj této skupiny říká škole pouze kusé informace  

o demografickém vývoji. Jistý je pouze pokles dětí v této věkové kategorii, to co tento fakt 

způsobuje je patrné až z dalších údajů Českého statistického úřadu. Počet živě narozených 

dětí v kraji klesá až do roku 2000, kde dosáhl svého minima, od tohoto roku zaznamenáváme 

mírný růst. Obecně velký problém představuje stárnutí obyvatelstva, které je způsobeno 

zejména dlouholetým poklesem nově narozených dětí a růstem počtu osob 

v postproduktivním věku. Pokles nově narozených dětí se následně projevuje ve školství 

snížením počtu žáků a studentů. Následující Obr. 2.2 ukazuje dramatický pokles věkové 

skupiny 15 - 18 let, která tvoří zákazníky středních škol. Tato skutečnost vede a povede 

k poklesu počtu středních škol, prostřednictvím jejich zrušení nebo sloučení jako v případě 

nově vzniklé SŠHS a VOŠ Opava. 
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Obr. 2.2 Demografický vývoj v MSK 2007 - 2020 

 

Zdroj: [21] 

b) ekonomické prostředí 

Minimalizace průvodních negativních jevů působení trhu a stabilizace ekonomiky 

jsou hlavními snahami státu. Tyto plány a cíle stát zajišťuje prostřednictvím monetárních, 

fiskálních, vnějších obchodních a důchodových nástrojů hospodářské politiky. Všechny tyto 

nástroje ovlivňují situaci ve školství. [15] 

Monetární politika ovlivňuje cenovou hladinu a tudíž i výši cen vstupů školy. Dle 

údajů Českého statistického úřadu byla průměrná meziroční míra inflace v roce 2011 1,9 %.  

Fiskální politika ovlivňuje objem peněžních prostředků, které budou ze státního 

rozpočtu přerozděleny ve prospěch resortu školství. Dle Publikace České školství  

v mezinárodním srovnání, která vychází z ročenky Education at a Glance 2011 vydávanou 

OECD dosahují výdaje České republiky na vzdělávání 4,5 % HDP. To znamená, že zaostává 

za průměrem zemí OECD, který dosahuje 6,1% HDP. V žebříčku 34 členských zemí OECD 

je ČR až na předposledním místě, méně peněz dává do školství už jen Slovensko. Nutno říci, 

že aktuální stav českého školství tomuto faktu odpovídá. [19] 

Výdaje Moravskoslezského kraje, který je zřizovatelem SŠHS a VOŠ Opava, na 

střední odborné školy dosáhly v roce 2011 1,2 mld. Kč. 
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Důchodová politika se projevuje například v zásadách mzdové politiky. Z již výše 

zmíněné ročenky OECD plyne, že mezi roky 2000 a 2009 rostly platy učitelů prakticky ve 

všech zemích. K největšímu nárůstu (okolo 50 %) došlo přitom v Česku, Estonsku  

a Turecku, i přesto si ale český učitel přijde ročně na pouhou třetinu toho, co učitel 

v Lucembursku. [19] 

c) politické prostředí 

Politické prostředí vytváří silný vliv na středoškolské vzdělávání. Toto prostředí je 

tvořeno legislativou, vládními orgány, krajskými a obecními úřady a lobby. V ČR je 

vzdělávání upraveno legislativou tvořenou soustavou zákonů, vyhlášek, směrnic, nařízení  

a předpisů. Těmito pravidly a bariérami se vláda snaží ochraňovat širší celospolečenské 

zájmy. Je to přece vláda, která prostřednictvím MŠMT a zřizovatelů škol zajišťuje plně nebo 

z větší části jejich financování a tudíž se potvrzuje zásada, která platí v tržní ekonomice, že 

„kdo platí, ten také rozhoduje“. Aby byly školy schopny efektivního řízení, je ovšem nutné 

nalézt kompromis mezi mírou centralizace a decentralizace. 

Hlavní zákony, které upravují středoškolské vzdělávání v ČR jsou: [18] 

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

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., 

č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 

624/2006 Sb., č. 217/2007, č. 343/2007 Sb., č. 58/2008 Sb., č. 242/2008 Sb. a zákon č. 

243/2008 Sb.; 

 úplné znění zákona č. 561/2004 bylo vyhlášeno 2. září 2008 a zohledňuje všechny 

změny zákona, které nabyly účinnosti do tohoto data; 

 zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. s účinností od 5. března 

2009; 

 zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon s účinností od 1. ledna 2012; 

 zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním  

a školským zařízením, ve znění zákona č. 562/2004 Sb; 

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

Platné znění tohoto zákonu platí s účinností od 1. července 2010; 
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 zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 

některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Převážná část 

tohoto zákona nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2007.  

Nesmíme opomenout ani chystanou reformu financování regionálního školství, jejíž 

koncepce je právě (leden 2012) odborně projednávána a diskutována. Cílem této veřejné 

diskuse je zpětná vazba nutná pro konečné nastavení konkrétních hlavních parametrů této 

reformy, jejíž účinnost se předpokládá od roku 2013. Hlavním cílem reformy je snaha  

o stabilní a neměnný systém financování regionálního školství, který by byl efektivní  

a spravedlivý. Touto reformou chce vláda podpořit školský zákon z roku 2005. [20] 

České školství je podstatně ovlivňováno nadnárodními institucemi EU, jejímž členem 

je i ČR. EU prostřednictvím směrnic, nařízení a rozhodnutí ovlivňuje české školství ve všech 

směrech. Aktuální je strategie „Evropa 2020“, kterou přijala v červnu 2010 Evropská rada, 

jejímž cílem je přeměnit EU na inteligentní a udržitelnou ekonomiku. Tohoto hlavního cíle 

má být dosaženo prostřednictvím dílčích cílů, které se dotýkají mimo jiné i vzdělávání. 

Dalším dokumentem je např. Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání 

a odborné přípravě (ET 2020), který byl přijat ministry školství všech států EU v květnu 

2009. Důležité jsou i další programy a dokumenty vydávané na úrovni EU.    

d) technologické prostředí 

„Neustálé změny v technologickém prostředí s sebou přinášejí také nutnost škol 

neustále investovat do nových technologií, které umožňují zvyšovat produktivitu práce, 

snižovat náklady, zefektivňovat kvalitu a způsob výuky a tím zlepšovat jejich 

konkurenceschopnost.“
1
 Při realizaci investic, které se týkají zejména rozvoje vzdělávací 

infrastruktury (materiálně-technické prostředí, informační technologie, didaktické  

a multimediální vybavení atd.), školy často využívají dotačních programů MŠMT, krajských  

a evropských projektů. [17] 

V dnešní době je nejvíce patrný technologický posun v oblasti informačních 

technologií. Ty pronikly do všech oblastí života a stávají se jeho běžnou součástí. Žákům  

a studentům jsou dnes informační technologie běžně dostupné a díky tomu se mění jejich 

pohled na svět, především způsob vnímání a získávání informací. Přizpůsobení školy 

                                                 
1
 ZACHNÍK, Aleš. Návrh marketingové komunikace střední školy. Ostrava, 2009. Bakalářská práce. Vysoká 

škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Marketingu a obchodu. 
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v oblastech způsobů vzdělávání a vybavenosti učeben, které budou zohledňovat informační 

technologie, by mělo být samozřejmostí.  

e) sociálně – kulturní prostředí 

Řada faktorů, které vytvářejí kulturní a sociální prostředí, vyplývá ze zvyků, přístupů 

a preferencí obyvatelstva určité země nebo oblasti. Tyto faktory následně dávají celkový 

směr chování a jednání obyvatel v oblasti sociální, politické a hospodářské. Kultura je tedy 

výsledkem působení určitých hodnot a norem chování, které jsou tvořeny sociálním 

prostředím. Tyto hodnoty, normy a trendy mohou ovlivnit např. poptávku po typu vzdělání  

a proto je poznání těchto kulturních a sociálních vlivů pro vedení školy důležitým 

předpokladem úspěchu při provedení každé zásadní změny. [15] 

Dnes můžeme být svědky celosvětového společenského trendu k posilování 

všeobecného vzdělávání. K profesní profilaci studenta dochází až na terciární úrovni. Z toho 

plyne zvýšený zájem o víceletá gymnázia a lycea, což ovlivňuje vzdělávací nabídku 

středních odborných škol a snižování nároků na potencionální studenty např. odstraněním 

přijímacích zkoušek atd. Tímto trendem je ovlivněna také SŠHS a VOŠ Opava. Škola se 

ovšem nabízením dobré perspektivy uplatnění na trhu práce ve službách, kvalitou a tradicí 

snaží tento nepříznivý trend tlumit. V letošním roce se škola vrací k přijímání studentů 

prostřednictvím přijímacích zkoušek. [15] 

2.4.2 Mezoprostředí 

Hlavním cílem školy je efektivně uspokojovat potřeby vzdělání a výchovy svých 

studentů. Pro uskutečnění těchto cílů škola vstupuje do úzkého kontaktu s řadou jiných 

subjektů, fyzických i právnických osob. Tyto subjekty vytváří mezoprostředí, ve kterém 

škola funguje a kterým je ovlivňována. Mezoprostředí školy tvoří především její zákazníci, 

subjekty patřící do vzdělávací soustavy, partneři školy a veřejnost. [15] 

a) konkurence 

Konkurenční prostředí je součástí mezoprostředí školy, ačkoliv se může zdát pojem 

konkurence ve školním prostředí jako nesmyslný, každodenní praxe ukazuje, že trh 

vzdělávacích služeb reálně existuje. Vzhledem k ekonomickým a demografickým změnám 

tato konkurence dokonce nabírá na intenzitě a proto si management školy nemůže dovolit 

konkurenci ignorovat. Konkurence mezi školami vzniká především při získávání zdrojů 

potřebných pro jejich přežití a rozvoj. Těmito zdroji rozumíme získání studentů a pedagogů 
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v potřebném množství a kvalitě, získání finančních prostředků (přízně kraje při stanovení 

rozpočtu školy a sponzorů, získání grantů, účast na projektech MŠMT, napojení na 

mezinárodní projekty EU atd.) a získání dobrého jména školy - goodwill. [15] 

Sloučením VOŠ a HŠ Opava a Střední školy Husova 6 vznikl nový 

konkurenceschopnější subjekt. Toto sloučení s sebou nese především zvýšení vyjednávací 

síly a ekonomické výhody. Náklady na výuku jednoho žáka jsou nižší a škola má lepší 

finanční podmínky pro svůj rozvoj a je schopna získávat více finančních prostředků. 

I přes zaznamenaný demografický pokles SŠHS a VOŠ Opava problémy s naplněním 

kapacity tříd prvních ročníků problémy nemá. Počet přihlášených studentů převyšuje počet 

přijetých, což je způsobeno především dlouholetou tradicí školy, její pověstí a image  

a upuštěním od přijímacích zkoušek a přijímáním žáků pouze podle studijních výsledků. 

Škola tedy využívá konkurenční strategii diferenciace - odlišuje se kvalitou nabízeného 

vzdělání, na druhou stranu je zde rozpor mezi kvalitou vstupujících studentů a požadovanou 

úrovní absolventů.  

V Moravskoslezském kraji, který je zřizovatelem SŠHS a VOŠ Opava, působí 

celkem 151 středoškolských a vyšších odborných zařízení. Ve městě Opava, kde škola sídlí, 

se nachází celkem 13 dalších středních škol z toho 1 je i vyšší odbornou školou, v celém 

okresu Opava je to pak 18 zařízení. Těchto 151 zařízení může tvořit nepřímou konkurenci.   

Pokud se zaměříme na konkurenci dle vzdělávacích oborů, působí v kraji 21 

středoškolských zařízení a 2 vyšší odborné školy s obdobným zaměřením oborů jako má 

SŠHS a VOŠ Opava. Přímou konkurenci v rámci okresu Opava mohou tvořit Střední škola 

hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD, Šilheřovice s. r. o. a Střední škola, Vítkov-

Podhradí, příspěvková organizace. Mezi konkurenty z okresu Bruntál můžeme počítat např. 

Střední odbornou školu dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvkovou organizaci nebo 

Střední školu, Rýmařov, příspěvkovou organizaci. Další konkurencí, která působí z okresu 

Ostrava je např. AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství nebo Střední škola 

prof. Zdeňka Matějčka, příspěvková organizace. V každém okresu Moravskoslezského kraje 

můžeme najít minimálně jedno školské zařízení, které skladbou nabízených oborů může 

tvořit přímou konkurenci SŠHS a VOŠ Opava. Kompletní seznam konkurentů uvádím 

v Příloze č. 3. 
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b) zákazníci  

Škola má ve skutečnosti více zákazníků, kteří z užívání jejich služeb mají prospěch. 

Existuje také více subjektů, které rozhodují o výběru školy nebo se na tomto procesu 

podílejí. Škola by si samozřejmě měla stanovit cílové skupiny a zjistit jaké potřeby tyto 

cílové skupiny mají ve vztahu ke škole. [15] 

V první řadě se jedná o žáky - studenty, kteří užívají a mají prospěch ze služeb 

(vzdělávání), které jim škola poskytuje. Počet studentů SŠHS a VOŠ Opava ve školním roce 

2011/2012 činí 1050. Aby škola naplnila kapacity svých tříd, musí každoročně oslovovat 

potencionální studenty - zákazníky, které tvoří žáci devátých tříd základních škol především 

v okresu Opava a sousedících okresech Bruntál, Ostrava a Nový Jičín. 

Druhou skupinou jsou bezesporu rodiče, kteří z velké části rozhodují o výběru školy 

a jejichž zájmem je získání kvalitního vzdělání pro své potomky. Tento fakt by škola měla 

zohlednit při volbě vhodné komunikace s touto cílovou skupinou a snažit se o její 

spokojenost s poskytovanými službami, prostřednictvím kvalitního vzdělávání jejich  

dětí -  studentů školy. Velmi důležitým nástrojem komunikace SŠHS a VOŠ Opava s rodiči 

je školská rada, která jim umožňuje podílet se na správě školy. Dalším nástrojem jsou třídní 

schůzky, které škola pořádá během školního roku jednou měsíčně.  

Na to navazuje další skupina, kterou tvoří absolventi školy. Ti teprve v praxi při 

hledání zaměstnání nebo při přijímání na vysoké školy poznají, jakou hodnotu má úroveň 

vzdělání, kterou jim škola poskytla a jak je připravila pro praktický život. [15] 

Jelikož je SŠHS a VOŠ Opava příspěvkovou organizací jejímž zřizovatelem je stát, 

musíme považovat za zákazníky školy rovněž veřejnost. Veřejnost má právo vědět jak škola 

hospodaří se svěřenými státními a krajskými prostředky, jak čerpá příspěvky z fondů EU atd. 

Škola se snaží o vytvoření co nejlepších vazeb s veřejností, která může šířit její dobré jméno. 

c) partneři 

Škola při svých činnostech spolupracuje se zahraničními hotely, restauracemi  

a školami. Dále pak spolupracuje s tuzemskými hotely a restauracemi, muzei, zámky, 

cestovními kancelářemi a s mnoho dalšími firmami a společnostmi. U těchto partnerů 

studenti vykonávají povinné odborné i učební praxe. Partneři následně poskytují škole 

zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotících dotazníků, v nichž se na závěr praxe vyjadřují ke 

kompetencím a znalostem jednotlivých praktikantů a jsou tak zdrojem podnětů a návrhů na 
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zlepšení vzdělávacího procesu školy a jeho aktualizaci. V případě, že studenti vykonávají 

zahraniční praxi u některého ze zahraničních partnerů, obdrží certifikáty o konání praxe, 

které se mohou stát cenným doporučením při hledání zaměstnání. 

Škola dále spolupracuje s dalšími obchodními partnery, pro které pravidelně zajišťuje 

catering a obsluhu na jimi pořádaných akcích. Zajišťování těchto akcí je významným 

finančním zdrojem školy a zároveň součást odborného výcviku studentů. Seznam těchto 

partnerů uvádím v Příloze č. 6 – Seznam obchodních partnerů. 

Významným partnerem je rovněž Asociace hotelů a restaurací České republiky, 

jejímž členem škola je. Tato asociace zastupuje zájmy svých členů i na evropské úrovni. 

Dále spolupracuje se samosprávou na propagaci a rozvoji cestovního ruchu v krajích  

a marketingové podpoře svých členů, pomáhá jim lépe se orientovat na trhu, být připraven 

na nová legislativní opatření a umožňuje jim ovlivňovat dění v oboru.  

Za partnery školy považujeme také subjekty, které patří do vzdělávací soustavy státu 

(Moravskoslezský kraj, MŠMT) a nadnárodní instituce (EU), které ovlivňují školu 

vyhláškami a nařízeními a finančně ji podporují dotacemi, programy a příspěvky na provoz.  

2.4.3 Mikroprostředí 

Jedním z rozhodujících a nejsilnějších faktorů, který ovlivňuje vnímanou kvalitu  

a práci školy je úroveň a kvalita vnitřního prostředí. Mikroprostředí školy a jeho kvalita je 

ovlivňována kulturou školy, mezilidskými vztahy, organizační strukturou, managementem, 

pedagogickým sborem a materiálním prostředí školy. Jak již byl řečeno, studenti a žáci jsou 

zákazníky školy a vytváří mezoprostředí školy, současně jsou však bezesporu součástí 

mikroprostředí školy a spoluvytvářejí jej.  Všechny tyto složky jsou vzájemně propojeny  

a rozhodují o vytváření pozitivní image školy. [15] 

Vzhledem k nedávnému sloučení, jehož předmětem byly dvě školy s rozdílnou 

 image a kulturou, vlastním managementem a pedagogickým sborem, rozdílnou kvalitou 

vzdělání, vlastní nabídkou skladby oborů, rozdílnou úrovní studentů a požadavků, které jsou 

na ně kladeny se mikroprostředí nově vzniklé SŠHS a VOŠ Opava stále ještě dotváří. 

Všechny tyto složky musí nově vzniklý management zohlednit při budování jednotné image 

a kultury školy. Patrně největší problém nastane při budování kvalitních mezilidských vztahů 

nejen mezi pedagogy a bývalým managementem obou škol, ale především mezi studenty. 

Podstatná je jednotnost vystupování všech těchto skupin na veřejnosti a jednotná prezentace 

samotné SŠHS a VOŠ Opava.  
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3 Teoretická východiska měření spokojenosti zákazníků 

 

Patrně již od počátku lidské společnosti si první výrobci a obchodníci museli všímat 

svých zákazníků pozorováním toho, jak vypadají, jak si vybírají nabízené zboží,  

a nasloucháním jejich přání. Toto poznávání zákazníků má dlouhou historii, avšak 

s postupem času se tyto postupy staly propracovanějšími a rozšířenějšími. V současnosti si 

bez těchto postupů podnikatelské a obchodní aktivity takřka nedovedeme představit. Každý 

podnik by se měl v první řadě soustředit na odhalení potřeb, očekávání, přání a spokojenosti 

zákazníků. Tyto zjištění se mohou stát klíčovou výzvou, možností a směrem další 

podnikatelské orientace. [1] 

Pro mnoho lidí je však představa srovnávání školy jako tržního subjektu, který 

sleduje své cíle v tržním prostředí, poněkud nevhodná. Podkladem pro nevhodnost tohoto 

srovnání je především rozkol v cílech školy a ziskových organizací. „Cílem školy je 

poskytnout jedinci vzdělání rozvíjející jeho schopnosti a kultivující jeho charakter respektive 

postoje tak, aby se v demokratické společnosti co nejlépe uplatnil“. 
2
 Zjednodušeně můžeme 

říci, že cílem a výstupem školy jsou vzdělaní a vychovaní studenti, což vychází ze všeobecně 

platného cíle neziskových organizací - poskytnutí služby zákazníkovi. Důležitý je zde 

význam sociálního marketingu, neboť z výsledků vzdělávacího procesu mají prospěch nejen 

absolventi, ale také celá společnost. Cílem ziskové organizace je naproti tomu především 

dosažení zisku, většího tržního podílu, snaha o přežití v konkurenčním prostředí, rychlá 

návratnost investic, či jiný ekonomický cíl. Přes tyto řádově odlišné cíle, mají ziskové 

organizace i školy něco společného. Oba typy subjektů se snaží uspokojovat potřeby a přání 

svých zákazníků a následně zjišťovat zpětnou vazbu, jejich spokojenost. [15, 16] 

Škola, respektive její vedení, si musí, jako každý tržní subjekt, identifikovat své 

zákazníky, jejich přání a potřeby, aby je následně mohla uspokojit a na základě zpětné vazby 

jejich spokojenost hodnotit. Výsledkem takového marketingového řízení je vybudování 

efektivně fungující a konkurenceschopné vzdělávací instituce. 

 

                                                 
2
 SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 2. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 

328 s. ISBN 978-80-7357-494-9. str. 16. 
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3.1 Identifikace zákazníka ve školství a jeho charakteristika 

Ke skutečně profesionálnímu a systematickému měření spokojenosti zákazníků by si 

firma/škola nejprve měla definovat, kdo je pro ni zákazníkem. Toto uvědomění je pro 

firmu/školu naprostou nezbytností. To znamená, že na samém začátku si musí ujasnit,  

u kterých skupin zákazníků bude měření jejich spokojenosti realizovat. Identifikace 

zákazníků totiž bude mít vliv nejenom na náklady spojené s měřením spokojenosti, ale i na 

všechny další aktivity s tímto měřením související. Proto se z této činnosti stává jedna 

z klíčových úloh managementu organizace, bez ohledu na to jaké produkty dodává. [7] 

„Zákazníkem rozumíme osobu, domácnost nebo organizaci, která nějakou formou 

zaplatí za službu a získává s ní spojený užitek.“
3
 Povaha vztahů mezi zákazníky  

a poskytovatelem služeb je odlišná od vztahů mezi zákazníky a výrobci zboží. Zákazník se 

často stává spoluproducentem služby, neboť je přímým účastníkem procesu poskytování 

služby a může tak výrazným způsobem ovlivnit její kvalitu. Častěji než při spotřebě zboží 

můžeme být svědky vytvoření dlouhodobých důvěrných vztahů mezi zákazníkem  

a poskytovatelem služby a vzniku loajality zákazníků. [5] 

Škola se pohybuje v prostředí trhu vzdělávacích služeb, a proto by vedení každé 

školy pro definování subjektů tvořících její trh mělo určit velikost svého trhu a budoucí 

možné poptávky po vzdělávacích službách. Obecně tedy můžeme říct, že trh školy je tvořen 

žáky či studenty, kteří mají zájem o studium příslušného typu školy. Tyto žáky či studenty 

můžeme definovat jako zákazníky školy, ti ovšem nejsou jedinou skupinou zákazníků, které 

by si škola měla definovat. Ve skutečnosti existují i další subjekty, které užívají a mají 

prospěch z jejích služeb nebo rozhodují o výběru školy či se na tomto procesu výrazně 

podílejí. Mezi tyto subjekty patří rodiče, kteří mají zájem o kvalitní vzdělání a přípravu 

svých dětí pro praktický život. Rodiče spoluvytvářejí názory a postoje svých dětí a tím 

ovlivňují výběr školy. Za zákazníky školy můžeme považovat i podniky a organizace, které 

tvoří budoucí zaměstnavatele absolventů školy. V jejich zájmu je, aby byli studenti co 

nejlépe vybaveni znalostmi a dovednostmi pro jejich úspěšnou kariéru, neboť dlouhotrvající 

zapracování není pro žádnou společnost levnou záležitostí. Tímto můžeme navázat na další 

cílovou skupinu školy, kterou jsou její absolventi. Ti teprve v praxi poznávají, jakou hodnotu 

má diplom z této školy a jak je škola připravila pro výkon povolání. Vzhledem k právní 

                                                 
3
 JANEČKOVÁ, Lidmila a Miroslava VAŠTÍKOVÁ.  Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2001. 180 s. ISBN 80-7169-995-0. str. 28. 
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formě většiny vzdělávacích institucí (příspěvkové, neziskové organizace) můžeme za 

zákazníky školy dále považovat veřejnost, která se zajímá o efektivnost hospodaření a další 

aktivity školy. Z širšího pohledu bychom za zákazníky školy mohli uvažovat i zaměstnance 

školy, kteří na jedné straně služby poskytované školou vytvářejí, na straně druhé jsou i jejími 

uživateli. [15] 

3.1.1 Žáci a studenti 

V rostoucím konkurenčním prostředí si již řada škol uvědomila, že předmětem jejich 

zájmu musí být především žáci a studenti školy, neboť hlavním posláním a cílem školy je 

uspokojování jejich potřeby vzdělávání. Vztah mezi studenty a školou se postupem času, 

vlivem větší konkurence, politickým, ekonomickým a demografickým změnám, dostává do 

větší rovnováhy. Student již přestává být závislý na škole, ale škola se stává závislou na 

něm. Škola se přirozeně snaží o přijetí dostatečného množství kvalitních studentů, kteří mají 

zájem o studium, což nevede pouze k dostatku přidělených finančních prostředků, ale  

i k vytvoření předpokladů a podmínek pro to, aby školu opouštěli vzdělaní a spokojení 

absolventi. Takoví absolventi jsou nejlepší reklamou pro školu. Jejich spokojenost a kladný 

pohled na školu zprostředkovaný ústním podáním a následným doporučením známým, 

rodičům a veřejnosti je tou nejlepší možnou propagací školy. Spokojenost studentů tedy 

zprostředkovaně vede k vyšší budoucí poptávce po službách školy a k vytvoření pozitivní 

image u veřejnosti. [15] 

Spokojenost žáků/studentů je ovlivněna velmi širokým okruhem faktorů, nejen 

materiálním prostředí školy, vzdělávacím programem, úrovní vzdělávání, systémem výuky, 

ale především přístupem pedagogů. Je třeba ovšem připomenout, že studenti jsou 

spoluproducenty služby a ovlivňují její kvalitu, proto je velmi důležité navázání 

partnerských vztahů mezi pedagogy a žáky, které budou založené na otevřeném a přímém 

jednání za předem stanovených pravidel. Takové vztahy mají za následek onu spokojenost  

a psychickou vyrovnanost žáka nebo studenta, jeho vyšší motivaci, lepší vztah ke škole  

a efektivnější výuku. [15] 

3.1.2 Rodiče 

Za zákazníky školy respektive její partnery se považuje také komunita rodičů, jejichž 

děti škola vzdělává. Každý rodič chce, aby jeho dítě bylo schopné dosáhnout sociálního  

a ekonomického úspěchu, a jako cestu k takovému úspěchu chápe především dobré vzdělání.  

Jako jednu ze základních podmínek dobrého životního startu dítěte považují rodiče výběr 
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kvalitní školy, schopné jej připravit pro budoucí život tak, aby bylo šťastné a spokojené. 

Spokojenost rodičů prostřednictvím spokojenosti jejich dětí/ studentů školy, by měl být 

základním cílem školy. [11, 15] 

Rodiče ovšem často přenášejí odpovědnost za výchovu svých dětí na školu, 

neuvědomují si však, že jsou to především oni, kdo ovlivňují přístup jejich dětí ke škole a ke 

vzdělání. Všeobecně uznávaným názorem je, že bez dobrých vztahů a kooperace mezi rodiči 

a školou nemůže úspěšně fungovat vzdělávání mládeže. Rodiče by neměli jen pasivně 

přihlížet, jak škola kultivuje jejich děti, ale měli by s ní aktivně spolupracovat a participovat 

na výchově a tím ovlivňovat jejich pozitivní postoj ke vzdělání a škole. [10] 

3.1.3 Absolventi 

Nejhlubší znalosti týkající se silných a slabých stránek mají současní i bývalí studenti 

školy, kteří vzhledem ke stovkám hodin strávených ve škole mohli sledovat a porovnávat její 

služby a zázemí, skutečnou práci a úroveň pedagogů, školní klima a kulturu s tím, jak se 

škola prezentuje navenek. Jejich názor je tím nejsilnějším signálem, který může škola vyslat 

veřejnosti. Proto je pro školu důležité, aby absolventi odcházeli ze školy s pocitem 

spokojenosti a dojmem, že práce školy je na vysoké úrovni. [15] 

Vždy bude platit, že pro školu je nejlepší devizou úspěšný absolvent. Jako se střední 

škola musí zajímat o žáka základní školy a vybírat si z uchazečů ty, jejichž schopnosti jsou 

zárukou úspěchu ve studiu, tak musí neustále získávat informace (zpětnou vazbu) o adaptaci 

svých absolventů v praxi, o nárocích praxe na absolventy a o situaci na trhu práce. [6] 

Dobrý vztah školy k absolventům může jen přispět k budování příznivé image školy. 

Jak již bylo řečeno, je velmi důležitá a cenná zpětná vazba uplatnění absolventů na vyšším 

stupni škol, či v praxi. Informace takto získané se mohou stát cenným zdrojem strategického 

plánování školy. Na základě komunikace a spolupráce školy s nimi se absolventi můžou stát 

nejlepšími velvyslanci školy směrem k veřejnosti. [15] 

3.1.4 Veřejnost 

Veřejností rozumíme v širším slova smyslu místní komunitu, vůči které by škola 

měla vyvíjet případné vstřícné iniciativy a předcházet vzniku potencionálních konfliktů. 

Dále pak zájmové skupiny občanů jako je např. Unie rodičů ČR. Důležitou složkou 

veřejnosti jsou rovněž sdělovací prostředky a média, tj. noviny, časopisy, televize, rozhlas 

nebo internetové portály, se kterými by vedení školy, v zájmu lepší informovanosti 
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veřejnosti a zlepšení image školy, mělo udržovat vzájemně výhodné kontakty. Široká 

veřejnost nevystupuje vůči škole organizovaně, nicméně představuje celkový pohled 

veřejnosti na školy ve společnosti. Škola nesmí být lhostejná k tomu, jak je vnímána širokou 

veřejností a v případě nepříznivé image podniknout kroky vedoucí k jejímu zlepšení. [15] 

3.1.5 Zaměstnavatelé 

Poslední skupinou zákazníků respektive partnerů školy jsou zaměstnavatelé jejich 

studentů a absolventů. Jsou to především oni, kdo posuzují, zdali vzdělávací program  

a kvalita výuky odpovídaly požadavkům praxe. Spokojenost s odborností a praktickými  

i teoretickými dovednostmi absolventů ze strany zaměstnavatelů, může rovněž dotvářet 

pozitivní image školy. Jedním ze základních cílů odborného školství by měla být úzká 

spolupráce mezi školou a příslušným odvětvím hospodářství. Jednou z forem oboustranně 

výhodné spolupráce mezi školou a obchodní či průmyslovou sférou je odborná praxe 

studentů. V průběhu praxe získávají studenti praktické zkušenosti, které následně mohou 

skloubit se znalostmi teoretickými, tyto poznatky následně využít a vypracovat se ve 

schopné odborníky již během studia. Tato spolupráce může, v případě úspěšných a v praxi 

osvědčených studentů, vést k jejich nástupu do zaměstnání u těchto podniků. Partnerské 

organizace jsou cenným zdrojem informací o úrovni dovedností a schopností studentů školy. 

Prostřednictvím těchto informací může škola přizpůsobit profil absolventa požadavkům 

hospodářské sféry a potřebám praxe. Výhodou pro školu je možnost využití materiálně 

technického zázemí podniku a kontakt jejich studentů s praxí. Výhodou pro podnik je naproti 

tomu získávání kvalifikovaných pracovníků a vyšší produktivita. [15] 

3.2 Spokojenost zákazníků ve službách respektive školství 

Každý zákazník si chce prostřednictvím nákupu výrobku a služeb uspokojit určité 

potřeby, přičemž uspokojení těchto potřeb a přání je základem marketingu orientovaného na 

zákazníky a následného hodnocení spokojenosti. Aby podnik mohl nabídnout kvalitní 

produkt, musí znát v první řadě potřeby a přání svých zákazníků a jejich nákupní motivy. 

3.2.1 Kupní motivy zákazníka 

„Spokojenost zákazníka je pocit, kdy je člověk šťastný, že odstranil nedostatek a byl 

zároveň uspokojen jeho kupní motiv.“ 
4
Abraham Maslow vytvořil dobře známou pyramidu 

                                                 
4
 NOVÝ, Ivan a Jörg PETZOLD. (Ne)spokojený zákazník - náš cíl?!: jak získat zákazníka špičkovýmislužbami. 

1. vyd.  Praha: Grada Publishing, 2006. 159 s. ISBN 80-247-1321-7. str. 18. 
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potřeb, která seřazuje potřeby člověka do na sebe navazujících stupňů, viz Obr. 3.1 

Maslowova pyramida potřeb s kupními motivy. Tato teorie je založena na dvou základních 

předpokladech:  [8] 

 člověk je stále nespokojený a jeho potřeby se odvíjejí od toho, co již má, 

jinými slovy: chování člověka mohou ovlivnit pouze potřeby zatím 

neuspokojené, a proto potřeba uspokojená již není nákupním motivátorem; 

 tyto potřeby lze seřadit do hierarchie, kterou můžeme graficky vyjádřit jako 

pyramidu, přičemž po uspokojení jedné potřeby se objeví další potřeba obvykle 

zajišťující vyšší kvalitu života. 

Obr. 3.1 Maslowova pyramida potřeb s kupními motivy 

 

Zdroj: [8], autorem upraveno 

Maslowova pyramida vychází z neuspokojených potřeb každého člověka. Proto vždy 

pociťuje určitou nespokojenost se svou momentální situací a jeho chování je tím ovlivněno. 

V případě, že jsou však tyto konkrétní potřeby uspokojeny, objevují se další a další, obvykle 

náročnější z hlediska uspokojení. Tyto vyšší potřeby jsou v pyramidě znázorněny vždy  

o stupeň výše. Od základních fyziologických potřeb (jídla, pití, oděvu, bydlení) přes sociální 

(rodina, láska, přátelství) až po společenské, mezi které patří mimo jiné i potřeba vzdělaní. 

Potřeba vzdělání je u většiny lidí spojena s odpovídajícím zařazením do hierarchie 

společnosti nebo s příjmy, které zlepší jejich ekonomickou situaci. [15, 8] 

„Potřeba se stává motivem, nabude-li takové intenzity, kdy její uspokojení vede 

člověka k aktivitám vedoucím k odstranění určitého pocitu napětí, vyplývající z její 
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existence.“
5
 Aby bylo možné vhodně motivovat žáka k učení, musí škola nejprve zabezpečit 

jeho potřeby nižšího řádu, jako jsou: možnost stravování, teplo ve třídách, potřeba bezpečí  

a ochrany před šikanou atd. To co motivuje jedince k učení, je potřeba vlastního rozvoje. 

Teprve v pozdějším věku, u některých jedinců už od posledních ročníků základní školy, se 

tato potřeba začne projevovat jako učení z vlastního zájmu. U některých se naopak nevyvine 

vůbec. [15] 

Vzdělávací instituce uspokojují i potřeby společnosti. Připravují totiž jednotlivce 

k výkonu jeho produktivní, sociální a občanské role ve společnosti. Školy musí velmi citlivě 

vážit potřeby a přání studentů na jedné straně a na straně druhé poslání, cíle, zájmy a funkce 

školy a společnosti. [15] 

3.2.2 Pojem spokojenosti zákazníka 

Pokud se rozhodneme koupit výrobek nebo službu, vytvoříme si o tomto produktu 

určitou představu, kterou ovlivňuje několik faktorů, mezi nimiž hrají velkou roli naše 

potřeby a přání, pozitivní či negativní zkušenosti a reference a informace z okolí. Po nákupu 

vnímáme reálnou hodnotu toho, co jsme získali, a právě toto porovnávání mezi našimi 

původními požadavky a vnímanými reálnými hodnotami v nás vzbuzuje buď pocit 

spokojenosti, nebo nespokojenosti. [7] 

„Spokojenost zákazníka je souhrnem pocitů vyvolaných rozdílem mezi jeho 

požadavky a vnímanou realitou na trhu.“
6
  

Vzhledem k povaze těchto rozdílů můžeme definovat tři základní stavy spokojenosti: 

[7] 

 potěšení zákazníka, které je charakterizováno překonáním jeho původních 

představ a očekávání vnímanou realitou a poskytnutou hodnotou. Tato situace 

nastává zřídka, ale stává se. Jednoduše řečeno je zákazník více než spokojen 

s tím, co dostal a jeho očekávání byly realitou převýšeny; 

                                                 

5
 SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 2. aktualit. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 

328 s. ISBN 978-80-7357-494-9. str. 23 

6
 NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech jakosti. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2004. 335 s. ISBN 

80-7261-110-0. str. 63. 
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 naprostá spokojenost zákazníka, která vzniká úplnou shodou mezi 

očekáváními a vnímanou realitou. Zákazník pociťuje, že všechny jeho potřeby 

byly nákupem a používáním výrobku naprosto uspokojeny; 

 limitovaná spokojenost, kdy už mezi vnímanou realitou a původními 

očekáváními zákazníka panuje rozdíl negativním směrem. Zákazník může být 

sice do jisté míry spokojen, ale jeho spokojenost je nižší než v předchozích 

případech. 

Spokojenost zákazníků je přímo úměrně závislá kvalitě poskytovaných služeb. Čím 

vyšší kvalita služeb, tím více je zákazník spokojen a naopak. Tuto kvalitu služeb popisuje 

zahraniční literatura jako schopnost organizace splnit nebo překonat zákazníkovy očekávání, 

které jsou tvořeny zákazníkovými touhami a přáními nebo představou, jak by měl 

poskytovatel své služby nabízet. [3] 

Pokud problém spokojenosti zákazníků přeneseme do školního prostředí, je otázkou, 

co vlastně určuje míru uspokojení zákazníků školy s kvalitou jí poskytovaných služeb. Jak je 

možné, že někteří žáci jsou více a jiní méně spokojeni? Míra uspokojení studentů s kvalitou 

vzdělávacího programu je určována rozdílem mezi studenty vnímanou kvalitou školou 

poskytovaných služeb a jejich očekáváním. Jiné je vnímání u studentů školy, jiné u jejich 

rodičů a jiné u budoucích zaměstnavatelů. [15] 

Stanovení kvality u vzdělání je velmi obtížné. Studenti vnímají kvalitu školy podle 

úrovně výstupu zprostředkovaně od absolventů školy a podle toho, jak, kým a v jakém 

prostředí je vzdělávání uskutečňováno. Každý student přichází do školy s určitými 

očekáváními, které si zformoval na základě postoje a názoru rodičů, dalších členů rodiny  

a známých, učiteli školy, image a propagace školy. Studenti budou očekávat vysokou kvalitu 

služeb u školy, která má dobré renomé vybudované z minulosti. Pokud ovšem rozdíl mezi 

vysokými očekáváními studenta a jeho skutečným vnímáním kvality vzdělávacích služeb je 

příliš velký, dochází u něj ke zklamání, doprovázeno ztrátou motivace ke studiu v krajních 

případech i odchodem ze školy. Hlubší nespokojenost studentů vede k snížení image školy 

se všemi negativními vlivy. [15] 

S pojmem spokojenost úzce souvisí i pojem loajalita, který je definován jako „způsob 

chování zákazníka, projevující se na trhu zejména dvěma důsledky: opakovanými 
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objednávkami a pozitivními referencemi do okolí.“
7
 Podmínkou vytváření loajality je 

budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, které je založeno na poskytování stálé kvality 

služeb, naplnění nebo převýšení zákazníkových očekávání, zodpovědnosti vůči zákazníkovi 

a oboustranné komunikaci přičemž mezi zákazníkem a poskytovatelem služby je postupně 

formován partnerský vztah založený na důvěře a emočním spojení. [9] 

3.3 Měření spokojenosti zákazníků 

Proč se měřením spokojenosti a loajality zákazníků vlastně zabývat? Na tuto otázku 

lze odpovědět hned několika důležitými argumenty. Pro tyto procesy totiž hovoří některé 

velmi závažné skutečnosti: [7] 

 postupy měření spokojenosti a loajality zákazníků jsou jednou 

z nejefektivnějších činností při uplatňování tzv. zpětné vazby. Bez podpory této 

odezvy nemá žádná organizace v konkurenčním prostředí šanci na 

dlouhodobější přežití; 

 zkušenosti ukazují, že právě díky měření spokojenosti zákazníků jsou 

organizace nuceny se zabývat zkoumáním jejich současných i očekávaných 

požadavků. Zjištění těchto požadavků by poté mělo být komunikováno se 

všemi zaměstnanci organizace, neboť se jedná o velmi účinný nástroj 

motivace; 

 informace získané měřením spokojenosti a jejich vyhodnocováním umožňují 

vrcholovému managementu poznat a sledovat i některé další ukazatele 

výkonnosti. Pro každého vedoucího pracovníka by tyto informace měli mít 

strategickou vážnost; 

 jedním z nejdůležitějších impulsů pro procesy neustálého zlepšování by mělo 

být právě sledování vývoje míry spokojenosti. 

Aby byly firmy schopny profesionálně a systematicky zvládnout takové měření, měly 

by realizovat tyto základní kroky: [7] 

1. definovat své zákazníky, 

2. definovat požadavky zákazníků a znaky jejich spokojenosti, 

                                                 
7
 NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech jakosti. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2004. 335 s. ISBN 

80-7261-110-0. str. 65. 
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3. vytvořit dotazník k měření spokojenosti, 

4. vymezit a vybrat soubor, 

5. vybrat vhodnou metodu sběru dat, 

6. vytvořit postupy pro vyhodnocení dat, 

7. využít výsledky měření jako podklad ke zlepšování. 

3.3.1 Definice zákazníků 

Většina organizací poskytujících služby nedokáže uspokojit potřeby všech zákazníků, 

ani nedokáže konkurovat všem jeho účastníkům. Proto každá organizace, i ta, která 

poskytuje veřejné a netržní služby, zpravidla musí své zákazníky segmentovat. Určuje tak 

skupiny zákazníků se stejnými nebo podobnými vlastnostmi a chováním, jejichž potřeby 

dokáže firma uspokojit. Firma může mít několik cílových skupin zákazníků, které se liší dle 

následujících segmentačních kritérií, jimiž jsou kritéria: geografická, demografická, 

socioekonomická, psychografická, motivy vedoucí ke koupi a časová. Kromě uvedených 

kritérií mohou existovat ještě další, např. kulturní zvyklosti spotřebitelů. Tržní segment by 

měl být měřitelný a dosažitelný co do velikosti, nákladů na jeho dosažení, tržního potenciálu 

a konkrétního zisku, který přináší organizaci. [16] 

Segmentace trhu probíhá v několika etapách: [16] 

1. určení segmentačních kritérií;  

2. zhodnocení alternativních tržních segmentů; 

3. výběr tržního segmentu. 

Pro každou firmu je naprostou nezbytností, aby si dokonale uvědomila, kdo je pro ni 

zákazníkem. Teprve potom je schopna vyjasnit, u kterých skupin zákazníků bude měření 

jejich spokojenosti realizovat. Definici zákazníků ve školství jsme se věnovali v předchozí 

kapitole (3.1). 

3.3.2 Definice požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti 

Poté, co si firma vyjasní své zákazníky a u které skupiny zákazníků hodlá měření 

spokojenosti provádět, je možné přejít k definování požadavků zákazníků a znaků jejich 

spokojenosti.  
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Pod pojmem „požadavek zákazníka“ si můžeme představit „transformaci hlasu 

zákazníka do formulací srozumitelných dodavateli, obsahující potřeby  

a očekávání“.
8
Potřebami rozumíme užitky, které mají být určitou službou naplněny  

a očekáváním pak požadavky na charakteristiky služby. [7] 

Odhalováním těchto požadavků by mělo být standardem marketingových procesů 

firmy. Požadavky zákazníků mohou být členěny podle různých hledisek: [7] 

 hledisko času - existují požadavky současné a budoucí; 

 hledisko stavu - existují požadavky emocionální a racionální 

 hledisko úrovně - požadavky primární a sekundární. 

Zajímavým se může jevit rozdělení požadavků podle Kana, který předpokládá, že  

u jakéhokoliv výrobku nebo služby mohou být vymezeny tři skupiny požadavků ovlivňující 

spokojenost zákazníka (viz Obr. 3.2. Kanův model spokojenosti zákazníka): [7] 

 bonbónky jsou požadavky, které pokud zákazník nedostane, nesníží to jeho 

reálnou spokojenost. Pokud je ovšem dostane, prožije stav příjemného 

vzrušení; 

 samozřejmosti je velká skupina požadavků související s plněním funkcí 

daného produktu; 

 nutnosti je malá skupina požadavků, pro které platí, že v nejlepším případě 

nevedou k nespokojenosti zákazníků. 

Obr. 3.2 Kanův model spokojenosti zákazníka 

  Zdroj: [7]  

                                                 
8
 NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech jakosti. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2004. 335 s. ISBN 

80-7261-110-0. str. 68. 
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Podobně by bylo možné členit i znaky spokojenosti, které můžeme definovat jako 

„měřitelné a neměřitelné znaky zajišťující, že požadavky zákazníků budou splněny, a přímo 

podmiňující míru jeho vnímání daného výrobku nebo služby.“
9
 Poznání znaku spokojenosti 

je mimořádně důležitým krokem, protože jsou to právě ony, díky kterým jsme schopni 

kvantifikovat pocity zákazníků. [7] 

3.3.3 Vytvoření dotazníku k měření spokojenosti 

Při vytváření dotazníku je rozhodující jeho správné sestavení. Špatně sestavený 

dotazník může negativně ovlivnit získané informace a výsledky výzkumu následně nemusí 

odpovídat jeho potřebám a cílům. [1] 

Dobrý dotazník by měl vyhovovat třem hlavním požadavkům: [2] 

 účelově technickým, otázky by měly být formulovány a sestaveny do 

takového celku, aby dotazovaný co nejpřesněji odpovídal na to, co nás zajímá, 

 psychologickým, vytvořením takových podmínek, aby se mu tento úkol zdál 

snadný, příjemný, žádoucí a chtěný. Chceme, aby respondent odpovídal 

stručně a pravdivě, 

 srozumitelnosti, aby respondent všemu rozuměl, aby mu bylo jasné, co se po 

něm chce, jak má postupovat a vyplňovat. 

Celkový dojem dotazníku výrazně ovlivní jeho grafická úprava, která by měla 

respondenta upoutat na první pohled. Jedná se o jeho formát, barvy a kvality papíru a úpravu 

první stránky. První stránka je velmi důležitá, především obsah úvodního textu, který by měl 

zejména: [2] 

 vzbudit zájem respondenta, vysvětlit mu cíl výzkumu a význam jeho odpovědí 

pro řešení praktického problému, případně jeho osobní prospěch z vyplnění, 

 apelovat na spolupráci respondenta, zdůraznit smysl poskytnutých informací, 

 určit způsob vyplnění dotazníku 

 určit termín a způsob odevzdání vyplněného dotazníku 

 ujistit dotazované o zachování jejich anonymity. 

                                                 
9
 NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech jakosti. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2004. 335 s. ISBN 

80-7261-110-0. str. 70. 
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Při formulaci otázek je hlavním požadavkem jednoznačnost a srozumitelnost otázek. 

Snahou je formulovat otázky aby byly co nejvíce validní, abychom se skutečně ptali na to, 

co chceme zjistit. S tím úzce souvisí také problém reliability (spolehlivosti), která vyjadřuje 

míru stálosti a přesnosti opakovaně zjišťovaných výsledků. Ideální délku dotazníku 

představuje 40 - 50 otázek na dobu 20 minut. Zkušenosti však hovoří o tom, že celkový 

počet otázek, v dotazníku zjišťování spokojenosti zákazníků, by neměl přesáhnout 15. [2, 4] 

V dotazníku můžeme použít tři základní typy otázek: [2] 

 otevřené (volné, nestandardizované) - v otevřené otázce nepředkládáme 

respondentovi žádné varianty odpovědí. Může se tedy vyjádřit zcela svobodně, 

svými slovy. Otevřené otázky jsou typické pro kvalitativní výzkum,  

 uzavřené (standardizované, řízené) - uzavřené otázky jsou takové, které 

předem nabízejí několik možných variant odpovědí, ze kterých je dotazovaný 

nucen si jednu nebo několik vybrat. Právě uzavřené otázky jsou vhodné pro 

kvantitativní výzkum, 

 polootevřené (polouzavřené) - jsou kombinací obou předchozích. 

Respondentovi jsou nabízeny varianty odpovědí, ale také je mu umožněno 

vyjádřit vlastní názor, pokud mu žádná z nabízených odpovědí nevyhovuje.  

V dotazníku můžeme použít i tzv. filtrační otázky, „které rozdělují dotazované na 

odlišné skupiny (podsoubory), které směřuje na následující odlišné otázky podle toho, jaká je 

jejich konkrétní situace, podle toho, jak odpověděli právě na filtrační otázku.“
10

 V dotazníku 

samozřejmě musí být jasně uvedeno, kde se nacházejí otázky, na které má respondent dále 

odpovídat v závislosti na tom, jak odpověděl na otázku filtrační. [1] 

Při měření spokojenosti zákazníků by mělo být, všude tam, kde je to možné, využito 

škálového hodnocení, které vychází z Likertova formátu. Tento formát je navrhnut tak, aby 

jeden mezní stav stupně spokojenosti vyjadřoval absolutně pozitivní vnímání a druhý mezní 

stav absolutně negativní vnímání zákazníka. [2] 

Definitivní uspořádání dotazníku by v případě měření spokojenosti zákazníků mělo 

mít tři základní části: [7] 

                                                 

10
 FORET, Miroslav. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 

121 s. ISBN 978-80-251-2183-2. str. 56 
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a) otázky souhrnného charakteru, které mohou vést k poznání budoucího chování 

zákazníků, 

b) otázky zaměřené na hodnocení míry spokojenosti s jednotlivými znaky (tato 

část by měla představovat nosnou část celého dotazníku), 

c) všeobecné otázky segmentace zákazníků. V případě průmyslových zákazníků 

je možná segmentace dle velikosti organizace, charakteru jejích produktů atd. 

V případě individuálních zákazníků se nabízí segmentace dle věku, pohlaví, 

bydliště apod.  

3.3.4 Vymezení a výběr souboru 

Dalším krokem výzkumu spokojenosti zákazníků je vymezení základní jednotky, 

která nás s ohledem na dosažení stanoveného cíle výzkumu zajímá. Objekt výzkumu se 

skládá z jednotek - zákazníků, které tvoří množinu (soubor). Jednotkami souboru mohou být 

nejen jednotlivci, ale také skupiny. Soubor všech jednotek, které můžeme shodně vymezit 

z hlediska cíle našeho šetření, se nazývá základní soubor. [1] 

Základní soubor poznáváme prostřednictvím: [2] 

 vyčerpávajícího šetření, které zkoumá všechny jednotky základního souboru, 

což může být finančně i časově náročné. Naopak velkou výhodou je, že při 

tomto způsobu odpadá problém reprezentativnosti souboru a výpočtu výběrové 

chyby, 

 nevyčerpávajícího (výběrové) šetření, které je častěji používaným případem. 

Předpokládá se u něj vyzkoumání pouze určité části souboru (vzorku), díky 

tomu je zpravidla celý výzkum časově i finančně méně náročný. Nevýhodou je, 

že z něj získané informace se vztahují pouze k danému výběrovému vzorku 

jednotek a je proto třeba provádět jejich zobecnění na celý základní soubor, 

prostřednictvím metod statistické generalizace, mezi které patří např. statistické 

odhady a testování statistických hypotéz. 

U výběrových šetření je tedy základní otázkou, zda lze považovat vybraný soubor za 

reprezentativní. Reprezentativnost zkoumaného vzorku tedy znamená „shodu (podobnost 

hodnot jeho vybraných základních identifikačních znaků (pohlaví, věk, rodinný stav, 
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vzdělání, bydliště apod.) s hodnotami stejných znaků celého základního souboru 

(objektu).“
11

 

Nevyčerpávající šetření lze dále rozdělit, jak ukazuje Obr. 3.3 Dělení 

nevyčerpávajících šetření. 

Obr. 3.3 Dělení nevyčerpávajících šetření 

    

Zdroj: [1] 

Rozsah výběrového souboru n ovlivňuje především přesnost a spolehlivost odhadů 

charakteristik základního souboru a závisí na: [2] 

 variabilitě zkoumaného znaku. Čím více hodnoty kolísají, tím více jich musíme 

zařadit do souboru. Variabilita bývá nejčastěji vyjádřena směrodatnou 

odchylkou, 

 velikosti přípustné chyby, 

 zvolené pravděpodobnosti, se kterou chceme pracovat. 

3.3.5 Výběr vhodné metody sběru dat 

Dalším důležitým krokem je právě výběr vhodné metody sběru dat, který je ovlivněn: 

[7] 

 rozsahem výběru respondentů, 

 zdroji uvolněnými pro měření spokojenosti zákazníků managementem, 

                                                 
11

 FORET, Miroslav. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 

121 s. ISBN 978-80-251-2183-2. str. 69 
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 technickými možnostmi organizace, která sběr zajišťuje, 

 požadavky na návratnost dotazníků. 

V praxi se nabízejí především tyto metody sběru dat o spokojenosti zákazníků: [7] 

a) pomocí telefonu, 

b) pomocí klasické či elektronické pošty, 

c) využitím internetu, 

d) osobními rozhovory se zákazníky 

e) metodou „pro forma“, kdy zákazníci mají možnost reagovat na dotazníky po 

poskytnutí služby nebo při východech z obchodních center apod. 

Jakákoliv metoda sběru dat samozřejmě vyžaduje dostatečné množství informací  

o zákaznících, včetně jejich telefonních čísel, e-mailových adres, poštovních adres apod. 

Toto si musí uvědomit každá organizace, která chce podobné informace získat. U těchto 

informací je rovněž nutné garantovat ochranu osobních údajů. 

3.3.6 Vytvoření postupů pro vyhodnocení dat 

Pokud by se data systematicky nevyhodnocovala, vyšlo by veškeré úsilí při sběru dat 

nazmar. Existuje mnoho způsobů, jak s daty o spokojenosti zákazníků pracovat. Při volbě 

kteréhokoliv způsobu vyhodnocování je třeba mít na zřeteli několik skutečností: [7] 

 různé znaky spokojenosti totiž mohou mít pro zákazníky rozdílnou závažnost, 

 rozhodující je poznání trendů ve vývoji míry spokojenosti, 

 všichni zaměstnanci firmy, nikoliv pouze management, by měli být s výsledky 

vyhodnocování míry spokojenosti seznámeni. 

Zřejmě nejrozšířenější formou kvantifikace míry spokojenosti zákazníků ve světě je 

výpočet indexů spokojenosti, který předpokládá využití vícestupňové škály pro posuzování 

vnímání zákazníků, dále nutnost stanovení závažnosti jednotlivých znaků spokojenosti  

a fakt, že znaky spokojenosti mohou být rozlišeny jak pro výrobky tak služby. Dalším 

způsobem může být statistické zpracování dat, kdy prostřednictvím výpočtu aritmetických 

průměrů, směrodatných odchylek apod. můžeme vyčíst mnoho informací o spokojenosti 

zákazníků. [7] 
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3.3.7 Využití výsledků měření jako podklad ke zlepšování. 

Středem pozornosti managementu každé organizace by měly být výsledky měření 

spokojenosti zákazníků. Jakékoliv negativní trendy ve výsledcích by měly být chápány jako 

varovné znamení před blížícími se problémy, zejména ekonomickými. Zvyšování míry 

spokojenosti zákazníků je totiž nejdůležitějším předpokladem k udržení jejich loajality, což 

vede k dlouhodobé ekonomické úspěšnosti. [7] 

Zjištěním celkové studentů se školou a pochopením konkrétních příčin případné 

nespokojenosti získá vedení školy cenné informace, na základě kterých se může rozhodnout 

o opatřeních vedoucích ke zlepšení situace na škole. Pokud škola nechce, aby povaha těchto 

opatření byla pouze formální, vyžaduje zlepšení stavu často podstatné změny ve 

vzdělávacím programu, materiálního prostředí, organizaci školy, přístupu ke studentům 

apod. Ke zvýšení spokojenosti studentů se školou vede bezesporu jejich možnost vyjádřit se 

ke svým problémům a pocit, že tyto připomínky jsou vedením školy brány na zřetel a řešeny. 

[15] 

Jedním ze základních předpokladů efektivního fungovaní školy je kvalitní zpětná 

vazba, kterou škola získá prostřednictvím měření spokojenosti svých zákazníků. Tyto 

informace se týkají kvality vzdělávání a musí vycházet především zevnitř školy, ze strany 

připomínek svých studentů, rodičů a zaměstnanců. Bezesporu je důležitá vazba i z vnějšího 

prostředí, ze strany absolventů, zaměstnavatelů a veřejnosti. Efektivní škola s těmito 

informacemi trvale pracuje, např. prostřednictvím evaluace kvality práce školy, a vedení 

školy na základě nich zkvalitňuje svá rozhodnutí. [13] 

Měření a vyhodnocování spokojenosti zákazníků se provádí na úrovni marketingu. 

Výsledky se však ve skutečnosti nepoužívají pro stanovení strategických cílů organizace, ale 

jejich pomocí se snaží řídit chování zaměstnanců a dodržovat své sliby vůči zákazníkům. 

[14] 

Z výše uvedených důvodů je proto nutné chápat, že výstupy procesů monitorování  

a měření spokojenosti zákazníků jsou zásadními informačními vstupy pro procesy 

přezkoumávání systému vedením. [7] 
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4 Metodika shromažďování dat 

 V této kapitole jsou uvedená data a zdroje těchto dat potřebné pro uskutečnění 

výzkumu spokojenosti studentů a firem s odborným vzděláváním na SŠHS a VOŠ Opava  

a postup a způsob jejich shromažďování. 

Při zpracování tohoto výzkumu, respektive celé diplomové práce, bylo vycházeno 

z dat primárních a sekundárních. Sekundární data byla získána z několika zdrojů, především 

z internetových stránek školy, interních materiálů školy, odborné literatury, z poznatků 

získaných rozhovory s Mgr. Milanem Šmídem - zástupcem ředitele školy pro odborný 

výcvik studentů a z vlastních zkušeností autora práce plynoucích ze studia na této škole. 

Zdrojem primárních dat byl pak marketingový výzkum realizovaný autorem práce.  

Samotný výzkum, respektive měření spokojenosti s odborným vzděláváním na 

střední škole, se zaměřil na dva soubory. Studenti SŠHS a VOŠ Opava tvořili první soubor  

a organizace, ve kterých tito studenti vykonávali souvislou praxi, tvořily druhý soubor. 

Zkoumala se tedy spokojenost studentů SŠHS a VOŠ  Opava s odborným vzděláním, které 

jím škola poskytuje a spokojenost firem jakožto možných budoucích zaměstnavatelů 

s úrovní odborných znalostí, schopností a dovedností těchto studentů.  Primárně byl výzkum 

zaměřen na měření spokojenosti studentů, přičemž měření spokojenosti firem bylo vzhledem 

k nízkému počtu respondentů pojato jako jeho doplňková část. 

Metodika shromažďování dat je rozčleněna na dvě části. První částí je přípravná fáze, 

která obsahuje definici marketingového problému, cíle výzkumu, stanovení hypotézy a plánu 

výzkumu. Naproti tomu realizační fáze se zaobírá již samotným sběrem dat, jejich analýzou 

a vyhodnocením výsledků. Všechny tyto etapy jsou dále blíže popsány. 

4.1 Výzkum spokojenosti studentů    

4.1.1 Přípravná fáze  

a) definování problému 

Hotelová škola v Opavě, která po sloučení společně se střední školou Husova 6 nyní 

působí pod novým názvem Střední škola hotelnictví a služeb, nabízí střední odborné 

vzdělání již mnoho let. Po konzultaci s vedením však bylo zjištěno, že za celou historii školy 

nebyl realizován žádný výzkum spokojenosti studentů s tímto vzděláváním. V současné 

době, kdy jsou školy vystavovány tržním a konkurenčním tlakům, si vedení školy již 
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uvědomilo nutnost tento typ výzkumu provést. Zjištění spokojenosti nebo nespokojenosti  

a případných důvodů této nespokojenosti mohou být podnětem k zjištění silných a slabých 

stránek školy. Na základě těchto informací může škola následně provést kroky vedoucí 

k posílení její pozice na trhu středních škol. 

Vedení školy chce rovněž na základě výsledků tohoto výzkumu provést tzv. 

autoevaluaci, neboli sebehodnocení, jakožto poskytovatele středního odborného vzdělávání. 

Uvědomuje si totiž, že jedním ze základních předpokladů efektivního fungování školy je 

kvalitní zpětná vazba a že tyto informace týkající se kvality poskytovaného vzdělávání musí 

vycházet především ze strany připomínek studentů respektive hodnocení jejich spokojenosti. 

Škola dále pozoruje vzrůstající počet studentů, u kterých se projevuje demotivace, 

nechuť se vzdělávat, neochota spolupráce z čehož vyplývá i jejich problémové chování či 

špatné studijní výsledky. Škola chce proto zjistit příčiny jejich nespokojenosti a tyto studenty 

následně motivovat k lepším výkonům. 

b) cíl výzkumu 

Cílem marketingového výzkumu je zjištění, zda jsou studenti SŠHS a VOŠ Opava 

spokojeni či nespokojeni s odborným vzděláváním na této škole a nalézt důvody případné 

nespokojenosti, na základě těchto informací identifikovat silné a slabé stránky úrovně  

a kvality odborného vzdělávání, které škola poskytuje a navrhnout managementu opatření  

a doporučení, která by mohla vést k odstranění nedostatků a zvýšení spokojenosti studentů   

c) hypotézy 

Po definování problému a cíle marketingového výzkumu je snahou stanovit několik 

možných hypotéz řešení, které se na základě výsledků výzkumu snažíme ověřit (potvrdit či 

vyvrátit). 

H1: Alespoň 75 % studentů je na škole celkově spokojeno 

H2: Alespoň 60 % studentů by doporučilo studium na této škole svým známým, 

přátelům a příbuzným 

H3: Alespoň 75 % studentů je hrdých na to, že jsou studenty této školy 

H4: Alespoň 50 % studentů je spokojeno s odbornými učiteli. 

H5: Alespoň 75 % studentů se domnívá, že jsou dostatečně připravování po 

teoretické stránce na výkon praxe ve firmách 
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H6: Alespoň 75 % studentů se domnívá, že jsou dostatečně připravování po praktické 

stránce na výkon praxe ve firmách 

d) plán výzkumu  

Technika stanovení výběru a velikosti vzorku 

Výzkum byl zaměřen na studenty SŠHS a VOŠ Opava. Při získávání dat byli 

osloveni pouze studenti třetích a čtvrtých ročníků oboru Hotelnictví. Tito studenti mají 

čerstvé dojmy z praktické výuky, odborného výcviku a vykonávání praxe ve firmách, které 

probíhají v posledních dvou ročnících studia. Po několika letech strávených studiem na této 

škole jsou navíc schopni objektivního hodnocení, a proto bude zajištěna věrohodnost 

získaných údajů. Vzhledem k požadavku vedení školy na zjištění spokojenosti studentů 

konkrétně u tohoto oboru, můžeme říci, že základní soubor je totožný s výběrovým, bylo 

tedy použito reprezentativní techniky – techniky základního souboru. Celkem se jedná o 135 

žáků v 5 třídách. Z důvodu nemoci či nepřítomnosti ve škole v den dotazování se může počet 

studentů ve výběrovém souboru snížit.   

Způsob a nástroj sběru dat 

Jak již bylo řečeno, stěžejním zdrojem informací pro marketingový výzkum budou 

data získaná od respondentů - studentů třetích a čtvrtých ročníků SŠHS a VOŠ Opava oboru 

Hotelnictví. Jako nejvhodnější způsob sběru těchto dat bylo zvoleno písemné formy 

dotazování prostřednictvím strukturovaného dotazníku (viz Příloha č. 4 - dotazník pro 

studenty). Důležité je především stanovení seznamu informací, které má dotazování přinést  

a následně konstruovat otázky ve vazbě na tyto požadované informace.  

Dotazování bude probíhat na půdě SŠHS a VOŠ Opava v prostorách tříd studentů 

třetích a čtvrtých ročníků oboru Hotelnictví v budově bývalé Hotelové školy na ulici 

Tyršova 34 v jeden den. Respondenti budou dotazováni za přítomnosti autora této práce ve 

vyučovacích hodinách k tomu určených. 

V úvodu dotazníku nechybí oslovení, seznámení respondenta s tím, pro jaký účel jím 

poskytnuté informace poslouží, ujištění, že se jedná o anonymní dotazování a poděkování za 

čas strávený dotazováním. V další části dotazníku jsou již samotné otázky. Dotazník se 

skládá z 26 otázek. Bylo použito 13 uzavřených otázek, 2 polouzavřených, 1 filtrační,  

1 otevřená, 3 identifikačních a 6 otázek s využitím tzv. „baterie“. Dotazník má podobu 

čtyřech listů formátu A4.  
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Pilotáž 

Před každým výzkumem je třeba provést předvýzkum, který nám může odhalit 

případné chyby, kterých jsme se při tvorbě dotazníku dopustili. Proto i v tomto případě bude 

provedena pilotáž na pěti studentech oboru Hotelnictví a na základě jejich připomínek 

odstraněny případné nesrovnalosti. 

Rozpočet výzkumu 

Rozpočet výzkumu (viz Tab. 4.1 Rozpočet marketingového výzkumu) zahrnuje 

především náklady na tisk dotazníků, poplatky za internet a telefon a náklady na dopravu do 

místa dotazování a zpět. 

Tab. 4.1 Rozpočet marketingového výzkumu 

Položka Finanční náklady  

Poplatky za internet 300 Kč 

Doprava 300 Kč 

Vytištění dotazníků 500 Kč (hradí škola) 

Poplatky za telefon 700 Kč 

Celkem 1800 Kč 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Časový harmonogram 

Časový harmonogram (viz Tab. 4.2 Časový harmonogram činností výzkumu) je 

navrhnut tak, aby jednotlivé činnosti na sebe navzájem logicky a systematicky navazovaly  

a neodporovaly si. 

Tab. 4.2 Časový harmonogram činností výzkumu 

Období Činnost 

Prosinec 2011 Definování problému a cíle výzkumu 

Únor 2012 Metodika výzkumu, tvorba dotazníku 

Březen 2012 Pilotáž 

Březen 2012 Sběr primárních dat - dotazování 

Březen 2012 Analýza dat 

Duben 2012 Doporučení a návrhy 

Zdroj: vytvořeno autorem 
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4.1.2 Realizační fáze 

a) sběr dat 

Sběr dat probíhal dle stanoveného plánu na půdě SŠHS a VOŠ Opava v prostorách 

tříd studentů třetích a čtvrtých ročníků oboru Hotelnictví v budově bývalé Hotelové školy na 

ulici Tyršova 34 v jeden den, konkrétně 13. 3. 2012. Dotazování probíhalo za přítomnosti 

autora této práce v hodinách k tomu určených. Vyplnění dotazníku trvalo respondentům cca 

35 minut včetně představení tazatele, vysvětlení účelu výzkumu a pokynů k jeho vyplnění. 

Během celé této doby byl tazatel přítomen a mohl tak odpovídat na otázky respondentů. 

Díky organizačnímu zajištění Mgr. Šmída proběhlo dotazování hladce a bez problému. 

b) způsob vyhodnocení dotazníků a získaných dat  

Shromážděná data byla zpracována pomocí softwaru sady Microsoft Office 2007, 

konkrétně v programu Microsoft Office Excel 2007 a v programu SPSS Base 16. V souladu 

s otázkami v dotazníku byla v tomto programu sestavena datová matice a následně 

vytvořeno třídění prvního a druhého stupně. Aby bylo zajištěno vizuální přehlednosti, byla 

datová matice podpořena legendou a grafy. Třídění dat prvního stupně spočívá zejména ve 

vytvoření datové matice, která pořadím hodnot koresponduje s pořadím otázek v dotazníku. 

U takto roztříděných dat byly vypočítány relativní a absolutní četnosti a další statistické 

charakteristiky. Třídění dat druhého stupně spočívá v roztřídění dat podle výběrové 

charakteristiky. V tomto případě se jedná o pohlaví, ročník a bydliště. Stejně jako u třídění 

dat prvního stupně byly vypočítány relativní, absolutní četnosti a statistické charakteristiky. 

c) charakteristika souboru 

Dle plánu mělo být osloveno celkem 135 studentů třetích a čtvrtých ročníků oboru 

Hotelnictví. Ve skutečnosti se podařilo získat pouze 107 dotazníků, což bylo způsobeno 

především nepřítomnosti třídy 3. D, která se nacházela na odborné praxi a absencí několika 

studentů pravděpodobně z důvodu nemoci. Oproti plánu se tedy podařilo získat 79 % 

vyplněných dotazníků. Dotazování proběhlo ve dvou třídách čtvrtého ročníku a dvou třídách 

třetího ročníku, čemuž odpovídá i procentuální vyjádření, kdy 55 (51 %) respondentů studuje 

ve třetím ročníku a 52 (49%) ve čtvrtém ročníku (viz Obr. 4.2). Pokud provedeme rozdělení 

dle pohlaví, zjistíme, že mezi respondenty převažují dívky (79 %), jak je patrné z Obr. 4.1. 
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Obr. 4.1 Struktura respondentů dle ročníku        Obr. 4.2 Struktura respondentů dle pohlaví 
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Zdroj: vytvořeno autorem         Zdroj: vytvořeno autorem 

Při rozdělení respondentů dle bydliště zjistíme, že naprostá většina bydlí v okresu 

Opava (61 %), druhá nejpočetnější skupina je z okresu Ostrava (13 %), 8 % pochází 

z Bruntálska, 6 % z Přerovska a 5 % z okresu Nový Jičín. Ostatní respondenti pocházejí ze 

Vsetínska, Jesenicka, Frýdecko - Místecka, Karvinska nebo Olomoucka. Absolutní četnosti 

jsou uvedeny v Obr. 4.3. 

Obr. 4.3 Složení respondentů dle bydliště 

1 1 2 2 3 5 6 8
14

65
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Zdroj: vytvořeno autorem 

4.2 Výzkum spokojenosti firem 

4.2.1 Přípravná fáze 

a) definování problému 

Jedna z forem vzájemně výhodné spolupráce mezi SŠHS a VOŠ Opava a podnikovou 

sférou je odborná praxe jejích studentů. Ti mohou v průběhu praxe získávat komplexní 
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soubor znalostí a dovedností a postupem času se vypracovat na schopné odborníky. Pro 

školu je samozřejmostí a nutností získávat zpětnou vazbu od těchto firem, neboť jsou to 

právě ony, kdo posuzují, zdali jsou studenti dostatečně připravováni a zdali vzdělávací 

program a kvalita výuky odpovídají požadavkům praxe. Proto je pro školu nutné vedle 

zjišťování spokojenosti studentů rovněž zjistit spokojenost firem s těmito studenty, kteří  

u nich vykonávají praxi. 

Škola se již snaží získávat zpětnou vazbu od těchto firem prostřednictvím 

hodnotících dotazníků, v nichž se na závěr praxe vyjadřují ke kompetencím a znalostem 

jednotlivých praktikantů. Tyto informace však nemají dostatečnou vypovídací schopnost, 

proto vedení školy projevilo potřebu provést detailnější šetření. 

Výš zmíněnou tzv. autoevaluaci, neboli sebehodnocení, jakožto poskytovatele 

středního odborného vzdělávání, chce vedení školy provést také na základě výsledků této 

části výzkumu. Uvědomuje si totiž, že jedním ze základních předpokladů efektivního 

fungování školy je kvalitní zpětná vazba a že tyto informace týkající se kvality 

poskytovaného vzdělávání musí vycházet nejen ze strany samotných studentů, ale také ze 

strany firem, které zprostředkovávají studentům a škole kontakt s reálným pracovními 

podmínkami. 

b) cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit spokojenost či nespokojenost spolupracujících firem 

s kvalitou a úrovní teoretických i praktických znalostí a dovedností studentů SŠHS a VOŠ 

Opava, kteří u nich vykonávají praktickou část výuky, nalézt důvody případné 

nespokojenosti, na základě těchto informací identifikovat silné, slabé stránky úrovně  

a kvality odborného vzdělávání, které škola poskytuje a navrhnout managementu opatření  

a doporučení, která by mohla vést k odstranění nedostatků a zvýšení spokojenosti firem 

a podniků. 

c) plán výzkumu  

Technika stanovení výběru a velikosti vzorku 

Výzkum byl zaměřen na firmy, u kterých studenti SŠHS a VOŠ Opava, konkrétně 

studenti třetích a čtvrtých ročníků oboru Hotelnictví, vykonávají praxi.  Vzhledem 

k dlouhodobé spolupráci některých firem se školou, budou schopny objektivně posoudit 

odbornou připravenost studentů.  Požadavek vedení školy se týkal zjištění spokojenosti firem 
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se studenty konkrétně u tohoto oboru. Konzultací s Mgr. Milanem Šmídem - zástupcem 

ředitele školy pro odborný výcvik, bylo zjištěno, že škola momentálně spolupracuje  

s 6 firmami, do kterých umisťuje své studenty na praxi. Kontaktováni budou pouze 

kompetentní pracovníci firem. Celkem se jedná o pět firem. Osloveno bude všech pět firem, 

tzn., že bude využito reprezentativní techniky - základního souboru.  

Způsob a nástroj sběru dat 

Stěžejním zdrojem informací pro marketingový výzkum budou data získaná od 

respondentů - firem, u kterých studenti třetích a čtvrtých ročníků SŠHS a VOŠ Opava oboru 

Hotelnictví vykonávají praxi. Jako nejvhodnější způsob sběru těchto dat bylo zvoleno 

elektronické formy dotazování prostřednictvím strukturovaného dotazníku (viz Příloha č. 5 - 

dotazník pro firmy). Důležité je především stanovení seznamu informací, které má 

dotazování přinést a následně konstruovat otázky ve vazbě na tyto požadované informace.  

Dotazování bude probíhat elektronickou formou, zasíláním dotazníků na e-mailové 

adresy kompetentních pracovníků firem. Respondenti budou následně kontaktováni Mgr. 

Milanem Šmídem - zástupcem ředitele školy pro odborný výcvik studentů, aby byla 

podpořena návratnost těchto dotazníků. 

Vzhledem k povaze informací, které mají být zjištěny, musel být použit rozdílný 

dotazník než u studentů. V úvodu dotazníku nechybí oslovení, seznámení respondenta s tím, 

pro jaký účel jím poskytnuté informace poslouží a poděkování za čas strávený dotazováním. 

V další části dotazníku jsou již samotné otázky. Dotazník se skládá z 11 otázek. Bylo 

použito 6 uzavřených otázek, 2 tzv. „baterií“ a 1 otázky polouzavřené. Dotazník má podobu 

dvou stránek formátu A4. V závěru dotazníku budou respondenti odpovídat na  

2 identifikační otázky.  

Rozpočet výzkumu 

Rozpočet výzkumu (viz Tab. 4.3 Rozpočet marketingového výzkumu firem) zahrnuje 

především poplatky za internet a telefon. 
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Tab. 4.3 Rozpočet marketingového výzkumu firem 

Položka Finanční náklady  

Poplatky za internet 300 Kč 

Poplatky za telefon 700 Kč 

Celkem 1000 Kč 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Časový harmonogram 

Časový harmonogram (viz Tab. 4.4 Časový harmonogram činností výzkumu firem) 

je navrhnut tak, aby jednotlivé činnosti na sebe navzájem logicky a systematicky navazovaly 

a neodporovaly si. Většina činností se kryje s výzkumem spokojenosti studentů. 

Tab. 4.4 Časový harmonogram činností výzkumu firem 

Období Činnost 

Prosinec 2011 Definování problému a cíle výzkumu 

Únor 2012 Metodika výzkumu, tvorba dotazníku 

Březen 2012 Sběr primárních dat - dotazování 

Březen 2012 Analýza dat 

Duben 2012 Doporučení a návrhy 

Zdroj: vytvořeno autorem 

4.2.2 Realizační fáze 

a) sběr dat 

Sběr dat probíhal dle stanoveného plánu prostřednictvím elektronického dotazování. 

Dotazníky byly shromažďovány v průběhu měsíce března zasíláním dotazníků na e-mailové 

adresy kompetentních pracovníků firem. Respondenti byli také kontaktováni Mgr. Milanem 

Šmídem - zástupcem ředitele školy pro odborný výcvik studentů, aby byla podpořena 

návratnost těchto dotazníků. 
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b) způsob vyhodnocení dotazníků a získaných dat  

Shromážděná data byla zpracována pomocí softwaru sady Microsoft Office 2007, 

konkrétně v programu Microsoft Office Excel 2007. V souladu s otázkami v dotazníku byla  

v tomto programu sestavena datová matice a následně vytvořeno třídění prvního stupně. Aby 

bylo zajištěno vizuální přehlednosti, byla datová matice podpořena legendou a tabulkami. 

Vzhledem k počtu respondentů bylo třídění druhého stupně bezpředmětné. 

c) charakteristika souboru 

Dle plánu mělo být osloveno celkem 5 firem, u kterých studenti třetích a čtvrtých 

ročníků oboru Hotelnictví vykonávají povinnou praxi. Telefonickou podporou ze strany 

Mgr. Šmída se podařilo získat vyplněné dotazníky od všech těchto firem. Strukturu 

respondentů přehledně ukazuje následující Tab. 4.5. 

Tab. 4.5 Charakteristika souboru firem 

Název provozovny Počet zaměstnanců Doba tvrání spolupráce se školou Typ zařízení

Hotel Iberia malý (do 50) Od dvou let výše Hotel

Hotel Park Inn střední (do 250) Do dvou let Hotel

Restaurace U Tiskárny mikropodnik (do 10) Do jednoho roku Restaurační zařízení

Ruby blue hotel a restaurant malý (do 50) Do jednoho roku Hotel a restaurační zařízení

Hotel Mercure střední (do 250) Do jednoho roku Hotel  

Zdroj: vytvořeno autorem 
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5 Analýza spokojenosti s odborným vzděláváním 

  V této kapitole byly vyhodnoceny výsledky měření spokojenosti s odborným 

vzděláváním na SŠHS a VOŠ Opava, které jsou pro lepší orientaci podpořeny grafy  

a tabulkami. Výsledky výzkumů zaměřených na studenty a firmy jsou odděleny do 

podkapitol. V závěrečné podkapitole jsou dílčí výsledky srovnány. Kompletní třídění dat 

prvního stupně dle jednotlivých otázek a odpovědí dotazování studentů uvádím  

v Příloze č. 7.   

5.1 Analýza spokojenosti studentů 

5.1.1 Spokojenost s výběrem školy 

Při otázce „Co Vás nejvíce ovlivnilo při výběru školy?“ odpovědělo nejvíce 

respondentů (30 %) studijní obor. Druhým faktorem, kterým se studenti při výběru střední 

školy nechali nejvíce ovlivnit, byla perspektiva zaměstnání (25 %). Třetím nejvýznamnějším 

faktorem byla pověst školy a její historie a doporučení známých přátel a příbuzných, přičemž 

obě tyto odpovědi zvolilo shodně 13 % respondentů. Pro variantu názor rodičů nebo blízkost 

bydliště se rozhodlo opět shodně 8 % studentů. Zbylé možnosti nejsou vzhledem 

k procentuálnímu zastoupení podstatné (viz Obr. 5.1). 

Obr. 5.1 Faktory, které nejvíce ovlivnily respondenty při výběru školy 
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Zdroj: vytvořeno autorem 
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Zajímavé bylo třídění v závislosti na bydlišti respondentů. Studenti bydlící v okrese 

Opava kopírují výsledky třídění prvního stupně, kdežto studenti z okresu Ostrava byli 

nejvíce ovlivněni perspektivou zaměstnání (36 %) a doporučením známých, přátel  

a příbuzných (29 %), studenty z ostatních okresů oslovila nejvíce rovněž perspektiva 

zaměstnání (39 %) a pověst školy a její historie (21 %). Podrobnější výsledky jsou uvedeny 

v Příloze č. 8, Obr. 8.1. 

Na otázku, zda jsou studenti spokojeni s výběrem školy, odpovědělo 55 % 

studentů, že jsou spokojeni, z toho 3 % je dokonce velmi spokojeno. Neutrální variantu, tedy 

odpověď nevím, zvolilo 15 % respondentů. Nespokojeno s výběrem školy je necelých 30 % 

studentů, z toho 4 % dokonce velmi nespokojeno (viz Příloha č. 8, Obr. 8.2). 

Zajímavé je hodnocení v závislosti na směru, kterým se chtějí studenti vydat po 

ukončení studia na této škole. Jak je patrné z Obr. 5.2, ze studentů, kteří plánují pracovat 

mimo obor je nespokojena téměř celá polovina (47 %), naopak 27 % je spokojeno a stejný 

poměr zastupují respondenti s neutrálním názorem. Ze studentů, kteří chtějí pracovat v oboru 

je 53 % spokojeno a 26 % nespokojeno. 61 % studentů, kteří chtějí po ukončení studia na 

této škole pokračovat studiem na VŠ je spokojeno, naproti tomu 29 % z nich je 

nespokojených. Studenti, jejichž směrem bude VOŠ jsou ze 71 % spokojeni a pouze 14 % 

z nich je nespokojeno. Pro srovnání přikládám v Příloze č. 8, Obr. 8.3, který rozčleňuje 

respondenty v závislosti na jejich spokojenosti. 

Obr. 5.2 Spokojenost s výběrem školy 
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Zdroj: vytvořeno autorem 
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5.1.2 Spokojenost studentů s odbornou částí vzdělávání 

 

Na otázku, zda respondenti byli dostatečně seznámeni s tím, že obor Hotelnictví 

je ekonomicky zaměřený a že se odbornému výcviku nevěnuje tolik pozornosti jako na 

učňovských oborech, odpovědělo 33% studentů Ano, naproti tomu 67 % Ne. Napříč 

tříděním druhého stupně v závislosti na pohlaví, ročníku i bydliště jsou výsledky prakticky 

totožné. 

Další otázka směřovala na počet hodin věnovaný odborné přípravě, zda jej 

studenti považují jako dostatečný. Jak můžeme vidět v Obr. 5.3, 73 % studentů by 

upřednostnilo více hodin odborné části vzdělávání, a tudíž současný počet hodin považují za 

nedostatečný. 25 % považuje počet hodin jako dostačující a pouhé 2 %, které tvoří studenti 

směřující na VŠ by volilo méně hodin. Napříč tříděním druhého stupně jsou výsledky opět 

velmi podobné, proto je opět velmi zajímavé třídění v závislosti na směru studentů po 

ukončení studia. Pouze 16 % studentů, kteří plánují pracovat v oboru, považují počet hodin 

jako dostatečný, 84 % by tedy upřednostnilo více hodin odborné přípravy. Jako překvapení 

se jeví, že také studenti plánující terciární vzdělání ať už VŠ (71 %), nebo VOŠ (71 %) by 

rovněž upřednostnilo více hodin, ačkoliv by se u této skupiny dalo očekávat spíše 

upřednostnění méně hodin. Detailní výsledky ukazuje Obr. 8.4 v Příloze č. 8. 

Obr. 5.3 Považují studenti počet hodin věnovaný odborné přípravě jako dostatečný? 

Ano

Ne, upřednostnil bych 
více hodin Ne, upřednostnil bych 

méně hodin

25%

73%

2%

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Velmi důležitý je názor studentů na náplň a složení odborné části vzdělávání  

a jejich spokojenost s takto nastaveným programem. 51 % respondentů odpovědělo, že je 

s náplní a složením odborné části vzdělávání spokojeno z toho 4 % je velmi spokojeno, 20 % 
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studentů odpovědělo neutrálně (nevím) a 29 % studentů uvedlo, že s nastaveným systémem 

spokojeni nejsou, z toho 3% jsou velmi nespokojeni. Dle třídění druhé stupně v závislosti na 

pohlaví, ročníku, nebo bydlišti nejsou výsledky ničím neobvyklé a kopírují celek. Dle třídění 

v závislosti na směru studentů po ukončení studia (viz Příloha č. 8, Obr. 8.5) je patrné, že  

53 % ze studentů, kteří chtějí dále pracovat v oboru je nespokojeno a pouze 26 % je 

spokojeno. U ostatních skupin převyšuje spokojenost nad nespokojeností. 

Tab. 5.1 Korelace hodnocení spokojenosti 

Correlations 

 

spokojenost_se

_slozenim_odb

orne_casti_vzd

elavani 

celkova_spokoj

enost_se_skolo

u 

Spearman's rho spokojenost_se_slozenim_o

dborne_casti_vzdelavani 

Correlation Coefficient 1,000 ,356
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 107 107 

celkova_spokojenost_se_sk

olou 

Correlation Coefficient ,356
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 107 107 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Při porovnání spokojenosti se složením a náplní odborné části vzdělávání s celkovou 

spokojeností se školou byla mezi odpověďmi na tyto otázky zjištěna závislost (sig < 0,05). 

To, jak silná je tato závislost ukazuje koeficient korelace, který nabývá hodnoty 0,356 (viz 

Tab. 5.1) můžeme tedy říci, že studenti, kteří projevili spokojenost se složením a náplní 

odborné části vzdělávání, hodnotili také pozitivně celkovou spokojenost se školou a naopak.  

V případě nespokojenosti studentů bylo v následující otázce cílem zjistit, co je 

důvodem jejich nespokojenosti. Respondenti zde měli prostor pro vyjádření svého názoru. 

Z celkového množství 31 názorů nespokojených studentů byla provedena jejich sumarizace  

a hledán společný jmenovatel tak, aby se dala vytvořit tabulka s nejčastějšími odpověďmi. 

Nejčastější důvody nespokojenosti jsou uvedeny v následující Tab. 5.2.  



55 

 

Tab. 5.2 Důvody nespokojenosti studentů s náplní a složením odborné část vzdělávání 

Otázka č. 6 Důvody nespokojenosti studentů se skladbou odborné části vzdělávání

Absolutní Relativní

Nedostatečné znalosti učitelů v oblasti moderních trendů 

a  nových technologií v gastornomii (neaktuálnost vyučované teorie)

Odborné předměty i ve 3. a 4. ročníku 8 25,8%

Neochota a nezájem ze strany učitelů 3 9,7%

Nezplacená praxe 3 9,7%

více praxe 3 9,7%

Zrušení letní praxe a tečkovaných hodin (časová náročnost) 3 9,7%

V TOS a TPP probírat učivo více do hloubky, LCV sledovat gastronomický vývoj 2 6,5%

∑ Celkem 31 100,0%

9 29%

Četnosti
O

d
p

o
vě

d
i

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

 V otázce číslo sedm měli respondenti ohodnotit jednotlivé části odborného 

vzdělávání podle toho, jak vnímají jejich důležitost a následně spokojenost s nimi. 

Důležitost i spokojenost měli hodnotit pomocí pětibodové škály, přičemž 1 znamenala 

maximální důležitost nebo spokojenost a 5 minimální důležitost nebo spokojenost.  

V Tab. 5.3 uvádím průměrné známky hodnocení jednotlivých částí. 

Tab. 5.3 Průměrná důležitost a spokojenost jednotlivých částí odborného vzdělávání 

Název faktoru Ø známka 

  důležitost  spokojenost 

Teoretické předměty TOS a TPP v 1. a 2. ročníku 1,62 2,62 

Praktická příprava v rámci LCV v 1. a 2. ročníku 1,75 2,52 

Odborná praxe ve 3. a 4. ročníku 1,75 2,64 

Letní praxe v rámci 1. 2. a 3. ročníku 2,06 2,19 

Zajištění příležitostných cateringových akcí 2,46 3,07 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Z výsledků vyplývá, že nejvíce spokojeni jsou studenti s letní praxí (Ø známka 2,19), 

ale zároveň této části vzdělávání přikládají druhou nejnižší důležitost (Ø známka 2,06) hned 

po zajišťování příležitostných akcí (Ø známka 2,46), s touto částí jsou také nejméně 

spokojeni (Ø známka 3,07). Nejvyšší důležitost přikládají studenti teoretickým předmětům 

TOS a TPP (Ø známka 1,62), jejich spokojenost s touto částí však není příliš valná (2,62). 

Na základě průměrných známek je následně možné sestavit poziční mapu. Jak 

můžeme vidět v Obr. 5.3 teoretické předměty TOS a TPP, praktická příprava v rámci LCV, 

odborná praxe i letní praxe se umístili v prvním kvadrantu (silné postavení), tyto části 

odborného vzdělávání mají, jsou jednak pro respondenty důležité a zároveň jsou s nimi 

relativně spokojeni. Zajišťování příležitostných cateringových akcí se umístilo těsně ve 

čtvrtém kvadrantu, tzn., že s touto částí jsou sice respondenti relativně méně spokojeni, ale 
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zároveň jí přikládají relativně vysokou důležitost. Jelikož se 4 z 5 částí odborného 

vzdělávání umístili v prvním kvadrantu, bylo provedeno jeho přiblížení a rozdělení opět na 

čtyři kvadranty (viz Obr. 5.4). V rámci prvního kvadrantu se teoretické předměty TOS  

a TPP, praktický předmět LCV a odborná praxe umístili ve čtvrtém kvadrantu (priority 

pozornosti), faktorům umístěným v tomto kvadrantu respondenti přisuzují vysokou 

důležitost a relativně nižší spokojenost. Letní praxe se v rámci prvního kvadrantu umístila 

těsně ve třetím kvadrantu, jelikož jí respondenti přisuzují nižší důležitost i spokojenost.  

Obr. 5.3 Poziční mapa - části odborného vzdělávání  Obr. 5.4 Poziční mapa - přiblížení prvního kvadrantu 
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Zdroj: vytvořeno autorem        Zdroj: vytvořeno autorem 

V další části dotazníku se studenti měli vyjádřit k výše zmíněným částem odborného 

vzdělávání zvlášť. Tentokrát hodnotili důležitost a spokojenost s faktory v rámci 

jednotlivých částí opět prostřednictvím pětibodové hodnotící škály, přičemž 1 znamenala 

maximální důležitost, nebo spokojenost a 5 minimální důležitost, nebo spokojenost.  

Průměrné známky hodnocení důležitosti a spokojenosti s jednotlivými faktory 

v rámci teoretických odborných předmětů TOS a TPP, které probíhají v prvním a druhém 

ročníku, přikládám v Tab. 5.4. Jak je vidět nejvyšší důležitost (Ø známka 1,37) přikládají 

studenti získaným znalostem a dovednostem, s tímto faktorem jsou studenti nejvíce 

spokojeni, ačkoliv výsledná průměrná známka 2,54 není příliš lichotivá. Poměrně vysoce 

důležité jsou u respondentů také ostatní faktory s průměrnou známkou 1,53. Nejméně jsou 

studenti spokojeni s materiálním prostředím (vybavením učeben, učebními pomůckami atd.) 

hodnoceným průměrnou známkou 3,1. 



57 

 

Tab. 5.4 Hodnocení faktorů v rámci odborných předmětů TOS a TPP 

Název faktoru Ø známka 

  důležitost  spokojenost 

Přístup učitelů 1,53 2,62 

Materiální prostředí 1,53 3,1 

Získané znalosti a dovednosti 1,37 2,54 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Na základě těchto průměrných známek byla opět vytvořena poziční mapa  

(viz Obr. 5.5), která přehledně ukazuje umístění jednotlivých faktorů. Přístup učitelů  

a získané znalosti a dovednosti se umístili v prvním kvadrantu Motivátory, tzn., že tyto 

faktory jsou pro studenty velmi důležité a jsou s nimi relativně spokojeni. Faktor, se kterým 

studenti příliš spokojeni nejsou, ale je pro ně důležitý, je materiální prostředí umístěný ve 

čtvrtém kvadrantu (faktory konkurenčních příležitostí).  

Obr. 5.5 Poziční mapa hodnocení faktorů rámci TOS a TPP  
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Zdroj: vytvořeno autorem 

Průměrné známky hodnocení důležitosti a spokojenosti s jednotlivými faktory 

praktické přípravy v rámci laboratorního cvičení, které probíhá v prvním a druhém 

ročníku v prostorách školních kuchyní na ulici Tyršova nebo na Náměstní Svobody (viz 

Příloha č. 11), přikládám v Tab. 5.5. Pro studenty jsou všechny zmíněné faktory v rámci 

tohoto předmětu velmi důležité, odpovídá tomu i průměrná známka v rozmezí 1,34 - 1,49. 

Nejvíce spokojeni jsou studenti s přístupem učitelů (Ø známka 2,44), naopak nejméně 

s materiálním prostředím (Ø známka 2,65). Rozdíly v hodnocení spokojenosti jsou velmi 

malé a průměrné známky nesvědčí o vysoké spokojenosti s těmito faktory. 



58 

 

Tab. 5.5 Hodnocení faktorů v rámci LCV 

Název faktoru Ø známka 

  důležitost  spokojenost 

Přístup učitelů 1,49 2,44 

Materiální prostředí 1,34 2,65 

Získané znalosti a dovednosti 1,4 2,63 

Zdroj: vytvořeno autorem 

 Poziční mapou můžeme přehledně ukázat rozmístění jednotlivých faktorů ve čtyřech 

kvadrantech (viz Obr. 5.6). Jak je patrné z tohoto grafu, všechny tři hodnocené faktory 

v rámci LCV se umístili v prvním kvadrantu s názvem Motivátory. Faktory zde umístěné 

jsou hodnoceny jako velmi důležité a studenti jsou s nimi relativně spokojeni. Při bližším 

zkoumání však zjistíme, že jsou umístěny v pravém dolním rohu prvního kvadrantu. Pokud 

si tedy první kvadrant přiblížíme a provedeme rozdělení na čtyři kvadranty, zjistíme, že se 

všechny tři faktory v rámci prvního kvadrantu umístili ve čtvrtém kvadrantu (priority 

pozornosti), tzn., že jim respondenti přikládají velkou důležitost, ale jejich spokojenost je 

poměrně nízká (viz Obr. 5.7) 

Obr. 5.6 Poziční mapa hodnocení faktorů LCV       Obr. 5.7 Přiblížení prvního kvadrantu 
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Zdroj: vytvořeno autorem         Zdroj: vytvořeno autorem 

U zajišťování příležitostných cateringových akcí měli studenti hodnotit pouze dva 

faktory a to přístup učitelů a získané znalosti a dovednosti. Hodnotit materiální prostředí 

bylo v tomto případě bezpředmětné, neboť tyto akce studenti zajišťují v prostorách, které 

určí objednavatel s vybavením školy potřebným pro vykonávání této vedlejší výdělečné 

činnosti kvalitně a na úrovni. Průměrné známky hodnocení těchto faktorů uvádí Tab. 5.6. 

Fotografie z vybraných akcí, které škola cateringově zajišťovala, přikládám v Příloze č. 9.  
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Tab. 5.6 Hodnocení faktorů v rámci zajišťování cateringových akcí 

Název faktoru Ø známka 

  důležitost  spokojenost 

Přístup učitelů 2,02 2,96 

Získané znalosti a dovednosti 1,83 2,82 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Odbornou praxi, kterou studenti vykonávají ve třetím a čtvrtém ročníku buďto ve 

školních zařízeních a střediscích (viz Příloha č. 11), čímž se škola snaží zabezpečit jejich 

chod nebo u firem s nimiž škola spolupracuje, hodnotili respondenti prostřednictvím čtyř 

faktorů. Nutno podotknout, že za výkon této praxe nejsou studenti nijak odměňováni. 

Průměrné známky hodnocení důležitosti a spokojenosti s jednotlivými faktory této části 

odborného vzdělávání ukazuje následující Tabulka 5.7. Poněkud překvapivým výsledkem je 

poměrně vysoká spokojenost s přístupem firem ke studentům (Ø známka 2,24), naopak 

faktor, se kterým byli studenti nejméně spokojeni je materiální prostředí (Ø známka 2,71). 

Tabulka 5.7 Hodnocení faktorů v rámci odborné praxe ve třetím a čtvrtém ročníku 

Název faktoru Ø známka 

  důležitost  spokojenost 

Přístup učitelů 1,56 2,59 

Materiální prostředí 1,5 2,71 

Získané znalosti a dovednosti 1,35 2,42 

Přístup firem 1,34 2,24 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Při vytvoření poziční mapy bylo zjištěno, že všechny čtyři hodnocené faktory se 

umístili v prvním kvadrantu mezi Motivátory (viz Obr. 5.8). Všechny tyto faktory jsou tudíž 

pro respondenty v rámci vykonávání odborné praxe velmi důležité a jsou s nimi relativně 

spokojeni. Druhý, třetí i čtvrtý kvadrant zůstaly neobsazeny. Po bližším zaměření na první 

kvadrant a jeho rozdělení, bylo zjištěno, že se všechny čtyři hodnocené faktory umístili ve 

čtvrtém kvadrantu s názvem Priority pozornosti (viz Obr. 5.9). Umístění v tomto kvadrantu 

svědčí o vysoké důležitosti těchto faktorů, ale zároveň o relativně nízké spokojenosti s nimi.  
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Obr. 5.8 Hodnocení faktorů odborné praxe         Obr. 5.9 Přiblížení prvního kvadrantu 
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Zdroj: vytvořeno autorem        Zdroj: vytvořeno autorem  

Poslední část odborného vzdělávání, která byla hodnocena prostřednictvím 

vybraných faktorů, je Letní praxe, která probíhá v 1. 2. a 3. ročníku vždy během letních 

prázdnin po dobu 20 dní. Tuto letní praxi si zařizují sami studenti libovolně v kterémkoliv 

gastronomickém zařízení (hotely, restaurace, jídelny, hospody, bary apod.). S těmito PO 

sepisují Smlouvu o zajištění odborné studentské praxe, která je uvedena v Příloze č. 10. 

Peněžitá odměna je dle odstavce osm této smlouvy stanovena při úvazku 40 hod týdně na  

30 % minimální mzdy. Teprve v případě, že se jim samotným nepodaří tuto praxi zajistit, 

škola nabídne možnost vykonat praxi v zařízeních, které sama provozuje. Škola rovněž 

zprostředkovává nejlepším studentům starším 18 let možnost zahraniční letní praxe  

v hotelech, se kterými spolupracuje v Německu, Řecku, Francii a Švýcarsku. Tato praxe je 

sjednána obvykle na dobu tří měsíců, žákům je zajištěno ubytování, doprava i strava  

a dostávají rovněž peněžitou odměnu. Faktory hodnocené v rámci letní praxe a průměrné 

známky, kterými studenti oznámkovali důležitost a spokojenost s nimi přehledně ukazuje 

následující Tab. 5.8. 

Tab. 5.8 Hodnocení faktorů v rámci letní praxe 

Název faktoru Ø známka 

  důležitost  spokojenost 

Materiální prostředí 1,4 1,86 

Získané znalosti a dovednosti 1,31 1,81 

Přístup firem 1,36 2,03 

Finanční odměna 1,59 2,4 

Způsob hodnocení výkonu 1,8 1,95 

Dohled školy 2,38 2,88 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Z výsledků jasně vyplývá, že nejdůležitějším faktorem v rámci letní praxe jsou 

získané znalosti a dovednosti s Ø známkou 1,31, s tímto faktorem jsou studenti také nejvíce 
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spokojeni (Ø známka 1,81). Naopak nejméně spokojeni jsou studenti s dohledem školy 

během vykonávání této praxe (Ø známka 2,88), tento faktor je ale pro studenty ze všech 

uvedených nejméně důležitý (Ø známka 2,38). 

Pokud tyto údaje přeneseme do poziční mapy, zjistíme, že se všechny hodnocené 

faktory opět umístili pouze v prvním kvadrantu, faktor Dohled školy však velmi těsně (viz 

Obr. 5.10). Všechny tyto faktory můžeme zhodnotit jako velmi důležité v rámci vykonávání 

letní praxe a spokojenost s nimi jako velmi vysokou. Abychom byli schopni detailnějšího 

pozorování, je třeba rozdělit přiblížit osu a rozdělit první kvadrant opět na čtyři části (viz 

Obr. 5.11). Na tomto grafu jsou již více patrné rozdíly v hodnocení jednotlivých faktorů. 

Faktory Materiální prostředí, Získané znalosti a dovednosti a Způsob hodnocení výkonu se 

v rámci rozdělení prvního kvadrantu umístili v kvadrantu Silné postavení, což svědčí  

o vysoké důležitosti a velké spokojenosti s nimi. Ve třetím kvadrantu se umístil faktor 

Dohled školy, s tímto faktorem jsou studenti poměrně nespokojeni, ale nepřikládají mu příliš 

vysokou důležitost. Faktory Přístup firem a Finanční odměna se umístili ve čtvrtém 

kvadrantu. Těmto faktorům přikládají studenti velkou důležitost, bohužel s nimi nejsou příliš 

spokojeni. 

Obr. 5.10 Hodnocení faktorů letní praxe          Obr. 5.11 Přiblížení prvního kvadrantu 
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Zdroj: vytvořeno autorem        Zdroj: vytvořeno autorem 

Na letní praxi navazovala i další otázka č. 9, která se dotazovala studentů, zda zažili 

během vykonávání letní praxe nekalé jednání ze strany firem (vyžadování přesčasů, sprosté 

jednání, nespravedlivé hodnocení, či jiné problémy). 36 % studentů odpovědělo, že takové 

jednání při výkonu letní praxe skutečně zažilo a 64 % se s takovýmto jednáním nesetkalo 

(viz Obr. 5.12). Při rozdělení studentů dle pohlaví, bylo zjištěno, že s nekalým jednáním se 
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setkala téměř polovina studentů mužského pohlaví (45 %), v případě žen byl poměr 

odpovědí podobný jako u celku. 

Obr. 5.12 Zažili studenti během vykonávání letní praxe nekalé jednání ze strany firem 
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64%
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Zdroj: vytvořeno autorem 

Letní praxe se týkala také otázka č. 10, ve které měli studenti odpovědět, zda u nich 

za celou dobu vykonávání letních praxí proběhla kontrola ze strany pedagogů. Tato kontrola 

proběhla pouze u 10 % studentů. Tříděním studentů v závislosti na bydlišti bylo zjištěno, že 

u žádného ostravského studenta kontrola neproběhla. Kontrola proběhla pouze u 14 % 

opavských studentů a pouze u 7 % studentů pocházejících z ostatních regionů. 

5.1.3 Spokojenost s učiteli odborného vzdělávání 

První otázka v dotazníku, která se týká analýzy spokojenosti s učiteli odborného 

vzdělávání, je otázka č. 11. Jejím cílem bylo zjistit, jak studenti hodnotí práci, kterou učitelé 

odborného vzdělávání odvádí v hodinách. Hodnocení probíhalo pomocí známek, tak jak jsou 

studenti zvyklí ze školy. Procentuální zastoupení jednotlivých známek je vidět v Obr. 5.13. 

Výborně hodnotilo práci učitelů pouhá 4 % studentů. Takřka polovina hodnotila práci 

odborných učitelů v hodinách chvalitebně (48 %), 20 % známkou dobře, 26 % hodnotí 

dostatečně, a 3 % považují jejich práci v hodinách za nedostatečnou. Z těchto výsledků 

vyplývá, že studenti hodnotili práci odborných učitelů v hodinách průměrnou známkou 

2,84 tedy trojkou. Při rozdělení studentů v závislosti na směru, kterým se chtějí po ukončení 

studia ubírat, bylo zjištěno, že nejhůře hodnotili studenti, kteří chtějí pracovat v oboru  

(Ø známka 3,21), nejlépe pak studenti mířící na VOŠ (Ø známka 2,60). Při rozdělení 
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v závislosti na ročníku hodnotili lépe práci učitelů studenti třetích ročníku (Ø známka 2,80) 

oproti studentům čtvrtého ročníku (Ø známka 2,92). 

Obr. 5.13 Hodnocení práce odborných učitelů v hodinách 
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Zdroj: vytvořeno autorem 

V otázce č. 12 bylo úkolem respondentů ohodnotit jednotlivé faktory v rámci práce 

odborných učitelů. U každého faktoru hodnotili na dvou pětibodových škálách důležitost  

a následně spokojenost, přičemž 1 znamenala nejvyšší důležitost nebo maximální 

spokojenost a 5 nejnižší důležitost nebo maximální nespokojenost. Průměrné známky 

hodnocení jednotlivých faktorů přehledně ukazuje Tab. 5.9. 

Tab. 5.9 Hodnocení jednotlivých faktorů práce odborných učitelů 

Název faktoru Ø známka 

  důležitost  spokojenost 

Schopnost zaujmout 1,48 2,94 

Odbornost učitelů 1,16 2,57 

Srozumitelné vysvětlování učiva 1,21 2,65 

Používání pomůcek a příkladů z praxe 1,51 2,81 

Spravedlivý přístup ke studentům 1,23 2,64 

Ochota opakovaně vysvětlit učivo 1,42 2,73 

Schopnost diskuse se studentem 1,47 2,61 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tyto průměrné známky a jejich vyrovnanost naznačují, kde budou jednotlivé faktory 

umístěny v rámci poziční mapy. Všechny faktory náleží do prvního kvadrantu s názvem 

Motivátory (viz Obr. 5.14). Tzn., že výše zmíněné faktory jsou velmi důležité a studenti jsou 

s nimi poměrně spokojeni. V rámci prvního kvadrantu se všechny faktory nacházejí v jeho 

pravém dolním rohu, z toho vyplývá, že pokud přiblížíme první kvadrant a rozdělíme jej na 
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další čtyři kvadranty, ocitají se rázem tyto faktory ve čtvrtém kvadrantu Priorit pozornosti. 

Důležitost těchto faktorů je stále vysoká ovšem po přiblížení osy vidíme, že spokojenost 

s nimi je poměrně slabá od průměrné známky 2,57 do 2,94. (viz Obr. 5.15.)  

Obr. 5.14 Hodnocení faktorů práce odborných       Obr. 5.15 Přiblížení prvního kvadrantu 
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Zdroj: vytvořeno autorem       Zdroj: vytvořeno autorem 

Poslední otázka týkající se spokojenosti studentů s učiteli odborného vzdělávání byla 

otázka č. 13, ve které měli respondenti vyjádřit jejich celkovou spokojenost s těmito učiteli 

(viz Příloha č. 8, Obr. 8.6). 35 % studentů je s odbornými učiteli celkově spokojeno z toho  

3 % dokonce velmi spokojeno. Takřka polovina respondentů (43 %) volila neutrální 

variantu, tzn., že nejsou ani spokojeni ale ani nespokojeni. 22 % respondentů je s odbornými 

učiteli celkově nespokojeno z toho 1 % velmi. 

Největší spokojenost panuje mezi studenty, kteří směřují na vysoké školy 39 % či na 

vyšší odborné školy 57 %, naopak nejvíce nespokojených je mezi studenty, kteří chtějí 

pracovat v oboru. Nejvíce studentů, kteří odpověděli neutrálně, směřují po ukončení za prací 

mimo obor, což je očekávaný výsledek, neboť tito studenti nepřikládají odbornému výcviku 

takovou váhu. Odpovědi respondentů, v závislosti na směru, kterým se chtějí vydat po 

ukončení studia, přehledně ukazuje Obr. 5.16. 
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Obr. 5.16 Celková spokojenost s odbornými učiteli v závislosti na směru studentů 
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Zdroj: vytvořeno autorem 

Při porovnání spokojenosti s odbornými učiteli s celkovou spokojeností se školou 

byla mezi odpověďmi na tyto otázky zjištěna závislost (sig < 0,05). To, jak silná je tato 

závislost ukazuje koeficient korelace, který nabývá hodnoty 0,601 (viz Tab. 5.10), můžeme 

tedy říci, že studenti, kteří hodnotili pozitivně spokojenost s odbornými učiteli, hodnotili 

také pozitivně celkovou spokojenost se školou a naopak. Míra spokojenosti s odbornými 

učiteli ovlivňuje celkovou míru spokojenosti se školou. 

Tab. 5.10 Korelace hodnocení spokojenosti 

Correlations 
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ornymi_uciteli 

Correlation Coefficient 1,000 ,601
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 107 107 

celkova_spokojenost_se_sk

olou 

Correlation Coefficient ,601
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 107 107 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Zdroj: vytvořeno autorem 
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5.1.4 Spokojenost studentů s materiálním prostředím odborné 
výuky 

V rámci odborného vzdělávání je kvalitní materiální prostředí a zázemí jeho 

nezbytnou součástí, ať už se jedná o vybavení teoretických učeben TOS a TPP, praktických 

učeben (kuchyní) LCV, kde se studenti odborně vzdělávají v průběhu prvních dvou ročníků 

nebo o vybavení Restaurace Vesny a její kuchyně či recepce školy, kde studenti vykonávají 

povinnou odbornou praxi ve třetím a čtvrtém ročníku. Tuto praxi studenti vykonávají také ve 

školním bufetu a školní kavárně Café Parking ovšem tyto dvě provozovny nebyly 

předmětem hodnocení, jelikož školní bufet bude v brzké době procházet rekonstrukcí  

a kavárna Café parking byla zřízena před několika málo lety. Důležité jsou rovněž šatny 

studentů, které by měly poskytnout určitý komfort, soukromí a bezpečnost uložených věcí. 

Fotografickou dokumentaci těchto prostorů uvádím v Příloze č. 11. 

Hodnocení probíhalo pomocí pětistupňové škály, přičemž 1 znamenala maximální 

spokojenost a 5 maximální nespokojenost. Nejlépe hodnoceny jsou prostory školní kuchyně 

na ulici Tyršova, kde studenti absolvují v prvním a druhém ročníku předmět Laboratorní 

cvičení (LCV) s průměrnou známkou 2,56, následuje školní recepce (Ø známka 2,63) jejíž 

chod studenti zajišťují v rámci odborné praxe ve třetím a čtvrtém ročníku, dále kuchyně 

Vesna (Ø známka 2,87), čtvrtá nejvyšší spokojenost panuje u studentů s kuchyní Zelený 

jelen na Náměstí Svobody, kde také probíhá LCV(Ø známka 2,92). Nejhůře ohodnoceny 

dopadly restaurace Vesna (Ø známka 3,08), učebny TOS a TPP (Ø známka 3,13) a na 

posledním místě s nejhorší průměrnou známkou 3,41 podle očekávání dopadly šatny, jak 

ukazuje Obr. 5.17. 

Obr. 5.17 Hodnocení materiálního prostředí odborné výuky 
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Zdroj: vytvořeno autorem 
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Při rozdělení respondentů dle ročníku můžeme konstatovat, že hodnocení se nijak 

výrazněji nelišilo. Kritičtější při hodnocení byli studenti třetího ročníku. Jak ukazuje  

Obr. 5.18, nejlépe hodnotili studenti třetího ročníku vybavení Recepce (Ø známka 2,56)  

a vybavenost učeben LCV na ul. Tyršova (Ø známka 2,62), naopak nejhůře dopadla  

Restaurace Vesna (Ø známka 3,13) a šatny (Ø známka 3,71).  

Obr. 5.18 Hodnocení materiálního prostředí odborné výuky v závislosti na ročníku 
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Zdroj: vytvořeno autorem 

5.1.5 Celková spokojenost studentů se školou 

 

Jednou z posledních otázek, v pořadí dvacátou, byl dotaz na celkovou spokojenost 

studentů se školou. Týkala se tedy komplexního hodnocení spokojenosti se studiem na této 

škole. Z Obr. 5.19 jasně vyplývá, že 37 % studentů je celkově spokojeno se studiem na této 

škole, z toho 6 % je dokonce velmi spokojeno. 36 % studentů volilo únikovou variantu, tedy 

neutrální odpověď, která nesvědčí ani o spokojenosti ani o nespokojenosti. 26 % studentů je 

na škole nespokojených, z toho 3% velmi nespokojených. 
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Obr. 5.19 Celková spokojenost studentů se školou 
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Zdroj: vytvořeno autorem 

Při srovnání výsledků mezi třetím a čtvrtým ročníkem bylo zjištěno, že větší procento 

nespokojených studentů je ze čtvrtého ročníku (33 %), přičemž neutrální odpověď zvolilo 

také 33 % studentů a spokojenost vládne u 35 %, nutno podotknout, že z toho 10 % je se 

studiem na škole velmi spokojeno. Studenti třetího ročníku jsou spokojeni ve 40 %, 

neutrálně odpovědělo také 40 % a nespokojených je rovných 20 %. 

Zajímavým se jeví rozdělení odpovědí studentů v závislosti na jejich směru po 

ukončení studia na této škole (viz Obr. 5.20). Procentuálně nejvíce spokojeni jsou studenti, 

kteří plánují studium na VOŠ (71 %), ze studentů, kteří plánují pracovat v oboru, 

odpovědělo největší procento neutrálně (53 %), 53 % studentů, kteří plánují pracovat mimo 

obor je se školou celkově nespokojeno, přičemž jejich touhu pracovat mimo obor může být 

ovlivněna právě jejich nespokojeností.  

Obr. 5.20 Celková spokojenost studentů se školou v závislosti na jejich směru po ukončení studia 
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Zdroj: vytvořeno autorem 
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Velmi důležitou otázkou, která vyplývá ze spokojenosti studentů se školou, je jejich 

hrdost na to, že jsou studenty této školy. Tato otázka je velmi podstatná, neboť hrdý student 

je rovněž studentem šířícím kladné reference o škole a dobré jméno školy. Celých 48 % 

studentů odpovědělo, že jsou hrdí na to, že jsou studenty školy. Bohužel větší polovina 

studentů (52 %) hrdých není (viz Obr. 5.21). 

Studenti třetího ročníku jsou z 51 % hrdí na studium na této škole a 49 % naopak 

hrdých není. U studentů čtvrtého ročníku hrdost vyslovilo 44 % a nehrdost 56 %. 

Další důležitou otázkou související respektive vyplývající ze spokojenosti studentů, 

je jejich schopnost doporučit studium na škole svým známým přátelům a příbuzným. 

Výsledkem je poměr odpovědí „padesát na padesát“, kdy 49,5 % by studium na škole 

doporučilo a 50,5 % by studium na škole naopak nedoporučilo (viz Obr. 5.22). 

Obr. 5.21 Hrdost studentů         Obr. 5.22 Doporučení studentů 

48%
52%

Hrdost

Nehrdost

50%
50%

Doporučilo

Nedoporučilo

 

Zdroj: vytvořeno autorem       Zdroj: vytvořeno autorem 

Zajímavým se jeví srovnání mezi ročníky. 58 % studentů čtvrtého ročníku by 

studium na této škole nedoporučilo a naopak 42 % ano. Přesně opačný poměr panuje  

u studentů třetího ročníku, tzn., že 58 % by studium na škole doporučilo a 42 % nikoliv.  

V roce 2010 byl proveden průzkum u studentů prvních ročníků, dnešních třetích 

ročníků. Tento výzkum obsahoval rovněž otázku, zda by respondenti doporučili studium na 

této škole. Z výsledků vyplývá, že v době, kdy studenti měli za sebou necelý první ročník 

studia na této škole by svým známým přátelům a příbuzným zdejší studium doporučilo 89 % 

z nich [17]. Po dvou letech klesl počet studentů, kteří by doporučili studium na této škole  

o jednu třetinu na současných 58 %. Srovnání těchto čísel přehledně ukazuje Obr. 5.23. 



70 

 

Obr. 5.23 Srovnání doporučení studentů mezi roky 2010 a 2012 

2010 - první ročník 2012 - třetí ročník

89%

58%

11%

42%
Doporučilo

Nedoporučilo

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Poslední otázka v dotazníku (kromě identifikačních), která by se částečně mohla 

považovat i za identifikační je otázka na směr, kterým se chtějí studenti vydat po zdárném 

ukončení studia na této škole. Jednotlivé odpovědi přehledně ukazuje Tab. 7.26 

 v Příloze č. 7. 

5.2 Analýza spokojenosti firem 

Vzhledem k počtu respondentů bylo vhodnější a přehlednější uspořádat jednotlivé 

odpovědi do tabulek.  

Na dotaz, zda by firmy v případě, že by hledali pracovní sílu, zaměstnali studenta 

školy, volilo 100 % odpověď „ano“. Toto je pro školu velmi pozitivní zpráva. Odpovědi 

jednotlivých respondentů přehledně ukazuje Tab. 5.11. 

Tab. 5.11 

Název provozovny 

Hotel Iberia

Hotel Park Inn

Restaurace U Tiskárny

Ruby blue hotel a restaurant

Hotel Mercure Ano

Ano

Otázka č. 6 V případě, že byste hledali pracovní sílu zaměstnali byste studenta naší školy?

Odpověďi 

Ano

Ano

Ano

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Ochota firem zaměstnat v případě potřeby studenty SŠHS a VOŠ Opava je 

podpořena především projevenou spokojeností firem s jejich úrovní znalostí a dovedností. 

Jak můžeme vidět v Tab. 5.12, všechny dotázané firmy až na Hotel Mercure, který volil 

neutrální odpověď, jsou s úrovní znalostí a dovedností studentů školy spokojeni.   
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Tab. 5.12 

Název provozovny 

Hotel Iberia

Hotel Park Inn

Restaurace U Tiskárny

Ruby blue hotel a restaurant

Hotel Mercure 

Otázka č. 7 Jak jste celkově spokojeni s úrovní znalostí a dovedností našich studentů?

Odpověďi 

Spokojen

Spokojen

Spokojen

Spokojen

Neutrální  

Zdroj: vytvořeno autorem 

Potěšující pro vedení školy je informace o spokojenosti firem se vzájemnou 

spoluprácí. Hotel Iberia, Park Inn a restaurace U Tiskárny hodnotí tuto spolupráci dokonce 

velmi pozitivně, Hotel a restaurant Ruby blue a Hotel Mercure ohodnotili spolupráci 

pozitivně, jak přehledně ukazuje Tab. 5.13.  

Tab. 5.13 

Název provozovny 

Hotel Iberia

Hotel Park Inn

Restaurace U Tiskárny

Ruby blue hotel a restaurant

Hotel Mercure 

Velmi pozitivně

Velmi pozitivně

Pozitivně

Pozitivně

Odpověďi 

Velmi pozitivně

Otázka č. 9 Jak hodnotíte spolupráci se školou?

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

5.3 Analýza společných částí výzkumu studentů a firem 

Určité části dotazování studentů a firem byly navrhnuty tak, aby bylo možné jejich 

následné srovnání, proto jsou tyto společné části analyzovány zvlášť v této kapitole. Jednalo 

se o otázky totožného zaměření, avšak upraveny byly z pohledu studentů i firem.  

Při otázce položené studentům, zda se domnívají, že je škola dostatečně 

připravuje po teoretické stránce na výkon praxe ve firmách, odpovědělo 67 % z nich, 

že tento pocit skutečně má. Naopak 33 % se domnívá, že na výkon praxe ve firmách po 

teoretické stránce dostatečně připravováno není (viz Tab. 7.17 v příloze č. 7). S takřka 

totožnými výsledky se setkáváme i napříč tříděním druhého stupně. 

Pro potřeby dotazníku určeného pro firmy byla otázka modifikována. Jak lze vidět 

v Tab. 5.14, pouze Restaurace u Tiskárny v Opavě se nedomnívá, že škola připravuje 

studenty po teoretické stránce na výkon praxe ve firmách dostatečně.  
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Tab. 5.14 

Název provozovny 

Hotel Iberia

Hotel Park Inn

Restaurace U Tiskárny

Ruby blue hotel a restaurant

Hotel Mercure 

Otázka č. 4 Domníváte se, že naše škola dostatečně připravuje studenty po teoretické stránce na výkon praxe ve firmách?

Odpověďi 

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano  

Zdroj: vytvořeno autorem 

Opačný poměr odpovědí můžeme zaznamenat při otázce, zda mají studenti pocit, že 

je škola připravuje dostatečně po praktické stránce na výkon praxe ve firmách. Pouze 

29 % studentů si myslí, že jsou připravování dostatečně, ale 71 % tohoto dojmu nenabývá 

(viz Tab. 7.18 v Příloze č. 7). Při třídění druhého stupně jsou výsledky opět velmi podobné. 

Při srovnání odpovědí firem na tuto otázku (viz Tab. 5.15), můžeme vidět rozdílnost 

odpovědí. Převažuje názor, že studenti nejsou dostatečně připravováni, kdy takto odpověděli 

Hotel Park Inn, Restaurace U Tiskárny a Hotel Mercure. Opačného názoru jsou Hotel Iberia 

a Ruby blue hotel a restaurant. 

Tab. 5.15 

Název provozovny 

Hotel Iberia

Hotel Park Inn

Restaurace U Tiskárny

Ruby blue hotel a restaurant

Hotel Mercure 

Odpověďi 

Otázka č. 5 Domníváte se, že naše škola dostatečně připravuje studenty po praktické stránce na výkon praxe ve firmách?

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne  

Zdroj: vytvořeno autorem 

Předmětem další otázky bylo zhodnocení jednotlivých vlastností, dovedností  

a znalostí studentů. Jak firmy, tak studenti měli tyto faktory hodnotit pomocí pětistupňové 

škály známkováním jako ve škole. Vypočtené průměrné známky byly následně vloženy do 

„pavoučího grafu“ a srovnány (viz Obr. 5.24). Z grafu je patrné, že se hodnocení firem  

a studentů příliš neliší, což svědčí o sebereflexi studentů. Jak firmy (Ø známka 2,8), tak 

studenti (Ø známka 2,5) hodnotili shodně nejhůře schopnost komunikace v cizím jazyce. 

Největších rozdílů dosáhlo hodnocení Samostatnosti, iniciativy a pečlivosti, kdy hodnocení 

studentů dosáhlo průměrné známky 1,7, kdežto hodnocení firem průměrné známky 2,2. 

Nejlepšího hodnocení ze strany firem (Ø známka 1,4) i studentů (Ø známka 1,3) dosáhla 

celková image studentů, tzn. jejich vzhled a upravenost. Překvapením bylo kladné hodnocení 

odborných dovedností a zručnosti. Ačkoliv se většina studentů i firem domnívá, že škola 

studenty nepřipravuje dostatečně po praktické stránce na výkon praxe ve firmách, hodnotí 
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oba subjekty odborné dovednosti studentů velmi pozitivně, studenti průměrnou známkou 1,8 

a firmy průměrnou známkou 2. 

Obr. 5.24 Hodnocení vlastností, dovedností a znalostí studentů 

1
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3
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průměrná známka studentů

průměrná známka firem

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Studenti měli dále zhodnotit přístup firem k nim pomocí známkování jednotlivých 

faktorů. Stejné faktory hodnotili ze svého pohledu i firmy opět pomocí pětistupňové škály. 

Srovnání těchto hodnocení přehledně ukazuje následující Obr. 5.25. Jak lze na tomto grafu 

vidět, hodnocení studentů i firem se příliš neliší, výjimkou je pouze faktor spravedlivého 

přístupu a hodnocení. Tento výsledek, kdy studenti hodnotili průměrnou známkou 2  

a firmy 1,2, byl očekáván. Z tohoto výsledku vyplývá, že se studenti domnívají, že jejich 

hodnocení za odvedený výkon není příliš spravedlivé a objektivní. Firmy hodnotí přístup 

svých zaměstnanců v tomto směru naopak velmi pozitivně, téměř bezchybně. 
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Obr. 5.25 Hodnocení přístupu firem ke studentům 
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Zdroj: vytvořeno autorem 

Z Obr. 5.24 i 5.25 je jasně patrné, že hodnocení hodnotitele je vždy horší, než 

hodnocení hodnoceného. 

Na otázku, zda studenti, dle svého názoru odvádí na odborné praxi ve firmách dobrou 

práci, byly v největší míře zastoupeny první dvě možnosti odpovědí. 43 % studentů se 

domnívá, že svou práci odvádí stoprocentně, 50 % odpovědělo sebekriticky, že by se mohlo 

více snažit, 2 % neodvádí dobrou práci, ale snaží se a 6 % se vůbec nesnaží, přičemž 

nejčastějším důvodem jejich nesnažení je finanční demotivace, či špatné chování 

nadřízených. 

Obr. 5.26  Odvádí studenti na odborné praxi dobrou práci? 

Ano, stoprocentně
Ano, ale mohl bych 

se více snažit Ne, ale snažím se

Ne, nesnažím se z 
důvodu…………..

43% 50%

2%

6%

 

Zdroj: vytvořeno autorem 
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Odpovědi firem ukazuje Tab. 5.16. Většina se domnívá, že studenti odvádí dobrou 

práci, ale mohli by se více snažit. Restaurace u Tiskárny je dokonce názoru, že studenti svou 

práci odvádějí stoprocentně. 

Tab. 5.16 

Název provozovny 

Hotel Iberia

Hotel Park Inn

Restaurace U Tiskárny

Ruby blue hotel a restaurant

Hotel Mercure 

Ano, ale mohli by se více snažit

Odpověďi 

Otázka č. 1 Odvádí podle Vás naši studenti na odborné praxi dobrou práci?

Ano, ale mohli by se více snažit

Ano, ale mohli by se více snažit

Ano, stoprocentně

Ano, ale mohli by se více snažit  

Zdroj: vytvořeno autorem 

5.4 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza 1:  

Alespoň 75 % studentů je na škole celkově spokojeno. 

 Na základě výsledků analýzy musíme konstatovat, že předpovědi vedení školy se 

nepotvrdily. Spokojeno je pouze 38 % studentů, neutrálně odpovědělo 36 % a nespokojeno je 

26 %. Hypotézu tedy musíme zamítnout. 

Hypotéza 2:  

Alespoň 60 % studentů by doporučilo studium na této škole svým známým, přátelům 

a příbuzným. 

Tuto hypotézu můžeme potvrdit nebo vyvrátit na základě otázky č. 22 v dotazníku 

studentů. Na základě odpovědí respondentů musíme hypotézu opět zamítnout, neboť 

studium na této škole by svým známým, přátelům nebo příbuzným doporučilo 50,5 % 

studentů. 

Hypotéza 3:  

Alespoň 75 % studentů je hrdých na to, že jsou studenty této školy. 

Tato hypotéza opětně nemohla být potvrzena, neboť z výsledků analýzy vyplývá, že 

pouze 48 % studentů je hrdých na to, že jsou studenty této školy. Na základě tohoto výsledku 

proto Hypotézu 3 zamítáme. 

Hypotéza 4:  

Alespoň 50 % studentů je spokojeno s odbornými učiteli. 
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Studenti jsou s odbornými učiteli celkově spokojeni v 35 % případů. Většina studentů 

má neutrální názor, nelze říci, že jsou spokojeni ani nespokojeni. 22 % studentů je 

s odbornými učiteli nespokojeno. Na základě těchto zjištěných údajů musíme Hypotéz 4 opět 

zamítnout. 

Hypotéza 5:  

Alespoň 60 % studentů se domnívá, že jsou dostatečně připravování po teoretické 

stránce na výkon praxe ve firmách. 

67 % studentů se domnívá, že je škola dostatečně připravuje po teoretické stránce na 

výkon praxe ve firmách. Na základě tohoto výsledku Hypotézu 5 můžeme potvrdit. 

Hypotéza 6:  

Alespoň 60 % studentů se domnívá, že jsou dostatečně připravování po praktické 

stránce na výkon praxe ve firmách. 

71 % studentů se domnívá, že je škola nepřipravuje dostatečně po praktické stránce 

na výkon praxe ve firmách. Hypotézu 6 tedy na základě tohoto výsledku musíme zamítnout. 
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6 Návrhy a doporučení 

Cílem předešlé analýzy bylo změřit spokojenost studentů a firem, ve kterých studenti 

vykonávají odbornou praxi, s odborným vzděláváním na Střední škole hotelnictví a služeb  

a Vyšší odborné školy v Opavě, odhalit silné a případné slabé stránky, které negativně 

ovlivňují spokojenost a navrhnout možná vylepšení vedoucí k zvýšení spokojenosti. Dílčím 

cílem bylo vzájemné srovnání hodnocení spokojenosti studentů a firem s odborným 

vzděláváním a identifikace případných rozdílností. 

Na základě této analýzy bylo zjištěno několik problémů, které spolu úzce souvisí. 

Cílem této kapitoly je navrhnout návrhy a doporučení, které by mohly vést k odstranění 

těchto problémů a zvýšení spokojenosti s odborným vzděláváním na této škole. 

6.1 Výběr školy 

Při oslovování studentů je důležité zvažovat všechny faktory, které vedou k volbě 

příslušné školy. V našem případě byl tím nejdůležitějším faktorem, který nejčastěji 

ovlivňoval studenty při volbě školy studijní obor a perspektiva zaměstnání.  Doporučuji 

proto škole, aby při svých prezentacích a propagaci kladla důraz právě na tyto 

informace. Právě perspektiva zaměstnání je v dnešní složité socioekonomické situaci velmi 

důležitým faktorem, který velmi ovlivňuje studenty o volbě oboru případně školy. 

Absolventi školy nemají v naprosté většině případů problém při hledání zaměstnání  

a procento přijetých žáků na VŠ či VOŠ je rovněž vysoké. Škola se musí snažit tyto 

informace „prodat“ a dbát důraz na jejich sdělování při své propagaci. 

Mezi další důležité faktory patří pověst školy a její historie a doporučení studia na 

této škole od známých, přátel nebo příbuzných. Umístění těchto faktorů mezi 

nejčastějšími odpověďmi bylo očekáváno, neboť škola stále čerpá ze svého dobrého jména 

vybudovaného v minulosti, kdy tato škola měla nálepku prestižní výběrové hotelové školy  

a z kladného postoje svých absolventů ke škole. Toto označení plynulo především 

z postavení školy, kdy ještě v nedávné době patřila mezi čtyři hotelové školy na celém území 

ČR. Během posledních dvaceti let jí však narostla konkurence v podobě několika středních 

škol s obdobným zaměřením a její jméno začíná ztrácet na atraktivitě. Doporučuji proto 

škole, aby zaměřila svou pozornost na znovuvybudování (oživení) dobrého jména 

školy, obzvláště pak v době, kdy se oficiální název školy změnil vlivem sloučení s jinou 

školou  
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a vzniku nového subjektu. Toto sloučení, které trvá již jeden rok, nesmí nově vzniklé vedení 

vnímat jako překážku, ale naopak jako příležitost k vytvoření nové moderní image školy 

poskytující kvalitní vzdělání založené na dobrém jménu vybudovaném v minulosti. 

Základním nástrojem tohoto oživení by měli být především spokojení zákazníci školy, 

její studenti a firmy, jakožto budoucí zaměstnavatelé. 

Vzhledem k tomu, že nejvíce respondentů bylo při výběru školy ovlivněno především 

studijním oborem, měl by být výsledek informovanosti studentů o tom, že obor Hotelnictví 

je ekonomicky zaměřený, a že se odbornému výcviku nevěnuje tolik pozornosti jako na 

učňovských oborech pro vedení školy poměrně alarmující. Celých 67 % studentů má pocit, 

že nebylo s tímto faktem dostatečně seznámeno. S tím může souviset i 30% nespokojenost 

studentů s výběrem školy. Škola by proto měla dbát na zlepšení komunikace s touto 

skupinou, identifikovat důvody jejich nespokojenosti a ty se pokusit odstranit pokud to bude 

jen trochu možné. Především ale doporučuji uzpůsobit obsah sdělovaných informací  

o náplni oboru při svých prezentacích a propagaci. 

6.2 Spokojenost s odbornou částí vzdělávání 

6.2.1 Spokojenost s náplní a složením odborné části vzdělávání 

Vzdělávací nabídka SŠHS a VOŠ Opava je představována školním vzdělávacím 

programem, ten je tvořen několika obory vzdělávání mezi které patří i obor Hotelnictví. 

V rámci tohoto oboru se škola může profilovat určitým směrem, který jí umožňuje odlišit se 

od konkurence, řídit se však musí rámcovým vzdělávacím programem. Rámcový vzdělávací 

program umožňuje managementu škol mnohem větší prostor při vytváření a uskutečňování 

vzdělávací nabídky školy a umožnil vzdělávací inovace dle podmínek školy a potřeb jejich 

žáků. V nabídce SŠHS a VOŠ se toho ve skutečnosti příliš nezměnilo. Z provedené analýzy 

však vyplývá, že navzdory tomu je většina studentů (51 %) s náplní a složením odborné části 

vzdělávání spokojena. Mezi studenty, kteří jsou nespokojeni, převládaly nejčastěji dva 

názory. Jednak se studenti domnívají, že odborní učitelé nemají dostatečné znalosti  

v oblasti moderních trendů a nových technologií v gastronomii, tzn., že jim vadí 

neaktuálnost vyučované teorie, druhá skupina studentů by upřednostnila výuku 

teoretických odborných předmětu TOS a TPP kromě 1. a 2. ročníku také ve 3. a 4. 

ročníku. S tímto názorem se de facto ztotožňuje většina studentů, neboť 73 % nepřipadal 

počet hodin věnovaný odborné přípravě jako dostatečný a upřednostnili by více hodin. 

Škole proto doporučuji, aby přehodnotila množství hodin věnované odborné přípravě 
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ve školním vzdělávacím programu zejména ve 3. a 4. ročníku. V těchto ročnících není 

věnován žádný prostor k připomenutí učiva z 1. a 2. ročníku. Při svém doporučení 

zohledňuji i fakt, že v těchto ročnících studentům na úkor odborných předmětů přibývají 

ekonomické předměty. Řešení této situace vidím v zavedení nového předmětu 

„gastronomického semináře“ v posledních ročnících studia na úkor povinné odborné 

praxe.  Jeho cílem by bylo připomenout studentům teoretické znalosti z 1. a 2 ročníku 

získané v předmětech TOS, TPP i LCV, tyto znalosti prohloubit, zdokonalit a připravit 

studenty na praktickou část maturitní zkoušky. Žák by byl hodnocen po odevzdání 

vypracovaného pololetního projektu na téma, které by se týkalo oboru Hotelnictví. Žáci by 

se tak byli nuceni sebevzdělávat prostřednictvím hledání informací potřebných k jeho 

vypracování. Tento projekt by si studenti samozřejmě museli obhájit.  

Vzhledem k tomu, že 71 % studentů má dojem, že je škola nedostatečně připravuje 

po praktické stránce na výkon praxe ve firmách, doporučuji škole zlepšení praktické 

připravenosti studentů na výkon praxe ve firmách. Zvýšení úrovně praktické 

připravenosti studentů na výkon praxe ve firmách může zprostředkovaně vést k ještě vyšší 

spokojenosti firem.  

6.2.2 Spokojenost s jednotlivými částmi odborného vzdělávání 

a) teoretické předměty TOS a TPP v 1. a 2. ročníku 

Této části odborného vzdělávání přisuzují studenti nejvyšší důležitost a jsou s ní 

realitně spokojeni (Ø známka 2,62). Vedení školy by se ovšem s touto známkou nemělo 

spokojit. Studenti v rámci těchto dvou předmětu kladně hodnotí získané znalosti  

a dovednosti a přístup učitelů. Nespokojeni jsou však s materiálním prostředím, především 

se zastaralými učebními pomůckami (např. učebnice TOS). Studenti zdůrazňovali potřebu 

názorné ukázky probírané látky (např. inventář), upozorňovali na zastaralé učebnice a tudíž  

i neaktuálnost vyučované látky. Škole doporučuji přehodnotit vhodnost používaných 

učebních pomůcek a v souladu s finančními možnostmi modernizovat učebny TOS  

a TPP. Sami učitelé by měli projevit iniciativu a hledat nové vhodné učebnice, či jiné 

materiály, které budou aktuální a budou reflektovat moderní trendy v gastronomii. 

b) praktická příprava v rámci LCV v 1. a 2. ročníku 

Tato část odborného vzdělávání je pro respondenty rovněž velmi důležitá,  

a spokojenost s ní dosahuje průměrné známky 2,52. Tato hodnota není nikterak vysoká spíše 

průměrná. Můžeme tedy říci, že i v tomto předmětu je co zlepšovat a zvýšit tak spokojenost 
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studentů. Při rozebrání jednotlivých faktorů v rámci tohoto předmětu zjistíme průměrnou 

spokojenost s přístupem učitelů, materiálním prostředím i získanými znalostmi  

a dovednostmi. Při této části odborného vzdělávání by si měli studenti prakticky otestovat 

své teoretické znalosti z předmětů TOS a TPP. Proto by tyto předměty měly být obsahově 

více provázány a tematicky na sebe navazovat. Studenti by od tohoto předmětu očekávali 

více reflexe moderních gastronomických trendů. Chtějí se učit vařit v souladu s moderní 

mezinárodní kuchyní, neuvědomují si ovšem, že se nejprve musí naučit vařit základní 

pokrmy, ze kterých následně mohou vycházet. Učitelé by tedy měli hledat kompromis mezi 

tradičním a moderním kulinářským uměním a iniciovat u studentů touhu dalšího vzdělávání 

v této oblasti. Škole proto doporučuji úpravu učebního plánu tak, aby více odpovídal 

požadavkům praxe a reflektoval názory studentů. Dále doporučuji, aby se učitelé 

v průběhu výuky více věnovali studentům a předávali jim své cenné vědomosti  

a zkušenosti.  

c) zajištění příležitostných cateringových akcí 

Ze všech částí odborného vzdělávání je právě zajišťování příležitostných akcí pro 

studenty nejméně důležité a zároveň jsou s ní nejméně spokojeni. Probléme je především 

v přístupu učitelů. Ti mnohdy nezohledňují potřeby studentů a nejsou schopni diskuse (např. 

v případě dojíždění), studentům také vadí, že nejsou finančně odměňování, ačkoliv musí 

investovat svůj volný čas. Škole doporučuji, aby studenty více motivovala  

a zohledňovala jejich ochotu a snahu při zajišťování těchto akcí. Nutností je i zlepšení 

přístupu učitelů. Škola by se měla snažit vybudovat u studentů pocit prestiže účasti na 

takovýchto akcích, mnoho studentů je totiž vnímá pouze jako „nutné zlo“. 

d) odborná praxe ve 3. a 4. ročníku 

Studenti si uvědomují její důležitost v rámci odborné části vzdělávání, ovšem jejich 

spokojenost je spíše průměrná (Ø známka 2,64). Hodnocení důvodů nespokojenosti studentů 

s některými faktory je velmi obtížné. Ne všichni studenti projdou všemi provozy a pozicemi. 

Některé pozice vyžadují více odpovědnosti a některé naopak méně. Studenti jsou velmi často 

umisťování do jednotlivých provozů na základě jejich studijních výsledků, bydliště či 

zkušeností pedagogů s jejich výsledky při zajišťování cateringových akcí. Kromě školních 

provozoven studenti vykonávají praxi i u soukromých firem. Chválím snahu školy 

zohledňovat bydliště při umisťování studentů do jednotlivých provozů, ne vždy je to však 

možné, což může výrazně ovlivnit jejich spokojenost. Studenti také kritizují finanční 
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demotivaci. Jelikož jsou studenty maturitního oboru, nemohou dostávat finanční odměnu, 

dle zákona totiž nevykonávají produktivní práci. Překvapivé je, že studenti vnímají přístup 

firem pozitivněji, než přístup učitelů. Škole doporučuji větší kontrolu a komunikaci ze 

strany učitelů k žákům v průběhu výkonu této praxe. Schopnost řešit případné 

problémy studentů může výrazně zvýšit jejich spokojenost. 

e) letní praxe v rámci 1., 2. a 3. ročníku 

Vykonávání letní praxe v délce 20 dnů studenti vnímají jako důležitou část a zároveň 

jsou s ní nejvíce spokojeni (Ø známka 2,19). Při detailnějším rozboru jednotlivých faktorů 

dotvářejících tuto spokojenost hodnotili velmi pozitivně získané znalosti a dovednosti. 

Nejméně jsou studenti spokojeni s finančním odměňováním a dohledem školy. Studenti mají 

nárok na finanční odměnu dle Smlouvy o zajištění povinné odborné praxe ve výši 30 % 

minimální mzdy, bohužel se tímto většina firem řídí. Někteří studenti navrhovali zrušení 

tohoto odstavce, aby si mohli vyjednat vlastní finanční podmínky, což bych určitě 

nedoporučil. Smlouvu považuji za dobře sepsanou, dostatečně chránící zájmy školy  

a studentů.  

Nejméně spokojeni jsou studenti s dohledem školy, což potvrzuje i fakt, že pouze  

10 % studentů potvrdilo, že u nich proběhla při výkonu této praxe kontrola ze strany 

pedagogů. Znepokojujícím je ale vysoké procento studentů, kteří během letní praxe zažili 

nekalé jednání ze strany firem (sprosté jednání, vyžadování přesčasů). Pokud však studenti 

projeví nesouhlas s tímto špatným zacházením, bývají velice často nespravedlivě ohodnoceni 

nebo po zbytek praxe vykonávají práce neodpovídající jejich zaměření a účelu praxe. Proto 

škole doporučuji dramaticky zvýšit počet fyzických případně telefonických kontrol  

a před nástupem praxe studenty dostatečně informovat o svých právech, ale zároveň  

i povinnostech. 

6.2.3    Spokojenost s učiteli odborného vzdělávání 

Hodnocení učitelů odborného vzdělávání není v žádném směru příliš uspokojivé. Ve 

výsledcích analýzy se nejčastěji setkáme s průměrným hodnocením. Práci, kterou odborní 

učitelé vykonávají v hodinách, hodnotilo největší procento studentů známkou chvalitebně  

(48 %), po vypočítání průměrné známky však studenti hodnotili práci učitelů průměrnou 

známkou 2,84, tedy dobře. Při hodnocení jednotlivých atributů jejich práce byly studenti 

nejvíce spokojeni s odborností učitelů (Ø známka 2,57), čemuž přisuzovali nejvyšší 

důležitost a nejméně spokojeni se schopností učitelů zaujmout při výkladu (Ø známka 2,94). 
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Ačkoliv jsou studenti s odborností učitelů nejvíce spokojeni, není dosažená známka příliš 

uspokojivá. Odborní učitelé sice podstupují mnoho vzdělávacích programů v souvislosti 

s gastronomií, jejichž cílem je zlepšit jejich profesní a odborné kompetence  

a zprostředkovaně tak zajistit vyšší uplatnitelnost absolventů školy, bohužel však své získané 

znalosti a dovednosti nedokážou dostatečně zakomponovat do učebních osnov, které mohou 

na studenty působit stereotypně až zastarale. Tuto iniciativu a snahu o sebevzdělávání 

v oboru hotelnictví a gastronomie ze strany učitelů a školy chválím, zároveň však musím 

apelovat na smysl takovýchto školení. Ty neslouží pouze ke zvýšení odbornosti učitelů  

a jejich osobnímu prospěchu, ale jak již bylo řečeno především k zlepšení profesní a odborné 

kompetence studentů. Vzhledem k výše zmíněným výsledkům a nesouladu mezi 

hodnocením spokojenosti studentů a investovaným časem učitelů do odborného 

sebevzdělávání, doporučuji škole respektive odborným učitelům, aby se průběžně 

snažili zakomponovat znalosti získané na školeních a vzdělávacích programech do 

učebních osnov a tímto svým snažením aktualizovali učební látku. Učitelé se musí naučit 

své pracně nabité zkušenosti a znalosti studentům „prodat“ a zvýšit tak spokojenost studentů 

s jejich odborností. Dále doporučuji zvýšit frekvenci případných školení a iniciativu 

učitelů získávat nové informace a znalosti ve svém oboru, které budou následně 

prezentovat studentům.  

Škole doporučuji, aby se snažila učitele motivovat k zvyšování kvality své práce. 

Jak již bylo řečeno, s žádným z faktorů učitelské práce (schopnost zaujmout, 

využívání příkladů a pomůcek z praxe, ochota opakovaně vysvětlit učivo atd.) nebyly 

studenti příliš spokojeni (spíše průměrně). Tyto výsledky by neměli brát učitelé jako útok 

na sebe samy, nýbrž jako příležitost poučit se. V práci učitelů je totiž velmi důležitá 

schopnost sebereflexe jako procesu nacházení cest ke zdokonalení své pedagogické 

činnosti. Pedagogické schopnosti jsou dány především organizačními a komunikativními 

schopnostmi, schopností získat studentovu pozornost a nadšení pro předmět, schopností 

improvizace atd. Vzhledem k tomu, že jsou učitelé velmi často v hodinách nuceni 

improvizovat, závisí kvalita hodiny z velké části na učitelově přípravě. V tomto ohledu 

vidím u mnoha odborných pedagogů velké mezery. Doporučuji proto odborným 

pedagogům pečlivější přípravu na vyučování, zvolit atraktivnější a efektivnější formu 

výuky, diskutovat se studenty o stylu a formě výuky a získávat tak cennou zpětnou 

vazbu v zájmu zvýšení spokojenosti studentů s jejich prací, která může velmi podstatně 

ovlivnit spokojenost studentů se školou jako celkem. 
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Vedení školy doporučuji zvýšit frekvenci provádění hospitací v hodinách 

odborných učitelů zvlášť se dotazovat studentů na jejich názor. Tato zpětná vazba může 

být zdrojem cenných informací. Zároveň však musí vedení školy prezentovat pedagogům 

tento krok jako proces zlepšování jejich sebereflexe nikoliv jako útok na ně samotné. Nesmí 

totiž dojít k nabourání důvěry mezi pedagogy a vedením školy. 

Těmito kroky by se škola měla snažit zvýšit celkovou spokojenost s učiteli 

odborného vzdělávání. Z výsledků analýzy totiž vyplývá, že existuje závislost mezi 

hodnocením spokojenosti s odbornými učiteli a celkovou spokojeností se školou.  Proto 

by mělo vedení školy důrazně přikročit k řešení výše zmíněných problémů a zvyšovat tak 

celkovou spokojenost studentů. 

6.2.4 Spokojenost s materiálním prostředím školy 

a) vybavenost učeben TOS a TPP 

Nejméně spokojeni jsou studenti právě s vybavením těchto učeben, kdy průměrná 

známka dosáhla hodnoty 3,13. Hůře dopadly už jen šatny, kterými se budeme zabývat níže. 

Tyto učebny jsou umístěny v prostorách budovy Vesna, která se nachází přibližně 300 metrů 

od hlavní budovy školy na ulici Tyršova. Už jen fakt, že studenti jsou nuceni přecházet 

poměrně značnou vzdálenost, kdy na tento přesun mají čas vyhrazený pro přestávku tedy 10 

a v případě velké přestávky 20 minut, o případu nepřízně počasí ani nemluvě, může na 

studenty působit nekomfortně a zvyšovat tak jejich nespokojenost. Samotné vybavení těchto 

učeben hodnotím jako velmi zastaralé s výjimkou nových lavic. Učebny nejsou dle mého 

názoru uzpůsobeny na výuku, neboť všechny tři jsou průchozí a nedostatečně osvětlené. 

Škole proto nedoporučuji mrhat finančními prostředky na nákladnou rekonstrukci 

těchto učeben, ale tyto prostředky efektivněji vynaložit na modernizaci (plastová okna, 

projektory, názorné pomůcky apod.) učeben v hlavní budově školy na ulici Tyršova  

a výuku těchto předmětů přesunout právě zde, to vše v souladu s finančními 

možnostmi školy. 

b) vybavenost učeben LCV (Tyršova) 

S vybaveností učebny laboratorního cvičení, která se nachází v suterénu hlavní 

budovy školy na ulici Tyršova, jsou studenti nejvíce spokojeni (Ø známka 2,56). Ačkoliv se 

jedná o nejlépe hodnocené prostory průměrná známka i přesto není příliš chvályhodná. 

Studenti si především stěžovali na zastaralost inventáře, zejména stolního (příbory, talíře, 

sklenice atd.). Vybavenost kuchyňské části hodnotím nejpozitivněji, vybavení je pro potřeby 
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studentů poměrně dostačující. Škole proto doporučuji postupnou obměnu a doplnění 

stolního inventáře za nový tak, aby studenti mohli plně využít svou kreativitu při prostírání 

a výzdobě stolů. Dále doporučuji průběžnou obměnu a doplnění kuchyňského inventáře 

tak, aby mohla být všem cvičícím studentům zaručena jeho dostupnost v případě potřeby. 

c) vybavenost učeben LCV (Zelený jelen) 

Spokojenost s vybavením této učebny, která se nachází v prvním patře jídelny Zelený 

jelen na Náměstí Svobody, dopadla v porovnání s učebnou na ulici Tyršova hůře (Ø známka 

2,92). Tato kuchyň je bohužel menší než kuchyň na ulici Tyršova, studenti se zde proto 

mohou cítit poněkud stísněně, což může vyvolat onu zvýšenou nespokojenost. Dispoziční 

řešení však bez větších finančně náročných stavebních úprav nelze jinak vyřešit. Mé 

doporučení se bude týkat opět postupné modernizace inventáře a zařízení, jako 

v předešlém případě. 

d) restaurace a kuchyně Vesna 

Průměrného hodnocení se dočkala také restaurace Vesna (Ø známka 3,08), která 

funguje jako školní jídelna. Ačkoliv plní funkci jídelny je zde kultura stolování na vysoké 

úrovni. Studenti se totiž navzájem obsluhují v rámci odborné praxe, jako v restauračním 

zařízení čemuž je uzpůsoben i interiér a způsob podávání jídel. Přirovnání ke školní jídelně 

je tedy zcela mylné. Bohužel však za daň vysoké úrovně stolování oproti samoobslužné 

jídelně studenti platí nízkou kapacitou restaurace a delší dobou stolování. V předprostorách  

restaurace tak často dochází k vytváření dlouhých řad, což je v případě mnoha dojíždějících 

studentů spěchajících na spoj nepříjemné. Ti svou nervozitu následně přenášejí na 

obsluhující studenty. Tento fakt může nepříznivě ovlivnit jejich spokojenost. Rovněž 

možnosti odložení školních tašek a svršků nejsou dostatečné. Škole proto doporučuji 

využívat v době obědů obě patra budovy. Zázemí druhého patra je k tomuto účelu více než 

vhodné, pokud se zde nekoná soukromá akce. Tímto krokem zvýšit komfort nejen 

obsluhujících studentů ale i strávníků 

Kuchyně restaurace Vesny je vzhledem ke svému nejčastějšímu účelu vydávání 

obědů plně dostačující. Spokojenost studentů je opět průměrná a dosahuje hodnoty 2,87. 

Doporučuji proto škole uzpůsobení kuchyně svému hlavnímu účelu, především zvětšit 

prostor pro expedici jídel, přípravu salátů, pečiva a jiných příloh a také prostor pro přípravu 

nápojů tak, aby se obsluha strávníků co nejvíce urychlila. Samozřejmostí by měla být 
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průběžná modernizace a obnova kuchyňského inventáře v souladu s finančními 

možnostmi školy. 

e) recepce 

S vybavení recepce jsou respondenti poměrně spokojeni (Ø známka 2,63). Recepce 

se nachází v přízemí hlavní budovy školy na ulici Tyršova. Všechny cizí osoby musí při 

vstupu do budovy přes recepci procházet a ohlásit se zde. Recepční jsou dále odpovědni za 

její chod, včetně vyřizování a přepojování hovorů vyřizování vzkazů apod. V rámci 

usnadnění a zefektivnění práce studentů navrhuji několik doporučení. Především je to 

zavedení sluchátek s mikrofonem, což výrazně ulehčí studentů manipulaci při vyhledávání 

informací po čas vyřizování telefonátu. Dále doporučuji převést veškeré informace  

a materiály z písemné do elektronické podoby, tak aby studenti byli schopni pomocí 

počítače vyhledat potřebné informace co nejrychleji. Jelikož se jedná o reprezentativní 

prostor, se kterým se cizí osoby setkávají jako první po vstupu do budovy, věnoval bych 

zvýšenou pozornost jeho vzhledu. Doporučuji škole rekonstrukci recepce do moderního 

„kabátu“ v souladu s požadavky na technické zázemí a její účelnost a zprostředkovaně tak 

docílit u studentů zvýšení pocitu prestiže spokojenosti, pokud to finanční situace školy 

dovolí. 

f) šatny 

Spokojenost studentů s šatnami dosáhla nejhorších hodnot (Ø známka 3,41). Velmi 

špatná situace se šatnami je především v prostorách restaurace Vesny. Studenti při 

převlékání se na výkon odborné praxe nemají důstojné podmínky. Navíc zde není oddělený 

prostor pro převlékání dívek a chlapců což zvyšuje nespokojenost studentů. Špatné 

zabezpečení je rovněž velkým problémem. Žákům je zakazováno brávat si k výkonu praxe 

mobily a jiné cennosti, avšak jejich zabezpečení není dostatečně zajištěno a tak si studenti 

své mobily a cennosti raději berou s sebou. Obdobný problém je i u šaten v prostorách 

školního bufetu, které jsou naprosto nevyhovující. S neoddělenými šatnami pro chlapce  

a děvčata se můžeme setkat i v prostorách učebny LCV (Tyršova). Veškeré výše zmíněné 

problémy a nedostatky doporučuji škole odstranit. 

Chytře je vyřešen způsob zabezpečení hlavních šaten. Zde je přítomen šatnář, který 

do deníku zapisuje všechny studenty, kteří si půjčí klíč od dveří do šaten, přičemž šatny 

jednotlivých tříd jsou navíc uzamčeny zvlášť. Studenti některých tříd mají k dispozici 

skřínky. Za úvahu by stálo zrušení klasických třídních šaten a na jejich místě zavedení 
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skřínek pro všechny studenty. Odpadla by tak starost se zabezpečením a nutností žáků 

střídat se na pozici šatnáře, která je pro studenty nepříjemná. 

6.3 Celková spokojenost studentů se školou 

Otázka, zda jsou respondenti na škole celkově spokojeni, je pro vedení školy velmi 

důležitá. Od míry spokojenosti se následně odvíjí pocit hrdosti a schopnost doporučení 

studia známým, přátelům a příbuzným, což dle výsledků patří mezi nejdůležitější faktory, 

kterými jsou potenciální studenti oslovováni. Celých 38 % studentů je na škole celkově 

spokojeno, 36 % volilo neutrální odpověď a 26 % studentů je nespokojených. Škole proto 

doporučuji oslovit 36 % studentů, kteří se nerozhodli pro pozitivní ani pro negativní 

odpověď a u této skupiny se snažit vybudovat pocit spokojenosti. Na fakt, že celých 26 

% studentů není spokojeno, by škola měla rovněž reagovat. Nespokojenost studentů může 

být vyvolávána mnoha faktory, mezi které můžou patřit výše zmíněné problémy zjištěné na 

základě analýzy odborného vzdělávání, ale také faktory, které ani nebyly předmětem tohoto 

výzkumu. Škole proto doporučuji zamyslet se nad výše uvedenými problémy  

a doporučeními k jejich odstranění a pokusit se je v co nejkratší době realizovat, aby 

byla u studentů docílena zvýšená spokojenost. Škole dále doporučuji identifikovat další 

faktory, které mohou negativně ovlivňovat spokojenost studentů a které nebyly 

předmětem tohoto výzkumu. 

Škola se vždy zakládala na image prestižní výběrové hotelové školy. Tato pracně 

vybudovaná image v poslední době velmi rychle opadává vlivem nárůstu počtu škol se 

stejným zaměřením a nepříznivého vývoje demografické křivky, které negativně ovlivňují 

nároky na přijetí studentů a zprostředkovaně tak snižují jejich úroveň a kvalitu profilu 

vhodného studenta ale také absolventa. Škola musí u studentů budovat pocit hrdosti, aby 

ti následně šířili onu image prestižnosti. Tuto hrdost samozřejmě může vybudovat, jen 

pokud zvýší jejich spokojenost se studiem na této škole. Vzhledem k tomu, že hrdost 

vyslovilo 48 % dotázaných studentů, doporučuji škole zvýšit toto číslo prostřednictvím 

zvýšení spokojenosti u zbylých 52 % studentů. Hrdí studenti jsou totiž posléze i hrdými 

absolventy, kteří následně mohou šířit její dobré jméno, se kterými může škola 

v budoucnu spolupracovat a kteří mohou tvořit cenné kontakty školy v podnikatelské 

sféře. 

Spokojenost a hrdost u studentů výrazně ovlivňuje schopnost dalšího doporučení 

studia. Zatímco v roce 2010 by tehdejší studenti prvních ročníků studium na škole 
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doporučilo takřka v 90 % případů, ti samí studenti dnes již třetích ročníků by doporučili 

studium na této škole pouze v 58 % případů. Z tohoto je patrné, že v průběhu studia nebyla 

naplněna očekávání, které studenti měli při nástupu na tuto školu a vlivem toho, klesla 

schopnost doporučit studium takřka o jednu třetinu. V případě studentů čtvrtých ročníku by 

studium na této škole doporučilo dokonce pouze 42 % z nich. Na základě těchto výsledků 

doporučuji škole zvýšit spokojenost studentů se studiem na této škole odstraněním 

zjištěných a výše zmíněných problémů a nedostatků, budovat v myslích studentů pocit 

prestiže a hrdosti a zprostředkovaně tak zvýšit jejich schopnost doporučení. Doporučení 

totiž hraje významnou roli při výběru této školy, jak ukázaly výsledky výzkumu, kdy celých 

13 % respondentů bylo nejvíce ovlivněno právě tímto faktorem. 

6.4 Spokojenost firem 

Na dotaz, zda by firmy v případě, že by hledali pracovní sílu, zaměstnali studenta 

školy, volilo 100 % odpověď „ano“. Toto je pro školu velmi pozitivní zpráva, neboť pro 

výstup školy v podobě absolventa, který bude odborníkem v oboru hotelnictví, je 

nejdůležitější schopnost uplatnění se na pracovním trhu. Ochota firem zaměstnat v případě 

potřeby studenty SŠHS a VOŠ Opava je podpořena především projevenou spokojeností 

firem s jejich úrovní znalostí a dovedností.  

Potěšující pro vedení školy je informace o spokojenosti firem se vzájemnou 

spoluprácí. Hotel Iberia, Park Inn a restaurace U Tiskárny hodnotí tuto spolupráci dokonce 

velmi pozitivně, Hotel a restaurant Ruby blue a Hotel Mercure ohodnotili spolupráci 

pozitivně 

Zajímavé byly výsledky hodnocení spokojenosti s připraveností studentů po 

teoretické a praktické stránce na výkon praxe ve firmách. U teoretické připravenosti jasně 

převažuje názor, že studenti jsou dostatečně připravování na výkon praxe ve firmách, pouze 

Restaurace u Tiskárny v Opavě je opačného názoru. U praktické připravenosti převažuje 

názor, že studenti nejsou dostatečně připravováni, kdy takto odpověděli Hotel Park Inn, 

Restaurace U Tiskárny a Hotel Mercure. Opačného názoru jsou Hotel Iberia a Ruby blue 

hotel a restaurant.  

Na základě výše uvedených výsledků škole doporučuji zlepšení praktické 

připravenosti studentů na výkon praxe ve firmách. Zvýšení úrovně praktické 

připravenosti studentů na výkon praxe ve firmách může zprostředkovaně vést k ještě vyšší 

spokojenosti firem.  
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Ačkoliv škola velmi důrazně dbá na jazykovou připravenost svých studentů, firmy 

hodnotí schopnost komunikace v cizím jazyce velice průměrně (Ø známka 2,8) tedy 

známkou „dobře“. Podobného názoru byli i studenti. Proto škole doporučuji zaměřit se na 

efektivnější výuku cizích jazyků. Studenti jsou sice velmi často výborně připraveni po 

teoretické stránce, ovládají slovní zásobu a fráze, bohužel ale nejsou schopni pohotově 

reagovat a komunikovat. Proto bych škole doporučil zaměřit alespoň třetinu přiděleného 

množství hodin výuky cizích jazyků čistě na trénink konverzace a komunikace 

v situacích, do kterých se studenti mohou dostat při výkonu praxe. Učitelům 

doporučuji komunikovat se studenty jen a pouze v cizím jazyce. Vedení školy dále 

doporučuji externí spolupráci s rodilými mluvčími, kteří mohou dopomoci efektivnější 

výuce. 

Většina firem se domnívá, že studenti sice odvádí při výkonu odborné praxe dobrou 

práci, ale zároveň připomíná, že by se mohli více snažit, což potvrzuje i 50 % studentů. 

Škole proto doporučuji nalézt vhodný způsob motivace studentů tak, aby byl zaručen 

jejich stoprocentní výkon a zvýšená spokojenost firem. 

Vedení školy si musí uvědomit, že jedním ze základních předpokladů jejího 

efektivního fungování je kvalitní zpětná vazba a že tyto informace týkající se kvality 

poskytovaného vzdělávání musí vycházet nejen ze strany samotných studentů, ale také ze 

strany firem, které zprostředkovávají studentům a škole kontakt s reálným pracovními 

podmínkami. Proto škole doporučuji průběžné výzkumy odborných znalostí  

a dovedností svých studentů prostřednictvím připomínek firem a na jejich základě 

operativně měnit důraz na výuku konkrétních problematických okruhů.  
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7 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala tématem Měření spokojenosti s odborným 

vzděláváním na střední škole. Cílem této Diplomové práce bylo změřit spokojenost studentů 

a firem, ve kterých studenti vykonávají odbornou praxi, s odborným vzděláváním na Střední 

škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy v Opavě, odhalit silné a případné slabé 

stránky, které negativně ovlivňují spokojenost a navrhnout možná vylepšení vedoucí 

k zvýšení spokojenosti. Dílčím cílem bylo vzájemné srovnání hodnocení spokojenosti 

studentů a firem s odborným vzděláváním a identifikace případných rozdílností. 

Výzkum byl realizován se zaměřením na středoškolský typ studia, konkrétně na 

maturitní studijní obor Hotelnictví realizovaný v prostorách bývalé Vyšší odborné školy  

a Hotelové školy v Opavě, která se po sloučení se Střední školou Husova 6 v Opavě stala 

součástí nově vytvořené organizace s novým názvem Střední škola hotelnictví a služeb  

a Vyšší odborná škola Opava. Rozhodnutí o této segmentaci plynulo především z vlastních 

zkušeností autora této diplomové práce se studiem na výše zmíněné hotelové škole v letech 

2003 - 2007 a z požadavků vedení školy, které chce na základě výsledků tohoto výzkumu 

provést tzv. autoevaluaci, neboli sebehodnocení, jakožto poskytovatele středního odborného 

vzdělávání. Uvědomuje si totiž, že jedním ze základních předpokladů efektivního fungování 

školy je kvalitní zpětná vazba a že tyto informace týkající se kvality poskytovaného 

vzdělávání musí vycházet především ze strany připomínek studentů respektive hodnocení 

jejich spokojenosti, ale také ze strany firem, které zprostředkovávají studentům a škole 

kontakt s reálnými pracovními podmínkami.  

V teoretické části byla charakterizována SŠHS a VOŠ Opava prostřednictvím její 

historie, ekonomické situace, organizační struktury, a představením středoškolských 

studijních oborů, které nabízí. Charakterizováno bylo rovněž prostředí školy, které jí 

ovlivňuje ve všech směrech. V této části byly dále popsány teoretická východiska 

marketingového řízení školy a měření spokojenosti zákazníků, ze kterých bylo vycházeno při 

psaní praktické části práce. 

Ke zpracování praktické části bylo nutné zpracovat metodiku výzkumu, která zahrnuje 

všechny přístupy, principy a techniky, díky kterým může být marketingový výzkum zrealizován. 

Ke splnění vytýčeného cíle byl v rámci praktické části vytvořen dotazník pro žáky  

a následně jeho úpravou a zkrácením dotazník pro firmy tak, aby bylo možné částečné 
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srovnání výsledků obou subjektů. Pomocí těchto dotazníků byla získána data o vyjádřené 

spokojenosti či nespokojenosti ve zvolených oblastech od 107 žáků třetích a čtvrtých ročníků 

maturitního oboru hotelnictví a od 6 spolupracujících firem, ve kterých studenti vykonávají 

povinnou praxi. Vzhledem k počtu firem, byla tato část výzkum považována pouze jako 

doplňková a primárně se výzkum zaměřil na spokojenost studentů.  

V analytické části byly zvlášť analyzovány data získané výzkumem spokojenosti 

studentů, zvlášť data získané výzkumem spokojenosti firem a následně byly analyzovány 

společné části dotazníků obou subjektů. Analýza dat získaných výzkumem spokojenosti 

studentů byla zaměřena na oblasti spokojenosti s výběrem školy, spokojenosti s odbornou 

částí vzdělávání, s učiteli odborného vzdělávání, s materiálním prostředím odborné výuky  

a na celkovou spokojenost studentů se školou. Data získaná výzkumem firem nebyly tak 

rozsáhlé povahy, a proto byly analyzovány jako celek. Následně byla provedena analýza 

společných částí obou dotazníků a srovnány výsledky výzkumu studentů a firem. Veškeré 

oblasti výzkumu byly zvoleny na základě konzultace s vedením školy a pro její potřeby. 

Doporučení škole mají vést k odstranění problémů zjištěných výzkumem, především 

k zlepšení kvality odborného vzdělávání a zvýšení spokojenosti studentů a zprostředkovaně 

také firem s tímto odborným vzděláváním. 

Vzhledem k tomu, že vedení školy chce využít výsledky této diplomové práce při své 

autoevaluaci, přistupoval jsem k jejímu zpracování a řešení jako k pracovnímu úkolu  

a doufám, že výsledky v ní uvedené budou škole k užitku a povedou k zvýšení spokojenosti 

s odborným vzděláváním na této střední škole jak u žáků, tak i firem, jako jejich budoucích 

zaměstnavatelů. 

Škola ještě stále čerpá z dobrého jména a její pověsti o prestižnosti vybudované 

v minulosti. Nesmí však zapomínat na to, že toto čerpání nemůže trvat do nekonečna, a že se 

o udržení dobrého jména a image prestižní školy, které v poslední době poměrně silně 

ochabuje, musí dlouhodobě a nepřetržitě starat, obzvlášť v době kdy se oficiální název školy 

změnil vlivem sloučení s jinou školou a vzniku nového subjektu. Toto sloučení, které trvá již 

jeden rok, nesmí nově vzniklé vedení vnímat jako překážku, ale naopak jako příležitost 

k vytvoření nové moderní image školy poskytující kvalitní vzdělání založené na dobrém 

jménu vybudovaném v minulosti, především prostřednictvím spokojených zákazníků školy, 

jejích studentů a firem, jakožto budoucích zaměstnavatelů. Při tomto běhu na dlouho trať 

budeme škole držet palce. 
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Seznam zkratek 

aj.   a jiné 

apod.   a podobně 

atd.   a tak dále 

Bc.   bakalář 

ČR   Česká republika 

ESF   Evropský sociální fond 

EU   Evropská unie 

F-M   Frýdek - Místek 

H   hypotéza 

HDP   hrubý domácí produkt 

HV   hospodářský výsledek 

IČO   identifikační číslo organizace 

Ing.   inženýr/ka 

Kč   Korun českých 

LCV   Laboratorní cvičení 

Mgr.   magistr 

mld.   miliard 

MSK   Moravskoslezský kraj 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NJ   Nový Jičín 

Obr.   Obrázek 

OECD   Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

s.   strana 

Sb.   sbírky 

SČMSD  Svaz českých a moravských spotřebních družstev 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

SŠHS a VOŠ Opava Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava 

TOS a TPP  Technika obsluhy a služeb a Technologie přípravy pokrmů 

Tab.   Tabulka 

tzv.   tak zvaně    

VOŠ   vyšší odborná škola 

VŠ   vysoká škola 

ZŠ   základní škola
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Přílohy 

Příloha č. 1 - Historie VOŠ a HŠ Opava 

 

„První zprávu o škole, která by mohla být považována za prehistorii našeho ústavu, 

najdeme ve stanovách hospodářského a vzdělávacího spolku slezské Vesny ze dne 11. srpna 

1906. Je v nich uvedeno rozhodnutí šířiti vzdělání vůbec a ženské zvláště zařizovati, 

opatřovati, vydržovati, podporovati školy, kurzy, kroužky, pracovny, penzionáty a jiné 

vzdělávací a vychovávací ústavy ženské. Finančně spolek Vesna podporovala hlavně Slezská 

obchodní a průmyslová společnost. Ta také po vzniku Československé republiky získala 

objekt hotelu U města Opavy, který v roce 1889 postavil řezník Karel Guttler a který byl v 

budově dnešního loutkového divadla. Část svého hotelu poskytl spolku Vesna. V této budově 

6. října 1919 zahájila výuku Soukromá dívčí hospodyňská a průmyslová škola. Měla celkem 

66 žákyň.  

V roce 1921 se změnil její název na Dívčí odbornou školu rodinnou a živnostenskou 

slezské Vesny. Náklady spojené s provozem převyšovaly příjmy, a proto bylo požádáno a 

pomoc ze strany státu. Díky senátorovi Josefu Lukešovi rozhodla zemská správní komise 17. 

září 1921 o tom, že náklady na chod školy bude od nynějška hradit stát. V této době se 

neustále zvyšuje zájem o studium. Jako státní instituce získala škola i nový název - Zemská 

odborná škola pro ženská povolání v Opavě.  

I když pro rozšířené vyučování získala škola i jeden z pavilonů zemské nemocnice v 

Opavě, stále se jednalo o provizorium. V důsledku toho zemská správní komise rozhodla o 

postavení samostatné školní budovy (dnešní ZŠ Boženy Němcové), která byla dne 11. 

listopadu 1923 slavnostně předána k užívání. Studentky se tu učily i bydlely. O dva roky 

později byla povolena přístavba tělocvičny s jevištěm. Zemská odborná škola pro ženská 

povolání byla ryze českou školou se zhruba 150 žákyněmi.  

V posledních zářijových dnech roku 1938 byla škola evakuována do Bozkovic. Hned 

po skončení války, 1. září 1945, obnovila škola výuku v budově na ulici Boženy Němcové. Po 

roce 1948 však nebyly školy tohoto typu škol žádoucí, a proto Zemská veřejná odborná škola 

pro ženská povolání v roce 1950 zaniká.  

Dne 1. září 1950 byla v Opavě založena Vyšší škola výživy. Škola využívala budovu 

zrušené Zemské odborné školy na ulici Boženy Němcové, kde bylo k dispozici potřebné 
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vybavení, později také budovu v dnešních Dvořákových sadech. Do prvního ročníku bylo 

přijato 23 žákyň.  

Velké změny nastaly v roce 1953: Vyšší škola výživy se definitivně oddělila od Vyšší 

odborné školy sociálně zdravotní, se kterou společně užívala budovu. Do nového školního 

roku vstupovala i s novým názvem - Průmyslová škola potravinářské chemie. Tento název 

však škole dlouho nezůstal, 15. července 1954 došlo k přejmenování na Školu společného 

stravování.  

Důležitým mezníkem byl rok 1957. Budova na ulici Boženy Němcové zůstala základní 

škole a Škola společného stravování získala náhradou tzv. Janottovu vilu na Tyršově ulici, 

dnes hlavní sídlo školy. Přestěhování školy však bylo nouzovým řešením a převážná část 

výuky probíhala v budově ve Dvořákových sadech. V Janottově vile probíhal pouze praktický 

výcvik v kuchyních, v Hospodářské škole na ulici Hany Kvapilové se učilo psaní strojem, 

tělesná výchova se vyučovala v tělocvičně stavební průmyslovky na Mírové ulici. Studentky 

byly ubytovány ve školní budově na Tyršově ulici a v internátě na dnešní Masarykově ulici. 

Teprve v letech 1981-1984 došlo k zásadní rekonstrukci, která podstatně zvýšila kapacitu 

vyučovacích místností.  

Další součástí školy je tzv. Demlova vila na Tyršově ulici 20. Byla postavena v roce 

1886 pro ředitele vyšší reálky v Opavě Vladimíra Demla. Její rekonstrukcí, která byla 

ukončena v roce 1990, vznikla školní restaurace Vesna, dvě cvičné kuchyně, dále sklady a 

kabinety pro vyučující. Provoz školní restaurace Vesna byl zahájen v roce 1993. Dnes slouží 

k výuce odborných předmětů, zajišťování společenských a vzdělávacích akcí pro veřejnost, 

dále jako jídelna pro žáky a zaměstnance školy.  

V roce 1986 došlo k rozsáhlé přístavbě školní budovy na Tyršově 34i. Nová moderně 

vybavená přístavba se šesti třídami, dvěma odbornými učebnami a kabinety zahájila provoz 

ve školním roce 1989/90. Škola tím definitivně opustila objekt ve Dvořákových sadech.  

V roce 1989 byly škole přiděleny tři domy na Alšově ulici. Po rekonstrukci se zvýšila 

ubytovací kapacita až na 110 lůžek. Dnešní Domov mládeže je zároveň dalším školním 

zařízením vhodným pro praktickou výuku v oboru hotelových služeb.  

Rozhodnutím městské rady ze dne 4. července 1993 dostala škola výměnou za 

uvolnění budovy na Masarykově třídě objekt Zelený jelen na náměstí Svobody, kde je nyní 

veřejná samoobslužná jídelna, salonky a také moderně vybavená cvičná kuchyně pro výuku.  
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Od 1. září 1996 získala Hotelová škola v Opavě jako první v okrese oprávnění 

poskytovat vyšší odborné vzdělání. Ve školním roce 1996/97 byla zahájena výuka VOŠ - 

Rozvoj a řízení regionální turistiky. Ve školním roce 1998/99 byla zahájena výuka dalšího 

oboru VOŠ -Řízení hotelového provozu. Od tohoto roku VOŠ sídlila v budově Slezského 

gymnázia v Opavě na Krnovské ulici 69. Od školního roku 2006/2007 byla výuka VOŠ 

přesunuta do prostor bývalé ZŠ Praskova.  

Od akademického roku 2003/04 škola získala akreditaci k výuce bakalářského 

studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus se studijním oborem Hotelnictví. 

Výuka je realizována ve spolupráci s Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné v budově 

Vyšší odborné školy.  

VOŠ a HŠ v Opavě se neustále starala o zlepšení studijních prostor pro studenty. Od 

roku 2002 byl postaven gymnastický sál pro potřeby výuky tělesné výchovy a volnočasové 

aktivity žáků, v prostorách Hotelové školy na Tyršově ulici 34 byla vybudována nová 

kmenová učebna pro 32 studentů a zároveň zrekonstuována učebna pro výuku cizích jazyků. 

V letech 2004 - 2011 byly postupně zmodernizovány 2 učebny výpočetní techniky a učebna 

účetnictví a korespondence, které byly vybaveny novými počítači s připojením k internetu, 

projektorem a speciálním nábytkem. Všechny počítače v učebnách jsou síťově propojeny. 

Díky finanční dotaci z roku 2004 škola vybudovala novou multimediální učebnu. V roce 

2009 byla realizována úplnou rekonstrukce učebny cestovního ruchu, která je vybavena 

nejmodernější audiovizuální technikou.  

V červenci a srpnu 2011 byla zrekonstruována učebna výpočetních techniky (nová 

PC) a kompletní rekonstrukcí prošla jedna kmenová třída (PC, dataprojektor, ozvučení, 

nábytek).  

V současné době disponuje škola 15 kmenovým učebnami, 2 moderními cvičnými 

kuchyněmi, 3 učebnami pro výuku techniky obsluhy a služeb, 2 učebnami výpočetní techniky, 

1 učebnou pro výuku účetnictví, 1 učebnou pro výuku cestovního ruchu, 1 učebnou jazyků s 

interaktivní tabulí, 3 učebnami kompletně vybavenými moderní technikou (dataprojektor, 

episkop, PC), které jsou využitelné pro výuku oborů Hotelnictví a Cestovní ruch.  

Od 1. 9. 2006 byl na Hotelové škole otevřen nový učební obor - Management 

cestovního ruchu. Jedná se o 4leté denní studium ukončené maturitní zkouškou.  

Od 1. 9. 2009 jsou na Hotelové škole v Opavě vyučovány dva obory – Hotelnictví a 

Cestovní ruch, které se řídí školními vzdělávacími programy.  
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Rozhodnutím Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 23. 3. 2011, kdy došlo ke 

sloučení Splynutím dvou škol, Vyšší odborné školy a Hotelové školy, Opava, Tyršova 34, 

příspěvková organizace a Střední školy, Opava, Husova 6, příspěvkové organizace k 1. 9. 

2011.  

Obě školy zanikly k 31. 8. 2011 a vznikl nový právní subjekt Střední škola hotelnictví 

a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 34, 

Opava, 746 95.“ 

Zdroj: [22] 
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Příloha č. 2 - Organizační struktura SŠHS a VOŠ Opava 
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Příloha č. 3 - Seznam konkurentů 

Okres Opava: 

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o. 

Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace 

Okres Ostrava: 

AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková 

organizace 

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 

Okres Bruntál: 

Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o. 

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace 

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 

Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace 

Okres Frýdek - Místek: 

Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r. o. 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, 

příspěvková organizace 

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Okres Nový Jičín: 

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 

Střední škola, Odry, příspěvková organizace 

Okres Karviná: 

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. 

Střední odborné učiliště BARON SCHOOL spol. s r. o. 

Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 

Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 

 

Vyšší odborné školy: 

AHOL - Vyšší odborná škola o. p. s. 

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. 
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Příloha č. 4 - Dotazník pro studenty 

Vážení respondenti,  

mé jméno je Bc. Aleš Zachník a jsem studentem 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TUO 

oboru marketing a obchod. Tímto bych Vás chtěl požádat o vyplnění krátkého dotazníku. 

Odpovědi z něj získané poslouží k provedení výzkumu spokojenosti s odborným vzděláváním 

na Vaší škole v rámci mé diplomové práce. Vámi poskytnuté informace nebudou nijak 

zneužity a budou sloužit výlučně pro výše uvedené účely. Předem děkuji za objektivní přístup 

k vyplňování dotazníku a věnovaný čas. Dotazník vyplňte zakroužkováním odpovědí. 

(Vyberte vždy jen jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak.) 

 

1) Co Vás nejvíce ovlivnilo při výběru školy?  
 studijní obor  

 perspektiva zaměstnání 

 prezentace školy na akci Informa, Učeň, středoškolák, vysokoškolák nebo Veletrh 

pracovních příležitostí 
 pověst školy a její historie 

 blízkost bydliště 

 doporučení známých, přátel nebo příbuzných 

 názor rodičů  

 absence přijímacích zkoušek 

 jiný důvod: ………………………………………….……………………………………… 

 

2) Jste spokojeni s výběrem školy? 

 

Velmi spokojen  Spokojen Nevím  Nespokojen Velmi nespokojen 

 

3) Byli jste dostatečně seznámeni s tím, že obor Hotelnictví je ekonomicky zaměřený a že se 

odbornému výcviku nevěnuje tolik pozornosti jako na učňovských oborech? 

 

Ano   Ne 

 

4) Připadá Vám počet hodin věnovaný odborné přípravě jako dostatečný? 

 

Ano  Ne, upřednostnil bych více hodin  Ne, upřednostnil bych méně hodin 

 

5) Jste spokojeni s náplní a složením odborné části vzdělávání tzn.: 

teoretické předměty TOS a TPP v 1. a 2. ročníku, 

praktická příprava v rámci LCV v 1. a 2. ročníku, 

odborná praxe ve 3. a 4. ročníku, 

letní praxe v rámci 1., 2. a 3. ročníku, 

zajištění příležitostných cateringových akcí? 

 

Velmi spokojen  Spokojen Nevím  Nespokojen Velmi nespokojen 

 

(Pokud jste odpověděli, že jste Velmi spokojeni, Spokojeni nebo Nevíte, pokračujte otázkou číslo 7) 

 

6) V případě, že jste nespokojeni, co byste změnili, zrušili nebo přidali?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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7) Ohodnoťte jednotlivé části odborného vzdělávání podle toho, jak vnímáte jejich důležitost a 

následně vaši spokojenost s nimi. (1 znamená nejvyšší důležitost nebo maximální spokojenost, 5 

znamená nejnižší důležitost nebo maximální nespokojenost) 

 

       důležitost  spokojenost 

Teoretické předměty TOS a TPP v 1. a 2. ročníku 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Praktická příprava v rámci LCV v 1. a 2. ročníku 1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Odborná praxe ve 3. a 4. ročníku   1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Letní praxe v rámci 1., 2. a 3. ročníku   1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Zajištění příležitostných cateringových akcí  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

 

8) Odhodnoťte jednotlivé faktory častí odborného vzdělávání podle toho, jak vnímáte jejich 

důležitost a následně vaši spokojenost s nimi. (1 znamená nejvyšší důležitost nebo maximální 

spokojenost, 5 znamená nejnižší důležitost nebo maximální nespokojenost) 

 

Teoretické předměty TOS a TPP v 1. a 2. ročníku  důležitost spokojenost 
Přístup učitelů       1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Materiální prostředí (vybavení učeben, učební pomůcky atd.) 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Získané znalosti a dovednosti     1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

 

Praktická příprava v rámci LCV v 1. a 2. ročníku  důležitost spokojenost 

Přístup učitelů       1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Materiální prostředí (vybavení učeben, učební pomůcky atd.) 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Získané znalosti a dovednosti     1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

 

Zajištění příležitostných cateringových akcí   důležitost spokojenost 

Přístup učitelů       1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Získané znalosti a dovednosti     1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

 

Odborná praxe ve 3. a 4. ročníku    důležitost spokojenost 

Přístup učitelů       1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Materiální prostředí (vybavení provozu, úroveň podniku) 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Získané znalosti a dovednosti     1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Přístup firem       1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

 

Letní praxe v rámci 1., 2. a 3. ročníku    důležitost spokojenost 

Materiální prostředí (vybavení provozu, úroveň podniku) 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Získané znalosti a dovednosti     1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Přístup firem       1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Finanční odměna      1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Způsob hodnocení výkonu     1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

Dohled školy (kontrola, ochrana studentů)   1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

 

9) Zažili jste během výkonu letní praxe nekalé jednání ze strany firem (vyžadování přesčasů, 

sprosté jednání, nespravedlivé hodnocení, či jiné problémy)? 

 

Ano   Ne 

 

10) Proběhla u Vás v průběhu letní praxe za celou dobu studia kontrola ze strany pedagogů? 

 

Ano   Ne 

 

11) Jak byste ohodnotili práci, kterou odvádí učitelé odborného vzdělávání v hodinách? 

 

Výborně Chvalitebně Dobře  Dostatečně  Nedostatečně 
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12) Ohodnoťte důležitost následných faktorů v rámci práce učitelů odborného vzdělávání a vaší 

spokojenost s nimi. (1 znamená nejvyšší důležitost nebo maximální spokojenost, 5 znamená nejnižší 

důležitost nebo maximální nespokojenost) 

 

       důležitost  spokojenost 

Schopnost zaujmout      1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Odbornost učitelů     1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Srozumitelné vysvětlování učiva   1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Používání pomůcek a příkladů z praxe   1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Spravedlivý přístup k studentům   1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Ochota opakovaně vysvětlit učivo   1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

Schopnost diskuse se studentem    1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 

 

13) Vyjádřete Vaši celkovou spokojenost s učiteli odborného vzdělávání. 

 

Velmi spokojen  Spokojen Neutrální Nespokojen Velmi nespokojen 

 

14) Domníváte se, že Vás škola dostatečně připravuje po teoretické stránce na výkon praxe ve 

firmách? 

 

Ano  Ne 

 

15) Domníváte se, že Vás škola dostatečně připravuje po praktické stránce na výkon praxe ve 

firmách? 

 

Ano  Ne 

 

16) Zhodnoťte prosím Vaše dovednosti, znalosti a vlastnosti v rámci odborného výcviku 

(známkujte jako ve škole) 

 

Chování, vystupování a komunikace s hosty    1  2  3  4  5  

Celkový image (pracovní vzhled, čistota a upravenost)  1  2  3  4  5 

Vztah a komunikace se zaměstnanci     1  2  3  4  5 

Dodržování pracovní doby, pracovní tempo    1  2  3  4  5 

Samostatnost, iniciativa a pečlivost     1  2  3  4  5 

Schopnost komunikace v cizím jazyce    1  2  3  4  5 

Teoretické odborné znalosti      1  2  3  4  5 

Odborné dovednosti a zručnost (obsluha, servis, prostírání atd.)  1  2  3  4  5 

Práce s výpočetní technikou (PC, pokladny atd.)   1  2  3  4  5 

 

17) Odvádíte podle Vás na odborné praxi ve firmách dobrou práci? (V případě, že 

odpovíte Ne, nesnažím se, uveďte prosím důvod) 

 

 Ano, stoprocentně  

 Ano, ale mohl bych se více snažit  

 Ne, ale snažím se 

 Ne, nesnažím se 

z důvodu…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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18) Zhodnoťte Vaši spokojenost s přístupem firem k Vám (1 znamená maximální 

spokojenost, 5 znamená maximální nespokojenost) 

 

Ochota zaměstnanců předat co nejvíce zkušeností  1  2  3  4  5 

Přátelský přístup      1  2  3  4  5 

Komunikace, ochota řešit případné problémy  1  2  3  4  5 

Spravedlivý přístup k hodnocení    1  2  3  4  5 

 

19) Ohodnoťte Vaši spokojenost s materiálním prostředím odborné výuky? (1 znamená 

maximální spokojenost, 5 znamená maximální nespokojenost) 

 

Vybavenost učeben TOS a TPP    1  2  3  4  5 

Vybavenost učeben LCV (Tyršova)    1  2  3  4  5 

Vybavenost učeben LCV (Zelený jelen)   1  2  3  4  5 

Restaurace Vesna      1  2  3  4  5 

Kuchyně Vesna      1  2  3  4  5 

Recepce       1  2  3  4  5 

Šatny        1  2  3  4  5 

 

20) Jak jste na škole celkově spokojeni? 

 

Velmi spokojen Spokojen Neutrální Nespokojen Velmi nespokojen 

 

21) Jste hrdý na to, že jste studentem této školy? 

 

Ano   Ne 

 

22) Doporučili jste/ byste studium na této škole svým známým, přátelům, příbuzným? 

 

 Ano    Ne 

 

23) Jaký bude Váš směr po ukončení této školy? 

 

VŠ  VOŠ  práce v oboru  práce mimo obor 

 

24) Jste? 

 

Muž    Žena 

 

25) Jaký jste ročník? 

 

Třetí   Čtvrtý 

 

26) Bydliště 

 

 Okres Ostrava 

 Okres Opava 

 Okres Bruntál 

 Okres Karviná 

 Okres Olomouc 

 Okres Nový Jičín 

 Okres Frýdek-Místek 

 Okres Přerov 

 Okres Jeseník 

 Jinde……………….
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Příloha č. 5 - Dotazník pro firmy 

 

Vážení respondenti,  

chtěli bychom Vás tímto požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Odpovědi z něj získané 

poslouží k provedení výzkumu spokojenosti s odborným vzděláváním na naší škole. Vámi 

poskytnuté informace nebudou nijak zneužity a budou sloužit výlučně pro výše uvedené 

účely. Získané informace mohou odhalit případné nedostatky odborného vzdělávání našich 

studentů a jejich odstraněním vést k vyšší úrovni jejich odborných znalostí a dovedností. 

Předem děkuji za objektivní přístup k vyplňování dotazníku a věnovaný čas. 

 

Dotazník vyplňte onačením odpovědí (kliknutím myši na dané políčko, vždy označte jen 

jednu odpověď). Vyplněný dotazník uložte na disk a následně zpětně odešlete.  

 

Mgr. Milan Šmíd 

 

1) Odvádí podle Vás naši studenti na odborné praxi dobrou práci? 

 

Ano, stoprocentně  

Ano, ale mohli by se více snažit  

Ne, ale snaží se 

Ne, nesnaží se  

 

2) Jak byste ohodnotili přístup vašich zaměstnanců ke studentům? (1 znamená výborně, 2 

chvalitebně, 3 dobře, 4 dostatečně, 5 nedostatečně) 

         1   2   3  4  5 

Ochota zaměstnanců předat co nejvíce zkušeností   

Přátelský přístup       

Komunikace, ochota řešit případné problémy   

Spravedlivý přístup k hodnocení      

 

 

3) Zhodnoťte prosím praktické dovednosti, znalosti a vlastnosti našich studentů. 

(1 znamená výborně, 2 chvalitebně, 3 dobře, 4 dostatečně, 5 nedostatečně)  

          1   2   3  4   5 

Chování, vystupování a komunikace s hosty      

Celkový image (pracovní vzhled, čistota a upravenost)   

Vztah a komunikace se zaměstnanci      

Dodržování pracovní doby, pracovní tempo    

Samostatnost, iniciativa a pečlivost      

Schopnost komunikace v cizím jazyce     

Teoretické odborné znalosti       

Odborné dovednosti a zručnost (obsluha, servis, prostírání atd.)   

Práce s výpočetní technikou (PC, pokladny atd.)    

 

 
4) Domníváte se, že naše škola dostatečně připravuje studenty po teoretické stránce na výkon 

praxe ve firmách? 

 

Ano  Ne 
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5) Domníváte se, že naše škola dostatečně připravuje studenty po praktické stránce na výkon 

praxe ve firmách? 

 

Ano  Ne 

 

6) V případě, že byste hledali pracovní sílu zaměstnali byste studenta naší školy? 

   

Ano   Ne 

 

7) Jak jste celkově spokojeni s úrovní znalostí a dovedností našich studentů? 

 

Velmi spokojen Spokojen Neutrální Nespokojen Velmi nespokojen 

 

8)Jak dlouho trvá Vaše spolupráce s námi? 

 

do jednoho roku   do dvou let   od dvou let výše 

 

9) Jak hodnotíte tuto spolupráci? (V případě, že tuto spolupráci hodnotíte negativně nebo velmi 

negativně uveďte proč) 

 

Velmi pozitivně Pozitivně Neutrálně Negativně Velmi negativně 

 

Spolupráci hodnotím negativně z důvodu       

 

10) Jste 

 

Hotel  restaurační zařízení  jiné zařízení, uveďte       

 

11) Uveďte prosím počet zaměstnanců 

 

 mikropodnik (počet zaměstnanců do 10) 

 malý (počet zaměstnanců do 50) 

 střední (počet zaměstnanců do 250) 

 velký (počet zaměstnanců nad 250) 
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Příloha č. 6 - Seznam obchodních partnerů 

KÚ MSK 

Magistrát města Opavy (Městská Policie, knihovna, Minorit) 

Teva Czech Industries s.r.o., Opava – Komárov 

Ostroj, a.s. 

Renesa, s.r.o. 

Slezská univerzita v Opavě 

Štencel Transport, s.r.o. 

KB, a.s. 

Česká spořitelna, a.s. 

ČSOB, a.s. 

AWD, s.r.o. 

Raiffeisen leasing, s.r.o. 

TQM, s.r.o. 

Slezská nemocnice Opava 

U plus U, s.r.o., autodoprava 

Podnikatelská škola, Opava – Kylešovice 

Unicont Opava, s.r.o. 

Magistrát města Krnov 

Slezský ústav Opava 

Dopravní podnik města Opavy 

Satum Czech, s.r.o. 

Kofola, a.s. (v minulosti) 
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Příloha č. 7 - Třídění dat prvního stupně výsledků výzkumu spokojenosti studentů 

Tab. 7.1 Otázka č. 1 

Otázka č. 1 Faktory, které nejvíce ovlinily studenty při výběru školy

Absolutní Relativní

Studijní obor 32 29,9%

Perspektiva zaměstnání 27 25,2%

Prezentace školy na akci Informa, Učeň, středoškolák, vysokoškolák nebo Veletrh pracovních příležitostí 1 0,9%

Pověst školy a její historie 14 13,1%

Blízkost bydliště 8 7,5%

Doporučení známých, přátel nebo příbuzných 14 13,1%

Názor rodičů 9 8,4%

Absence přijímacích zkoušek 1 0,9%

Jiný důvod 1 0,9%

∑ Celkem 107 100,0%

Četnosti

O
d

p
o

vě
d

i

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.2 Otázka č. 2 

Otázka č. 2 Spokojenost studentů s výběrem školy

Absolutní Relativní

Velmi spokojen 3 2,8%

Spokojen 56 52,3%

Nevím 16 15,0%

Nespokojen 28 26,2%

Velmi nespokojen 4 3,7%

∑ Celkem 107 100,0%

Četnosti

O
d

p
o

vě
d

i

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.3 Otázka č. 3 

Otázka č. 3 Informovanost studentů o ekonomickém zaměření obrou hotelnictví

Absolutní Relativní

Ano 35 32,7%

Ne 72 67,3%

∑ Celkem 107 100,0%

Odpovědi

Četnosti

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.4 Otázka č. 4 

Otázka č. 4 Považují studenti počet hodin odborné přípravy jako dostačující

Absolutní Relativní

Ano 27 25,2%

Ne, upřednostnil bych více hodin 78 72,9%

Ne, upřednostnil bych méně hodin 2 1,9%

∑ Celkem 107 100,0%

Četnosti

Odpovědi

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.5 Otázka č. 5 

Otázka č. 5 Spokojenost studentů s náplní a složením odborné části vzdělávání

Absolutní Relativní

Velmi spokojen 4 3,7%

Spokojen 51 47,7%

Nevím 21 19,6%

Nespokojen 28 26,2%

Velmi nespokojen 3 2,8%

∑ Celkem 107 100,0%

Četnosti

O
d

p
o

vě
d

i

 

Zdroj: vytvořeno autorem 



2 

 

 

Tab. 7.6 Otázka č. 7 

Otázka č. 7 - Skladba odborného vzdělávání

Název faktoru / známka 1 2 3 4 5 ∑ 1 2 3 4 5 ∑

Teoretické předměty TOS a TPP v 1. a 2. ročníku 55,1% 31,8% 10,3% 1,9% 0,9% 100,0% 10,3% 35,5% 36,4% 17,8% 0,0% 100,0%

Praktická příprava v rámci LCV v 1. a 2. ročníku 49,5% 31,8% 13,1% 5,6% 0,0% 100,0% 23,4% 30,8% 22,4% 16,8% 6,5% 100,0%

Odborná praxe ve 3. a 4. ročníku 50,5% 30,8% 13,1% 4,7% 0,9% 100,0% 18,7% 27,1% 30,8% 18,7% 4,7% 100,0%

Letní praxe v rámci 1. 2. a 3. ročníku 43,9% 25,2% 18,7% 5,6% 6,5% 100,0% 30,8% 36,4% 20,6% 7,5% 4,7% 100,0%

Zajištění příležitostných cateringových akcí 22,4% 29,9% 30,8% 13,1% 3,7% 100,0% 7,5% 23,4% 39,3% 15,0% 15,0% 100,0%

důležitost spokojenost

relativní četnosti

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.7 Otázka č. 8 - Teoretické předměty TOS a TPP v 1. a 2. ročníku 

Otázka č. 8 

Název faktoru / známka 1 2 3 4 5 ∑ 1 2 3 4 5 ∑

Přístup učitelů 59,8% 29,0% 9,3% 1,9% 0,0% 100,0% 8,4% 39,3% 35,5% 15,9% 0,9% 100,0%

Materiální prostředí 63,6% 24,3% 8,4% 2,8% 0,9% 100,0% 12,1% 16,8% 29,9% 30,8% 10,3% 100,0%

Získané znalosti a dovednosti 71,0% 23,4% 3,7% 0,9% 0,9% 100,0% 5,6% 47,7% 35,5% 9,3% 1,9% 100,0%

relativní četnosti

důležitost spokojenost

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.8 Otázka č. 8 - Praktická příprava v rámci LCV v 1. a 2. ročníku 

Otázka č. 8 

Název faktoru / známka 1 2 3 4 5 ∑ 1 2 3 4 5 ∑

Přístup učitelů 63,6% 28,0% 4,7% 3,7% 0,0% 100,0% 25,2% 33,6% 17,8% 18,7% 4,7% 100,0%

Materiální prostředí 74,8% 21,5% 0,9% 0,9% 1,9% 100,0% 16,8% 32,7% 24,3% 20,6% 5,6% 100,0%

Získané znalosti a dovednosti 69,2% 25,2% 3,7% 0,0% 1,9% 100,0% 9,3% 42,1% 30,8% 12,1% 5,6% 100,0%

relativní četnosti

důležitost spokojenost

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.9 Otázka č. 8 - Zajišťování příležitostných cateringových akcí 

Otázka č. 8 

Název faktoru / známka 1 2 3 4 5 ∑ 1 2 3 4 5 ∑

Přístup učitelů 37,4% 33,6% 22,4% 2,8% 3,7% 100,0% 15,0% 14,0% 40,2% 21,5% 9,3% 100,0%

Získané znalosti a dovednosti 45,8% 34,6% 15,0% 0,0% 4,7% 100,0% 18,7% 21,5% 30,8% 16,8% 12,1% 100,0%

relativní četnosti

důležitost spokojenost

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.10 Otázka č. 8 - Odborná praxe v 3. a 4. ročníku 

Otázka č. 8 

Název faktoru / známka 1 2 3 4 5 ∑ 1 2 3 4 5 ∑

Přístup učitelů 55,1% 37,4% 4,7% 1,9% 0,9% 100,0% 16,8% 31,8% 32,7% 13,1% 5,6% 100,0%

Materiální prostředí 61,7% 28,0% 8,4% 1,9% 0,0% 100,0% 15,9% 29,0% 29,9% 18,7% 6,5% 100,0%

Získané znalosti a dovednosti 73,8% 19,6% 4,7% 1,9% 0,0% 100,0% 22,4% 31,8% 29,9% 13,1% 2,8% 100,0%

Přístup firem 72,0% 23,4% 3,7% 0,9% 0,0% 100,0% 29,0% 35,5% 19,6% 14,0% 1,9% 100,0%

relativní četnosti

důležitost spokojenost

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.11Otázka č. 8 - Letní praxe v rámci 1. 2. a 3. ročníku 

Otázka č. 8 

Název faktoru / známka 1 2 3 4 5 ∑ 1 2 3 4 5 ∑

Materiální prostředí 68,2% 25,2% 4,7% 1,9% 0,0% 100,0% 40,2% 40,2% 15,0% 2,8% 1,9% 100,0%

Získané znalosti a dovednosti 76,6% 17,8% 4,7% 0,0% 0,9% 100,0% 43,9% 37,4% 15,0% 0,9% 2,8% 100,0%

Přístup firem 72,0% 21,5% 5,6% 0,0% 0,9% 100,0% 41,1% 27,1% 22,4% 6,5% 2,8% 100,0%

Finanční odměna 60,7% 24,3% 12,1% 0,9% 1,9% 100,0% 34,6% 28,0% 12,1% 13,1% 12,1% 100,0%

Způsob hodnocení výkonu 44,9% 32,7% 20,6% 0,9% 0,9% 100,0% 47,7% 20,6% 24,3% 3,7% 3,7% 100,0%

Dohled školy 34,6% 21,5% 26,2% 6,5% 11,2% 100,0% 15,0% 25,2% 31,8% 13,1% 15,0% 100,0%

relativní četnosti

důležitost spokojenost

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.12 Otázka č. 9 

Otázka č. 9 Zážitek studentů s nekalým jednáním ze strany firem během výkonu letní praxe

Absolutní Relativní

Ano 38 35,5%

Ne 69 64,5%

∑ Celkem 107 100,0%

Četnosti

Odpovědi

 

Zdroj: vytvořeno autorem 
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Tab. 7.13 Otázka č. 10 

Otázka č. 10 Kontrola studentů při výkonu letní praxe ze strany pedagogů

Absolutní Relativní

Ano 11 10,3%

Ne 96 89,7%

∑ Celkem 107 100,0%

Odpovědi

Četnosti

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.14 Otázka č. 11 

Otázka č. 11 Hodnocení práce pedagogů v hodinách

Absolutní Relativní

Výborně 4 3,7%

Chvalitebně 51 47,7%

Dobře 21 19,6%

Dostatečně 28 26,2%

Nedostatečně 3 2,8%

∑ Celkem 107 100,0%

Četnosti

O
d

p
o

vě
d

i

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.15 Otázka č. 12 

Otázka č. 12

Název faktoru / známka 1 2 3 4 5 ∑ 1 2 3 4 5 ∑

Schopnost zaujmout 63,6% 28,0% 6,5% 0,9% 0,9% 100,0% 6,5% 22,4% 46,7% 18,7% 5,6% 100,0%

Odbornost učitelů 86,0% 12,1% 1,9% 0,0% 0,0% 100,0% 15,0% 32,7% 34,6% 15,9% 1,9% 100,0%

Srozumitelné vysvětlování učiva 83,2% 14,0% 0,9% 1,9% 0,0% 100,0% 8,4% 38,3% 38,3% 9,3% 5,6% 100,0%

Používání pomůcek a příkladů z praxe 57,9% 33,6% 7,5% 0,9% 0,0% 100,0% 6,5% 33,6% 36,4% 18,7% 4,7% 100,0%

Spravedlivý přístup ke studentům 84,1% 12,1% 1,9% 0,0% 1,9% 100,0% 13,1% 34,6% 33,6% 12,1% 6,5% 100,0%

Ochota opakovaně vysvětlit učivo 64,5% 29,9% 4,7% 0,9% 0,0% 100,0% 15,0% 28,0% 35,5% 12,1% 9,3% 100,0%

Schopnost diskuse se studentem 61,7% 31,8% 4,7% 1,9% 0,0% 100,0% 23,4% 21,5% 33,6% 14,0% 7,5% 100,0%

relativní četnosti

spokojenostdůležitost

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.16 Otázka č. 13 

Otázka č. 13 Celková spokojenost studentů s učitely odborného vzdělávání

Absolutní Relativní

Velmi spokojen 3 2,8%

Spokojen 34 31,8%

Nevím 46 43,0%

Nespokojen 23 21,5%

Velmi nespokojen 1 0,9%

∑ Celkem 107 100,0%

Četnosti

O
d

p
o

vě
d

i

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.17 Otázka č. 14 

Otázka č. 14 Škola připravuje studenty dostatečně po teoretické stránce

Absolutní Relativní

Ano 72 67,3%

Ne 35 32,7%

∑ Celkem 107 100,0%

Četnosti

Odpovědi

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.18 Otázka č. 15 

Otázka č. 15 Škola připravuje studenty dostatečně po praktické stránce

Absolutní Relativní

Ano 31 29,0%

Ne 76 71,0%

∑ Celkem 107 100,0%

Četnosti

Odpovědi

 

Zdroj: vytvořeno autorem 
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Tab. 7.19 Otázka č. 16 

Otázka č. 16 - Sebehodnocení studentů

Název faktoru / známka 1 2 3 4 5 ∑ 1 2 3 4 5 ∑

Chování, vystupování, komunikace s hosty 60 42 5 0 0 107 56,1% 39,3% 4,7% 0,0% 0,0% 100,0%

Celkový image 80 26 1 0 0 107 74,8% 24,3% 0,9% 0,0% 0,0% 100,0%

Vztah a komunikace se zaměstnanci 56 46 5 0 0 107 52,3% 43,0% 4,7% 0,0% 0,0% 100,0%

Dodržování praconí doby 71 26 10 0 0 107 66,4% 24,3% 9,4% 0,0% 0,0% 100,0%

Samostanost, iniciativa, a pečlivost 44 48 15 0 0 107 41,1% 44,9% 14,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Schopnost komunikace v cizím jazyce 16 30 51 8 2 107 15,0% 28,0% 47,7% 7,5% 1,9% 100,0%

Teoretické odborné znalosti 12 62 31 2 0 107 11,2% 57,9% 29,0% 1,9% 0,0% 100,0%

Odborné dovednosti a zručnost 41 48 16 2 0 107 38,3% 44,9% 15,0% 1,9% 0,0% 100,0%

Práce s výpočetní technikou 46 40 12 8 1 107 43,0% 37,4% 11,2% 7,5% 0,9% 100,0%

absolutní relativní 

Četnosti

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.20 Otázka č. 17 

Otázka č. 17 Odvádí studenti na odborné praxi ve firmách dobrou práci

Absolutní Relativní

Ano, stoprocentně 46 43,0%

Ano, ale mohl bych se více snažit 53 49,5%

Ne, ale snažím se 2 1,9%

Ne, nesnažím se z důvodu 6 5,6%

∑ Celkem 107 100,0%

Četnosti

O
d

p
o

vě
d

i

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.21Otázka č. 18 

Otázka č. 18 - Spokojenost s přístupem firem

Název faktoru / známka 1 2 3 4 5 ∑ 1 2 3 4 5 ∑

Ochota zaměstnanců předat zkušenosti 29 44 31 2 1 107 27,1% 41,1% 29,0% 1,9% 0,9% 100,0%

Přátelský přístup 47 42 14 3 1 107 43,9% 39,3% 13,1% 2,8% 0,9% 100,0%

Komunikace, ochota řešit problémy 43 38 18 6 2 107 40,2% 35,5% 16,8% 5,6% 1,9% 100,0%

Spravedlivý přístup a hodnocení 44 33 22 6 2 107 41,1% 30,8% 20,6% 5,6% 1,9% 100,0%

absolutní relativní 

Četnosti

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.22 Otázka č. 19 

Otázka č. 19 - Spokojenost s mat. vybavením

Název faktoru / známka 1 2 3 4 5 ∑ 1 2 3 4 5 ∑

Vybavenost učeben TOS a TPP 7 17 48 25 10 107 6,5% 15,9% 44,9% 23,4% 9,3% 100,0%

Vybavenost učeben LCV (Tyršova) 16 38 32 19 2 107 15,0% 35,5% 29,9% 17,8% 1,9% 100,0%

Vybavenost učeben LCV (Zelený jelen) 8 31 36 26 6 107 7,5% 29,0% 33,6% 24,3% 5,6% 100,0%

Restaurace Vesna 7 25 37 28 10 107 6,5% 23,4% 34,6% 26,2% 9,3% 100,0%

Kuchyně Vesna 9 32 35 26 5 107 8,4% 29,9% 32,7% 24,3% 4,7% 100,0%

Recepce 14 35 41 11 6 107 13,1% 32,7% 38,3% 10,3% 5,6% 100,0%

Šatny 4 23 27 31 22 107 3,7% 21,5% 25,2% 29,0% 20,6% 100,0%

Četnosti

absolutní relativní 

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.23 Otázka č. 20 

Otázka č. 20 Celková spokojenost studentů se školou

Absolutní Relativní

Velmi spokojen 6 5,6%

Spokojen 34 31,8%

Nevím 39 36,4%

Nespokojen 25 23,4%

Velmi nespokojen 3 2,8%

∑ Celkem 107 100,0%

Četnosti

O
d

p
o

vě
d

i

 

Zdroj: vytvořeno autorem 
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Tab. 7.24 Otázka č. 21 

Otázka č. 21 Hrdost studentů na studium na této škole

Absolutní Relativní

Ano 51 47,7%

Ne 56 52,3%

∑ Celkem 107 100,0%

Četnosti

Odpovědi

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.25 Otázka č. 22 

Otázka č. 22 Doporučení studia známým, přátelům a příbuzným ze strany studentů

Absolutní Relativní

Ano 54 50,5%

Ne 53 49,5%

∑ Celkem 107 100,0%

Četnosti

Odpovědi

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tab. 7.26 Otázka č. 23 

Otázka č. 23 Směr studentů po ukončení studia

Absolutní Relativní

VŠ 66 61,7%

VOŠ 7 6,5%

Práce v oboru 19 17,8%

Práce mimo obor 15 14,0%

∑ Celkem 107 100,0%

Četnosti

O
d

p
o

vě
d

i

 

Zdroj: vytvořeno autorem 
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Příloha č. 8 - Výsledky výzkumu spokojenosti studentů - grafy 

Obr. 8.1 Faktory ovlivňující výběr školy dle bydliště 
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Zdroj: vytvořeno autorem 

Obr. 8.2 Spokojenost s výběrem školy 
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Zdroj: vytvořeno autorem 

Obr. 8.3 Struktura respondentů v závislosti na spokojenosti 
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Zdroj: vytvořeno autorem 
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Obr. 8.4 Počet hodin věnovaný odborné přípravě v závislosti na směru studentů po ukončení studia 
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Zdroj: vytvořeno autorem 

Obr. 8.5 Spokojenost s náplní a složením odborného vzdělávání v závislosti na směru studentů po studiu 
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Zdroj: vytvořeno autorem 

Obr. 8.6 Celková spokojenost s odbornými učiteli 
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Zdroj: vytvořeno autorem 
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Příloha č. 9 - Fotografická dokumentace vybraných cateringových akcí 

  

Zdroj: interní databáze školy
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Příloha č. 10 - Smlouva o zajištění odborné studentské praxe 
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Příloha č. 11 - Fotografická dokumentace prostor odborné části vzdělávání 

 

Obr. 11.1 Ředitelství školy, Tyršova 34          Obr. 11.2 Interiér restaurace Vesna 

       

Obr. 11.3 Kuchyně Vesna          Obr. 11.4 Učebna TOS a TPP (krajní) 

      

Obr. 11.5 Učebna TOS a TPP (průchozí)                 Obr. 11.6 Učebna TOS a TPP (krajní) 

        

 

 

 

 

 



2 

 

Obr. 11.7 Šatny Vesna            Obr. 11.8 Kuchyň LCV, Tyršova 34 

           

Obr. 11.9 Učebna LCV, Tyršova 34         Obr. 11.10 Šatny LCV, Tyršova 34 

      

Obr. 11.11 Učebna LCV, Zelený Jelen       Obr. 11.12  Recepce, Tyršova 34 

    

 

Zdroj: interní databáze školy  

 

 


