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1. ÚVOD 

V současnosti ustavičně narůstá podíl vzdělávajících se lidí. Touha po vzdělání je 

spojena s dobrým uplatněním na trhu práce a s vidinou vysokého finančního ohodnocení. 

Není tedy divu, ţe současná společnost chápe vzdělání jako důleţitý aspekt svého 

ţivotního stylu a často je také veřejností bráno za celoţivotní cíl.  

Rozhodující okamţik ve vzdělání kaţdého jedince nastává po ukončení povinné 

školní docházky. Právě v této fázi je důleţité, aby vzdělávací instituce byly připraveny 

na náročné uchazeče o studium nejen v poskytování vyčerpávajících informací, ale 

především v dobře zvládnuté marketingové komunikaci, která má školám pomoci zejména 

vytvořit u potenciálních zákazníků školy „správné“ povědomí a postoje. 

Situace na trhu vzdělávacích institucí není pro školy v posledních letech ideální. 

Hlavní příčina tkví ve sniţujícím se počtu dětí a stanovení příspěvku školám na základě 

počtu získaných studentů, coţ má za následek veliký boj o ţáky mezi školami. To vše nutí 

školy zamyslet se, jak se odlišit od svých konkurentů a zviditelnit se u potenciálních 

uchazečů o studium. 

Jednou z moţností, jak oslovit potenciální studenty, jsou vhodně zvolené nástroje 

marketingové komunikace a jejich správné zacílení. Dnes, kdy děti vyrůstají v éře 

informačních technologií, je nutné, aby školy vyuţívaly pro oslovení ţáků i nové trendy 

v marketingové komunikaci. Důleţitou součástí je i vhodně zvolená marketingová 

komunikaci se stávajícími studenty, protoţe právě oni se podílejí na dobré nebo špatné 

image školy. 

Jako téma diplomové práce jsem si zvolila „Návrh marketingové komunikace 

střední školy“. Zmíněnou vzdělávací institucí je Obchodní akademie v Olomouci. Hlavním 

důvodem tohoto tématu je fakt, ţe jsem absolventkou školy a mám na ni dobré vzpomínky. 

Navíc škola projevila zájem o zlepšení marketingové komunikace. 

Cílem práce je zanalyzovat současnou úroveň marketingové komunikace 

Obchodní akademie Olomouc a posléze navrhnout doporučení vedoucí k jejímu 

zefektivnění jak na úrovni s potenciálními, tak se současnými ţáky.  

Podkladem pro navrţení jednotlivých zlepšení v marketingové komunikaci mi bude 

slouţit marketingový výzkum jak kvantitativní, tak kvalitativní povahy zaměřený 

na studenty školy. 
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2. CHARAKTERISTIKA OBCHODNÍ AKADEMIE V OLOMOUCI 

Tato kapitola je zaměřena na vymezení historie a současnosti Obchodní akademii 

Olomouc, které jsou nezbytné pro seznámení se s touto vzdělávací institucí. 

2.1 Historie školy  

Historie Obchodní akademie v Olomouci byla zahájena jiţ před 92 lety a lze ji 

efektivně objasnit pomocí významných dat a roků, které jsou s ní spjaty. Podstatné etapy 

jsou seřazeny hierarchicky od nejstarších k nejnovějším. 

Zásadním datem pro Obchodní akademii v Olomouci byl květen roku 1919, kdy 

Ministerstvo školství a osvěty v Praze dalo souhlas k zaloţení české obchodní akademie. 

V září téhoţ roku byla zahájena výuka ve dvou třídách prvního ročníku, kdy počet ţáků byl 

roven sto. Vyučování probíhalo dočasně v budově dosavadní německé obchodní školy 

na Kolárově náměstí. [22] 

Dalším historickým mezníkem se stal říjen roku 1929, kdy byla slavnostně 

otevřena nová budova Obchodní akademie na třídě Spojenců. [22]  

Chod školy byl zásadně ovlivněn také mobilizací na podzim roku 1938. 

Konkrétně se to projevilo v přerušení výuky a v poskytnutí budovy k dispozici armádě. 

V roce 1944 byla škola dočasně uzavřena a studenti s učiteli byli nasazeni na nucené práce. 

Někteří z nich se dostali i do vězení a koncentračních táborů. [22] 

 V červnu roku 1945 došlo k zahájení pravidelné výuky. Slibný rozvoj byl však 

přerušen únorovým převratem a nástupem totalitního reţimu a následný nucený odchod 

některých učitelů ze školy. Došlo také k změnám v profilu a obsahu výuky, především 

zavedení večerního a dálkového studia, zprostředkování odborné praxe a brigád 

v zemědělství pro studenty školy. [23] 

Od roku 1949 byla škola několikrát přejmenována. Jednalo se o názvy jako hospodářská 

škola, střední ekonomická škola, ekonomická škola. [23] 

Existence jiţ zmíněné vzdělávací instituce byla významně ovlivněna listopadem 

1989, kdy došlo k obnově demokracie a přechodu k trţní ekonomice. Přineslo to zejména 

změny v obsahu výuky a také vyuţití moţnosti spolupráce se zahraničními školami v Itálii, 

Bulharsku, Portugalsku nebo Rumunsku. [23] 
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Obchodní akademie jako konečný název školy byl přijat v roce 1990. Následně se 

budova Obchodní akademie rozrostla o sousední dům ve Vančurově ulici a bylo otevřeno 

tělovýchovné zařízení školy na třídě Spojenců ve vzdálenosti 150 m od hlavní budovy. 

Ve stejném roce byla Obchodní akademie zřízena na pět let. Toto rozhodnutí bylo zrušeno 

v září roku 1996, kdy pětileté studium bylo nahrazeno čtyřletým. [22] 

 V lednu 1998 byla nově postavena v budově školy jídelna. Od září 2005 se poprvé 

konal adaptační kurz pro přijaté studenty prvních ročníků školy. Postupně začali ţáci 

vyuţívat výměnné pobyty se školami partnerských zemí. [32] 

Od června 2008 aţ dodnes škola soustavně vylepšuje technický stav budovy 

přístavbou sociálního zařízení ve dvoře, rekonstrukcí budovy tělovýchovného zařízení, 

výměnou oken, atd. [32] 

Škola se v prosinci 2009 zúčastnila projektu „Na zelenou“, který spočíval 

v zavedení kolárny před budovou školy. [32]  

2.2 Současnost školy 

 Obchodní akademie v Olomouci je řazena mezi státní školy, konkrétně mezi 

střední odborné školy. Z hlediska právní formy se jedná o příspěvkovou organizaci, 

jejímţ zřizovatelem je Olomoucký kraj. Tato vzdělávací instituce poskytuje dva čtyřleté 

studijní obory a to obchodní akademii a ekonomické lyceum, které jsou zakončeny 

maturitní zkouškou. Zmíněné studijní obory budou podrobně objasněny v kapitole 

„Studijní obory a jejich výuka “. Výuka probíhá v budově Obchodní akademie na třídě 

Spojenců 11. [24] 

Ve školním roce 2011/2012 navštěvuje tuto školu celkem 488 ţáků, kteří jsou 

rozděleni do šestnácti tříd. Z tabulky č. 2.1 vyplývá, ţe při srovnání pohlaví studentů 

převaţují ţeny. [25] 

Tab. č. 2.1: Početní srovnání pohlaví studentů 

Pohlaví Počet 

Ţeny 351 

Muţi 137 

Zdroj: Autor 

Kvalitní výuku zajišťuje pedagogický sbor sloţený z 38 učitelů, který je veden a 

koordinován ředitelkou školy, která tuto funkci vykonává od srpna roku 2008. [25]  
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Hlavním cílem školy je poskytnout studentům konkurenční výhodu v podobě dobré 

uplatnitelnosti na trhu práce a zvládnutí nároků v praxi ve srovnání s gymnázii. Mezi 

neméně podstatné záměry školy lze povaţovat také přípravu studentů na přijímací řízení na 

vysoké školy, především ekonomického směru, a v neposlední řadě vytvářet pozitivní 

atmosféru školy.  

Obchodní akademie Olomouc je povaţována za školu, která dosáhla vysoké 

úspěšnosti ve státních maturitách v roce 2011 a poskytuje svým ţákům moderní metody 

výuky. Vyznačuje se studiem zaměřené zejména na odborné předměty a v současné době 

neustále zmiňovanou informační a komunikační technologii, s níţ souvisí i písemná a 

elektronická komunikace. [24] 

Současnost školy bude dále vymezena na základě studijných oborů a jejich výuky, 

přijímacího řízení, mezinárodní spolupráce, celoţivotního vzdělávání, sluţeb a aktivit 

poskytované školou.  

2.2.1 Studijní obory a jejich výuka 

 Obchodní akademie Olomouc nabízí dva čtyřleté studijní obory, které budou 

následně popsány z hlediska profilu absolventa a výuky. [29] 

Ekonomické lyceum 

 Z hlediska profilu absolventa tohoto studijního oboru získává student všeobecné 

vzdělání rozšířené o odborné předměty. Ekonomické lyceum je vhodné pro ţáky, kteří 

chtějí pokračovat na vyšších odborných nebo vysokých školách, se zaměřením zejména 

na ekonomický směr, ale i na právnické a filozofické fakulty. [29] 

 Výuka pro studenty Ekonomického lycea je rozloţena tak, ţe v prvních dvou letech 

ţáci získávají základní všeobecné znalosti týkající se biologie, zeměpisu, chemie a fyziky, 

které jsou doplněny o základní odborné předměty, jako jsou ekonomika, účetnictví, 

informační technologie a písemná a elektronická komunikace vyučované po celé čtyři 

roky. [30] 

 Dále je studium zaměřeno na dva cizí jazyky, které si ţáci volí hned v prvním 

ročníku a mají na výběr z kombinací, které jsou uvedeny v tabulce č. 2.2, ve které lze 

vidět, ţe anglický jazyk je brán školou jako hlavní. Jednotlivé kombinace jazyků jsou 

uspořádány dle největšího zájmu ze strany studentů. Další, na co se klade důraz, je výuka 
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matematiky, která je důleţitá pro zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy, coţ je 

hlavním cílem u studentů tohoto studijního oboru. [30]  

Tabulka č. 2.2: Kombinace preferovaných cizích jazyků studenty  

Pořadí kombinací Kombinace vyučovaných jazyků 

kombinace I.              angličtina – němčina 

kombinace II.              angličtina – francouzština 

kombinace III.              angličtina – španělština 

kombinace IV.              angličtina – ruština 

Zdroj: Autor  

 

Studenti posledního ročníku navíc získávají odbornou specializaci zahrnující 

ekonomický software a ekonomické teorie.  Kompletní učební plán oboru ekonomické 

lyceum viz Příloha č. 1. Studenti ekonomického lycea nevykonávají během studia 

odbornou praxi. [30]  

Obchodní akademie 

 Z hlediska profilu absolventa se jedná o studijní obor, který vytváří předpoklady 

pro získání odborného vzdělání. Je vhodný pro ţáky, kteří spíše nemají v úmyslu jít 

na vysokou školu a chtějí se po úspěšném ukončení středoškolského vzdělání uplatnit na 

trhu práce jako například ekonom, finanční referent, účetní, sekretářka aj. [31] 

 Výuka je zaměřena na cizí jazyky stejně jako u předcházejícího studijního oboru 

včetně stejných preferovaných kombinací (viz tab. č. 2.2). Od Ekonomického lycea se liší 

zejména svojí větší specializací. Do studia je zahrnuto více odborných předmětů, kterým je 

věnováno i více času. Mezi tyto předměty lze zahrnout například práci ve fiktivním 

podniku, ekonomická cvičení, ale i statistiku aj. Kompletní učební plán oboru obchodní 

akademie viz Příloha č. 1. [31] 

Studenti vykonávají ve třetím a čtvrtém ročníku odbornou praxi v podnicích, která 

souvisí s ekonomickou činností. Ţáci si ji hledají sami a musí ji vykonávat minimálně 

v délce tří týdnů za studium. [31] 

Škola se snaţí zajistit chod výuky na co nejlepší úrovni. Proto vyučování 

informační technologie probíhá v kvalitních počítačových učebnách. Škola také disponuje 

multimediálními učebnami, ve kterých se vyuţívají interaktivní tabule. Studenti mohou 

k výuce vyuţívat e-learningový systém. Nechybí ani dobře vybavená tělocvična, která je 
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základem pro výuku tělesné výchovy. Budova je nově zrekonstruovaná a skládá se 

z malého gymnastického sálu, posilovny a velké tělocvičny. [40] 

2.2.2 Přijímací řízení 

 Přijímací řízení je plně v kompetenci Obchodní akademie Olomouc. Ţáci 

základních škol a gymnázií, musí vykonat úspěšně přijímací zkoušku. Ta je ve školním 

roce 2011/2012 v podobě písemného testu z českého jazyka a matematiky. Maximálně 

moţný dosaţený výsledek je 30b. [33] 

Dalším kritériem je dosaţení stanovené hranice bodů: pro obor Ekonomické 

lyceum 190b., u oboru Obchodní akademie 170b. Body tedy mohou ţáci získat 

na základě prospěchu z posledních dvou tříd základních škol a gymnázií a také za úspěšné 

výsledky v soutěţích. Získané body se přičítají k písemnému testu. [33] 

Přijímací řízení bude probíhat 23. a 24. dubna 2012. V tabulce č. 2.3 lze vidět 

konečné rozhodnutí školy o počtu otevřených tříd a mnoţství studentů, kteří budou 

pro školní rok 2012/2013 přijati po splnění přijímací zkoušky do prvních ročníků. [33] 

Tab. č. 2.3: Studijní obory a počty ţáků přijímaných do 1. ročníků 

Studijní obor Počet tříd Počet ţáků 

Obchodní akademie 2 60 

Ekonomické lyceum 2 60 

Zdroj: [33] 

2.2.3 Mezinárodní spolupráce a projekty zvyšující kvalitu školy 

Studenti a učitelé mají moţnost se zapojit do mezinárodních projektů v rámci 

spolupracujících zahraničních škol. Hlavní přínos této spolupráce spočívá především 

v osvojení cizího jazyka, získání zkušeností se vzděláním v zahraničí a také dosaţení 

samostatnosti a případně proţití záţitků při návštěvě cizích zemí. [26]  

V současné době je Obchodní akademie Olomouc zapojena do pěti mezinárodních 

projektů, které jsou podrobně popsány níţe. [26]  

e – Twinning 

  Jedná se o činnost, na které se podílí Evropská komise a ministerstva školství 

evropských zemí. Hlavním cílem je podpora mezinárodní spolupráce škol na dálku 

prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. [27] 
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 Ţáci a učitelé Obchodní akademie Olomouc se mohou účastnit tohoto projektu 

od roku 2007. Zpracovali s partnerskou slovenskou školou témata s názvem [27]: 

 průvodce Olomoucí a Spišskou Novou Vsou, 

 česká a slovenská filmová tvorba po roce 1989, 

 sluneční soustava, 

 tradiční jídla, 

 odborná praxe na škole. 

Sócrates - Comenius 

 Tento program je stanoven zejména pro studenty a učitele mateřských, základních a 

středních škol. Cílem programu je rozvíjet pochopení mezi studenty z různých evropských 

států, dále přispívat k osobnímu rozvoji studentů a zvýšení jejich uplatnitelnosti 

v budoucím povolání [28].  

 Obchodní akademie Olomouc se angaţuje v tomto programu od roku 2006, kdy se 

uskutečnil i její první výměnný pobyt s partnerskou školou v Bavorsku. Následovaly 

partnerské školy v Portugalsku, Itálii a Rumunsku. Škola se zúčastnila i mezinárodního 

projektu středoevropských zemí Go-Europe-Go. [27] 

Projekt: Ekonom 

 Projekt, který je zčásti financován Evropským sociálním fondem a z části státním 

rozpočtem České republiky. Cílem programu je, aby ve všech zúčastněných středních 

odborných školách došlo k podstatné změně při výuce specializovaných ekonomických 

předmětů zavedením efektivní metody projektového vyučování. [35] 

 Obchodní akademie Olomouc se programu účastní od roku 2010 do konce školního 

roku 2012. Učitelé specializovaných předmětů jsou průběţně zaškolováni v oblasti 

projektové výuky. [35] 

Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělání na středních školách 

 Tento projekt zaštiťuje a financuje Evropská unie. Hlavním cílem je zlepšit růst 

vybraných oblastí, které se dlouhodobě projevují jako problematické. Tento program 

podporuje osm vybraných okruhů. Jedná se o čtenářskou a informační gramotnost, cizí 

jazyky, vyuţívání ICT, matematiku, odborné kompetence, finanční gramotnost, inkluzivní 

vzdělání a mentoring. [34] 
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 Zmíněný projekt byl Obchodní akademii Olomouc schválen MŠMT dne 17. 1. 

2012, jehoţ konkrétní název zněl Inovace a zkvalitnění výuky na OA Olomouc. [34] 

Projekt: Ekonomické procesy v podniku názorně a zajímavě 

 Tento projekt je určen pro učitele odborných ekonomických předmětů s cílem 

rozšířit znalosti pedagogů. Program je zaloţen na metodě manaţerských her. Jeho součástí 

jsou dva moduly a to statický a dynamický podle toho, jak se firmy v umělém prostředí 

chovají. [36] 

   Učitele specializovaných ekonomických předmětů OA Olomouc byli vyškoleni 

pro uţívání hry Simgame s cílem pomoci studentům vţít se do reality podnikání a všech 

činností souvisejících s obchodem. 

2.2.4 Celoţivotní vzdělávání 

  Škola poskytuje dva kurzy pro veřejnost v oblasti celoţivotního vzdělávání. 

Podmínkou otevření kurzů je zájem minimálně osmi posluchačů, přičemţ vyučované 

hodiny jsou zaštítěné odbornými pedagogy školy. Do kurzů se lidé mohou přihlásit 

na webových stránkách školy zasláním přihlášky na zveřejněný email nebo telefonicky 

na uvedené číslo. Po úspěšném absolvování kurzů obdrţí účastníci osvědčení. [37] 

 Kurzy se týkají dvou ekonomických a obchodních oblastí a kaţdý kurz je rozdělen 

na dva bloky [37]:  

 Ekonomické minimum začínajícího podnikatele, 

 Základy psaní v textovém editoru, typografie. 

První ze dvou zmíněných kurzů je zaměřen na získání základních a praktických 

poznatků, které bude začínající podnikatel potřebovat v začátku svého podnikání. Kurz je 

rozloţen do 35 hodin prezenční výuky a cena činí 3 600 Kč. Druhý kurz zajišťuje 

účastníkům získat uţivatelské schopnosti a dovednosti při pouţívání počítače. Délka kurzu 

je stanovena na 20 hodin a cena je nastavena na 2 400 Kč. [37]  

2.2.5 Sluţby a aktivity poskytované školou 

 Mít spokojené studenty je pro školu velice důleţité. Jednou z moţností, jak docílit 

tohoto stavu, je dobře zvolené volnočasové aktivity a další sluţby nabízené ţákům. Protoţe 

jak je známo, nejlepší reklama pro školu, je kladná odezva od jejího absolventa či studenta. 
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Obrázek č. 2.1:  

Titulní strana časopisu 

 
Zdroj: [41] 

Škola se snaţí poskytovat co nejvíce zajímavých sluţeb jak 

svým současným, tak i potenciálním studentům, aby je oslovily 

při výběru střední školy. 

Studenti mohou vyuţívat školní jídelnu, která se 

nachází přímo v budově školy. Ta nabízí pouze jednu variantu 

jídla na kaţdý den. Další sluţba poskytována ţákům je školní 

bufet, ve kterém lze najít i určité kancelářské potřeby. Studenti 

mohou vyuţívat také nápojové a občerstvovací automaty, které 

jsou systematicky umístěny po celé budově.  

Školní knihovna představuje další moţnost, kterou ţáci 

mohou vyuţít, aby si rozšířili své literární poznatky. V současnosti knihovna nabízí cca 

8000 kniţních jednotek. V letošním školním roce škola plánuje inovovat knihovnu tak, aby 

si studenti mohli vyhledávat kníţky přes počítač a následně objednávat přes školní email. 

[38] 

Škola také podporuje sportovní vyţití studentů. Základem je tělesná výchova, která 

provází ţáky po celou dobu studia. Ta je sloţena z individuálních i kolektivních sportů. 

V nabídce je také několik sportovních krouţků. Dále škola pořádá přípravný kurz 

pro adepty o studium na fakultách tělesné výchovy. [39] 

Škola během studia připravuje pro své ţáky různé sportovní akce. Studenti se 

mohou účastnit v prvním ročníku adaptačního kurzu, který jim pomůţe navázat kontakty 

s novými spoluţáky, lyţařského výcviku a sportovně turistických kurzů. [39]  

Studenti se během studia mohou stát součástí redakčního týmu školního časopisu, 

jehoţ název zní „Popokatepetl aneb sopka chrlící informace“. Časopis je poměrně novou 

záleţitostí školy a je vydáván od školního roku 2009/20010. Cílem časopisu je informovat 

studenty i učitele o současném dění ve škole i mimo něj. Obrázek č. 2.1 zobrazuje titulní 

stránku školního časopisu. [41] 

 Další aktivitu, kterou ţáci během studia mohou vyuţít, je účastnit se různých 

soutěţí a projektů. Soutěţe lze rozdělit dle vyučovaných předmětů [42]: 

 český jazyk (přednes básní), 

 matematika (matematická olympiáda), 

 cizí jazyky (konverzační soutěţe na daná témata), 
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 ekonomika (soutěţe EuropaSecura, Europa Nostra, Ekonomicko-

manaţerská olympiáda),   

 účetnictví (soutěţ MDDAL), 

 právo (soutěţ z oblasti právního prostředí), 

 tělesná výchova (středoškolské soutěţe ve futsale, florbale, fotbale, 

basketbalu, šplhu, atletice, plavání, aerobiku atd.). 

Velkého úspěchu dosáhli studenti v lednu 2012 v celostátní soutěţi z účetnictví, 

kdy obsadili 13. a 18. místo a tím získali celkově pro školu 5. místo z 62 zapojených škol. 

Dalším velkým úspěchem je zúčastnění studentů v celostátní kole Středoškolské odborné 

činnosti, kdy obsadili 2. místo. Dobré umisťování studentů v soutěţích vede ke zvýšení 

povědomí školy u veřejnosti a také k budování dobrého jména školy.  

Důleţité pro dobrou pověst školy bylo i získání ocenění Talent Olomouckého 

kraje 2011, který byl udělen škole za péči o talentované ţáky a za podporu, která vedla 

k dosaţení významných úspěchů studentů v různých soutěţích a olympiádách. [43]  

Dále škola umoţňuje svým ţákům získat různá osvědčení, která vedou ke zvýšení 

uplatnitelnosti ţáka po ukončení studia. Jedná se o certifikát ECDL nebo moţnost 

vykonání státní zkoušky z psaní na PC. [42] 

2.3 Zájem o studium na škole 

 Zájem o studium na Obchodní akademii Olomouc byl vţdy vyšší neţ počet 

otevíraných tříd, tedy zatím vţdy převyšovala poptávka studentů nad nabídkou. Zásadní 

vliv na počet přijímaných ţáků, tedy na počet otevřených tříd, má zřizovatel školy 

(Olomoucký kraj). Po nahlédnutí do interních materiálů školy lze konstatovat, ţe zájem 

potenciálních studentů mírně klesá, avšak prozatím se vţdy udrţel nad zamýšleným 

počtem otevřených tříd. [51] 

2.4 Úspěšnost studentů na konci studia 

Jelikoţ mezi hlavní cíle školy patří uplatnitelnost studentů v praxi a také příprava 

ţáků na přijímací řízení na vysoké školy, je vhodné, aby vedení školy sledovalo úspěšnost 

svých absolventů. V tabulce č. 2.4 a 2.5 je moţné vidět, jak studenti čtvrtých ročníků 

ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011, byli úspěšní z hlediska přijetí na vysoké a vyšší 

odborné školy, případně uplatnění se v praxi. Při porovnání dvou školních roků je zřejmé, 
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ţe úspěšnost studentů při přijímacích zkouškách na vysoké školy se sníţila na polovinu. 

[51]     

Tab. č. 2.4: Školní rok 2009/2010 z hlediska úspěšnosti absolventů 

2009/2010 

STUDIUM NA 
NÁSTUP 

DO PRAXE 

CELKOVÝ 

POČET 

STUDENTŮ VŠ VOŠ 

Počet ţáků podávajících si 

přihlášku  
139 3 17 159 

Počet přijatých ţáků  92 3 17 112 

Úspěšnost přijetí v % 66,1  100 100  X 

Zdroj: Upraveno autorem 

Tab. č. 2.5 Školní rok 2010/2011 z hlediska úspěšnosti absolventů 

2010/2011 

STUDIUM NA 
NÁSTUP 

DO PRAXE 

CELKOVÝ 

POČET 

STUDENTŮ VŠ VOŠ 

Počet ţáků podávajících si 

přihlášku  
135 4 19 158 

Počet přijatých ţáků  44 4 19 67 

Úspěšnost přijetí v % 32,4  100 100  X 

Zdroj: Upraveno autorem 

2.5 Preferované vysoké školy studenty  

Většina ţáků Obchodní akademie Olomouc se na konci svého studia rozhoduje 

o tom, jaké vysoké školy si zvolí pro své následující vzdělání. Mezi nejvíce preferované 

školy lze zmínit zejména Masarykovu univerzitu v Brně, Vysokou školu báňskou 

Technickou univerzitu v Ostravě, Vysokou školu ekonomickou v Praze a Vysoké učení 

technické v Brně. Na všech zmíněných vzdělávacích institucích si studenti vybírají, 

vzhledem ke své odborné kvalifikaci, fakulty s ekonomickým zaměřením. Avšak malé 

procento ţáků školy si kaţdoročně volí i Univerzitu Palackého v Olomouci, kde chtějí 

studovat jazyky nebo psychologii. [51]  
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 

 Marketingovou komunikaci lze povaţovat za jeden z nejvíce významných a 

viditelných nástrojů marketingového mixu. Bez její existence si nelze představit úspěšnou 

marketingovou strategii. Nestačí mít pouze zajímavý a dobře navrţený produkt či sluţbu 

s vhodně zvolenou cenovou úrovní a místem prodeje. Podstatné pro zdařilý marketingový 

mix a zároveň i pro celou marketingovou strategii firmy je obeznámit stávající a 

potenciální zákazníky o nabídce zboţí a sluţeb a vyvolat v nich zájem o tuto nabídku. 

Firmy dále vyuţívají tento nástroj pro zvýšení povědomí o své existenci, ale i proto, aby se 

odlišily od jiţ tak početné konkurence na trhu. Dobře zvolená marketingová komunikace 

můţe vést ke zvýšení známosti a k pozitivním postojům cílové skupiny k dané organizaci, 

coţ můţe hrát důleţitou roli pro image firmy. [20] 

Podniky a organizace mají většinou pro marketingovou komunikaci vymezený 

určitý tým lidí, který je zodpovědný za následující rozhodnutí [3]: 

 kdo by měl přijímat komunikační sdělení (cílová skupina); 

 obsah informací, které by měly být sděleny; 

 jaké image chce organizace pomocí komunikačního sdělení dosáhnout;  

 kolik se můţe utratit za komunikační sdělení; 

 jak bude sdělení doručeno příjemcům; 

 na které akce budou příjemci reagovat; 

 jak se bude kontrolovat komunikační proces, zda byl správně implementován; 

 stanovení čeho bylo dosaţeno. 

3.1 Komunikační proces a jeho modely 

 Komunikační proces představuje podstatu fungování marketingové komunikace. 

Jeho cílem je dosaţení co největšího komunikačního účinku u předem stanovené cílové 

skupiny zákazníků. Průběh a strukturu komunikačního procesu lze znázornit a objasnit 

pomocí dvou modelů. Prvním z nich je Lasswellovo komunikační schéma, u něhoţ je 

průběh komunikace zaloţen na třech podstatných stránkách, které jsou zobrazeny 

v obrázku č. 3.1. [4] 
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Obr. č. 3.1: Lasswellovo komunikační schéma 

 

 

 

Zdroj: [4, str. 5] 

Druhým modelem, který pomáhá osvětlit komunikační proces, je Kybernetický 

model komunikace, jehoţ průběh je znázorněn v obrázku č. 3.2, ze kterého je zřejmé, ţe se 

model opírá o sedm podstatných prvků vyjmenovaných níţe [13, 9]: 

 odesílatel – firma nebo jednotlivec šířící informace k příjemci. 

Úspěšnost zachycení informací zákazníky je ovlivněna zejména atraktivností a 

přijatelností zdroje. Neméně důleţitým faktorem je i reputace a známost firmy, 

která má zásadní vliv v přijímání sdělení veřejností.  

 kódování – proces spočívající v přeměně informací, tak aby byl obsah 

sdělení pro příjemce srozumitelný. K tomu firma vyuţívá různé symboly, obrázky, 

tvary, které musí být ve sdělení vhodně zvoleny tak, aby nedocházelo k nesprávné 

interpretaci ze strany příjemce. Hlavní úlohou tohoto procesu je vyvolání 

pozornosti a vyjádření názorů. 

 přenos médiem – je uskutečňován na základě různých prostředků, jejichţ 

cílem je doručit sdělení příjemci. Mezi vyuţívaná média patří tradiční prostředky, 

jako jsou televize, rozhlas, tisk. Mezi dalšími volenými nástroji jsou lavičky, e-

mail, internet atd. V současném informačně přesyceném trhu se vyuţívá čím dál 

více netradičních prostředků k zaujetí konečného příjemce, avšak musí být tyto 

média vhodně zvolena s ohledem na cílovou skupina zákazníků.  

 dekódování – proces spočívající v přijetí a porozumění zakódovaného 

sdělení příjemcem a následné interpretaci obsahu zprávy dalším potenciálním 

zákazníkům. Stejně jako u procesu kódování můţe dojít ke špatnému pochopení 

přenášených informací např. z důvodu šumů v celém komunikačním procesu. 

 příjemce – zákazníci, distribuční články, zaměstnanci nebo specifický 

segment veřejnosti, na které jsou cílené komunikační sdělení.   

 reakce a zpětná vazba – jsou základem efektivního komunikačního 

procesu. Díky těmto prvkům lze také účinně měřit a sledovat dopady marketingové 

říká jakým kanálem 

KDO CO KOMU 

 
s jakým efektem 
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komunikace, případně dle špatných reakcí cílových skupin pozměnit komunikaci 

tak, aby byla působivá.   

 šum – vše co narušuje komunikační proces v podobě změny obsahu sdělení 

nebo jeho nepochopení (nevhodně zvolená média). Tyto překáţky mohou nastat 

v kterékoliv fázi a u kteréhokoliv prvku komunikačního procesu. 

 Obr. 3.2: Kybernetický model komunikace 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [9, str. 6] 

Oba zmíněné modely včetně jejich prvků ukazují, jak dosáhnout efektivní 

marketingové komunikace. 

3.2 Integrovaná marketingová komunikace 

„Integrovaná marketingová komunikace spočívá v propojení všech prvků 

komunikačního mixu do jednoho procesu, který zahrnuje jednotné řízení těchto prvků 

z pohledu plánování a organizace s cílem dodat cílovým skupinám jasné, konzistentní a 

působivé sdělení jak o organizaci samotné, tak i o jejích produktech.“
1
 

 Mezi hlavními důvody, proč firmy v poslední době vyuţívají integrovanou 

marketingovou komunikaci,  patří především [13]: 

 ztráta důvěry v masovou komunikaci, 

 zvyšování cen médií, 

 pravděpodobnost zvýšení dopadu a efektivnosti, 

 malá diferenciace značek, 

 vyšší úroveň komunikačních znalostí a dovedností veřejnosti, 

 překrývající se cílové skupiny, 

 nutnost vybudovat si silnou zákaznickou loajalitu. 

                                                 
1
 SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 2.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 328 s. ISBN 978-

80-7357-494-9. Str. 213 

odesílatel kódování 
přenos 

médiem 
dekódování příjemce 

reakce 
zpětná 

vazba 

šum 
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1. • určení cílové skupiny 

2. • vymezení komunikačních cílů 

3. • vytvoření komunikačního sdělení 

4. • volba komunikačních kanálů 

5. • sestavení rozpočtu na komunikaci 

6. • rozhodnutí o kombinaci nástrojů komunikačním mixu 

7. • hodnocení účinků marketingové komunikace 

Jednotné řízení všech nástrojů komunikačního mixu dodává firmě určité přínosy 

ve formě sníţených nákladů, zvýšení výkonnosti a především v zintenzivnění působení 

na cílovou skupinu. [16] 

3.3 Postup tvorby marketingové komunikace 

Pro vytvoření účinné marketingové komunikace je třeba dodrţovat určité kroky, 

které na sebe logicky navazují a mohou zaručit firmě úspěch. Základní postup pro účinnou 

marketingovou komunikaci je znázorněn v obrázku č. 3.3. [9, 20] 

Obr. č. 3.3: Postup marketingové komunikace 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autorem upraveno 

3.3.1 Určení cílové skupiny 

Správné určení cílové skupiny je povaţováno za východisko plánu marketingové 

komunikace. Vychází z trţního segmentu, na který se daná firma zaměřuje. 

Při rozhodování, které cílové segmenty dále oslovit, bere organizace v úvahu segmentační 

kritéria, tedy rozdělení cílového publika na základě geografických, demografických a 

behaviorálních charakteristik. [20] 

Cílovou skupinu mohou tvořit stávající či potenciální zákazníci, jednotlivec nebo 

skupiny, které rozhodují a ovlivňují nákup, ale i veřejnost. Teprve poté, co si podnik 

správně vymezí cílové segmenty, můţe začít řešit obsah komunikačního sdělení a způsob 

přenosu informací k příjemci. [9] 
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3.3.2 Vymezení komunikačních cílů 

Komunikační cíle by měly být v souladu s firemními a marketingovými cíli. 

Základním předpokladem je, aby byly dobře měřitelné a dosaţitelné. Za hlavní cíle 

marketingové komunikace lze povaţovat uvědomění si dané potřeby, vytvoření povědomí 

a postojů ke značce se záměrem koupit. [13] 

Za komunikační cíle lze povaţovat například [20]: 

 zvýšení zisku, 

 zvýšení trţního podílu, 

 seznámení potenciálních zákazníků s produktem, značkou, 

 poskytnutí informací o produktu, značce potenciálním zákazníkům,  

 vytvoření nebo zvýšení poptávky,  

 odlišovat podnik nebo výrobek či sluţbu;  

 zdůraznit prospěch a kvalitu výrobku;  

 upevnění nákupních úmyslů. 

3.3.3 Vytvoření komunikačního sdělení 

Poté co jsou stanoveny komunikační cíle, nastává kreativní proces vymýšlení 

komunikačního sdělení. Základem sestavení zprávy je zajímavý obsah, který osloví 

cílovou skupinu. Neméně důleţitou roli hraje i struktura a formální úprava sdělení. Aby 

bylo komunikační sdělení atraktivnější, vyuţívají se dva druhy apelů v závislosti na povaze 

cílových skupin [20]: 

 emocionální (zaloţené na emocích, kdy sdělení je spojeno s celebritami), 

 racionální (zaloţené na rozumu, kdy obsah sdělení řeší určitý problém). 

Ideální proces komunikace představuje model AIDA. Podstata procesu spočívá 

v tom, ţe nejdříve vzbudí u zákazníka pozornost, potom následuje zájem a přání 

spotřebitele a jako poslední se dostaví akce, tedy nákup. Tento model byl několikrát 

modifikován např. AIDAS (přibylo uspokojení), AIDCA (přibylo přesvědčení). Název 

zkratek je odvozen z anglických slov. [13] 

Komunikační sdělení by mělo působit na cílovou skupinu opakovaně, s určitou 

frekvencí a intenzitou tak, aby byl překročen práh vnímání spotřebitelů. V současnosti totiţ 
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zákazník nemá moţnost při tak velkém informačním boomu zachytit veškerá sdělení 

produkovaná firmami. [20] 

3.3.4 Volba komunikačních kanálů 

Po vytvoření sdělení nastává okamţik volby komunikačních kanálů. Výběr závisí 

na povaze trhu, poptávky, produktu a hlavně cílové skupiny. Důleţitým faktorem je i 

rozpočet, který má daná firma k dispozici. Komunikační cesty lze rozdělit na dva typy a to 

osobní a neosobní (viz obr. č. 3.4). První zmíněný druh komunikačního kanálu je zaloţen 

na přímé komunikaci, tedy na komunikaci mezi odesílatelem a příjemcem sdělení. Hlavní 

výhody vězí v okamţité zpětné vazbě, moţnosti vysvětlit blíţe informace při jakémkoliv 

nepochopení, zapojit neverbální komunikaci jako jsou gesta, mimika atd. Na druhé straně 

neosobní komunikační kanál je zaloţen na nepřímé komunikaci prostřednictvím 

vstupujícího média (masového typu). Za přednost lze povaţovat oslovení více osob 

v relativně krátkém časovém období. [9, 20] 

Obr. č. 3.4: Typy komunikačních kanálů 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autorem upraveno 

3.3.5 Rozhodnutí o kombinaci nástrojů komunikačního mixu 

 Rozhodnutí o skladbě komunikačního mixu závisí zejména na dosaţení 

komunikačních cílů obsaţených v marketingové strategii podniku. Dalším faktorem, který 

ovlivňuje výběr a vhodnost komunikačních nástrojů, jsou finanční prostředky podniku 

vyčleněné na marketingovou komunikaci. Posuzují se výhody a nevýhody jednotlivých 

komunikačních nástrojů z hlediska nákladovosti a zasaţitelnosti cílového publika. Jejich 

vzájemnou kombinací by mělo docházet k synergickému efektu. [9] 

ODESÍLATEL PŘÍJEMCE 

MÉDIUM 

PŘÍMÁ KOMUNIKACE 

NEPŘÍMÁ KOMUNIKACE 



23 

 

 Kombinace jednotlivých nástrojů komunikačního mixu závisí také na charakteru 

produktu a trhu, na kterém podnik působí. V tabulce č. 3.5 lze vidět, jaké nástroje 

komunikačního mixu jsou vyuţívány na trhu spotřebním a průmyslovém. Je zřejmé, ţe 

u spotřebního trhu převaţují reklamy s cílem upozornit na značku (produkt) a zvýšit její 

povědomí. Na rozdíl od průmyslového trhu, kde se hlavním komunikačním nástrojem 

stává osobní prodej a podpora prodeje. [20] 

Tab. č. 3.5: Srovnání vyuţívání komunikačních nástrojů dle typu trhů 

1. Spotřební zboţí 1. Výrobní zboţí 

2. reklama 2. osobní prodej 

3. podpora prodeje 3. podpora prodeje 

4. osobní prodej 4. přímý marketing 

5. public relations 5. reklama 

6. přímý marketing 6. public relations 

7. sponzoring 7. sponzoring 

Zdroj: [19, str. 207]  

3.3.6 Sestavení rozpočtu 

Sestavení rozpočtu lze pokládat za jednu z nejobtíţnějších částí tvorby 

marketingové komunikace. V rozhodování o výši nákladů na vytvoření efektního 

komunikačního rozpočtu firmám mohou pomoci např. tyto metody [9]: 

 metoda procenta z obratu – spočívá ve stanovení fixního procenta z obratu 

na marketingovou komunikaci. Tuto metodu podniky velice často vyuţívají 

v praxi zejména pro svoji jednoduchost, přestoţe její uplatňování nedovoluje 

firmám rychlé reakce na trţní změny. Velikost určeného procenta na 

marketingovou komunikaci záleţí na rozhodnutí managementu. 

 metoda podle moţností firmy – vychází z dostupných finančních prostředků 

podniku. To znamená, ţe firma poskytne na marketingovou komunikaci pouze 

tolik, kolik je moţné z firemního rozpočtu „odkrojit“. Při vyuţívání této metody 

se příděl finančních prostředků můţe rok od roku měnit. Jedná se tedy spíše 

o krátkodobý proces, který neumoţňuje dlouhodobé plánování komunikačních 

nástrojů. V praxi podniky při aplikaci této metody dávají na komunikaci spíše 

méně finančních prostředků.  

 metoda podle konkurence – princip spočívá ve stanovení stejné výše rozpočtu 

na marketingovou komunikaci jako konkurence s cílem získat totoţný prostor 
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v médiích. Důleţité při vyuţívání této metody je uvědomění si, ţe firmy 

ve stejném oboru mohou mít stanoveny rozdílné marketingové cíle a tudíţ by 

vymezení stejných finančních prostředků na komunikační rozpočet nebylo 

úplně vhodné. 

 metoda podle cílů – tato metoda je označována jako nejlepší moţná varianta 

při sestavování rozpočtu na marketingovou komunikaci. Je zaloţena 

na vymezených cílech organizace, na základě kterých se snaţí odhadnout výši 

nákladů. U této metody je vhodné vyuţívat počítačové softwary. 

3.3.7 Hodnocení účinků marketingové komunikace 

 Obecně lze říci, ţe při posuzování efektivní marketingové komunikace se bere 

v úvahu jak finanční hledisko (za jak dlouho se firmě vrátí vynaloţené finanční prostředky 

na komunikaci ve formě zisku), tak i to, jak komunikační sdělení ovlivnilo chování a 

myšlení cílové skupiny. Při hodnocení marketingové komunikace rozlišujeme krátkodobé a 

dlouhodobé hledisko. V prvním případě se pozoruje, jestli lidé reklamní kampaň zachytili, 

zda si ji spojili se značkou, jestli změnili postoj ke značce a zda zasáhla kampaň správné 

cílové skupiny. U dlouhodobého hlediska se zaměřuje na to, zda kampaň pomáhá budovat 

značku a jestli je v souladu s firemní strategií. [13] 

 Ke zhodnocení účinnosti marketingové komunikace se vyuţívají kvantitativní 

indikátory, které je moţné rozdělit do dvou skupin podle toho, co je předmětem jejich 

měření [20]:  

 indikátory dosahu marketingové komunikace (zaměřují se na určení počtu nebo 

podílu lidí, kteří se s komunikačním sdělením setkali), 

 indikátory dopadu marketingové komunikace (zjišťují počet nebo podíl lidí, 

kteří si komunikovanou zprávu zapamatovali a také na změny v názorech a chování 

osob v důsledku působení komunikačního sdělení).  

3.4 Komunikační mix  

 Komunikační mix lze charakterizovat jako souhrn nástrojů, pomocí nichţ firma 

cíleně komunikuje se svými vybranými segmenty zákazníků. Díky těmto komunikačním 

prvkům a jejich vzájemnému působení dosahuje organizace svých stanovených 

komunikačních cílů. Při rozhodování, které komunikační nástroje a v jakém rozsahu firma 
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vyuţije, musí předem zváţit určité věci, jako jsou mediální a nákupní zvyklosti cílové 

skupiny, kolik finančních prostředku má firma k dispozici, porovnat jednotlivé výhody a 

nevýhody komunikačních nástrojů a také to, jak konkurence vyuţívá tyto zmíněné prvky. 

[9] 

 „Cílem jednotlivých komunikačních nástrojů je na základě informací ovlivňovat 

poznávací, motivační a rozhodovací procesy lidí v dané cílové skupině ve vztahu 

ke komunikovanému předmětu (produktu, službě atd.)“.
2
 

 Míra vyuţívání jednotlivých nástrojů komunikačního mixu prochází v průběhu 

posledních let značnými změnami. Jedná se především o rychle se rozvíjející technologie, 

jakou jsou internet, emaily nebo mobilní telefony, které dnes v komunikaci hrají důleţitou 

roli, a současný spotřebitel si uţ ţivot bez nich nedokáţe představit. Proto lze nástroje 

komunikačního mixu rozdělit na [21]:  

 tradiční nástroje komunikačního mixu, 

 nové nástroje komunikačního mixu, 

 trendy v marketingové komunikaci. 

3.4.1 Tradiční nástroje komunikačního mixu 

Do tradičních nástrojů komunikačního mixu lze zahrnout reklamu, podporu 

prodeje, osobní prodej a public relations. Jednotlivé prvky jsou následně popsány. [8] 

Reklama 

 Reklamu lze definovat jako neosobní, placenou a jednosměrnou formu komunikace 

realizovanou prostřednictvím různých druhů médií, díky kterým lze snadno oslovit 

specifickou skupinu veřejnosti. Jejím hlavním znakem je, ţe oslovuje a ovlivňuje široké 

spektrum lidí. Mezi hlavní úkoly reklamy patří [13]: 

 informovat – cílem je vzbuzení prvotního zájmu nebo poptávky u veřejnosti 

po daném produktu či sluţbě, která se zpravidla zavádí na trh, 

 přesvědčovat – úkolem je rozšířit poptávku po výrobcích a sluţbách dané 

firmy, se kterými je trh jiţ obeznámen. Cílem je také získat nové zákazníky;  

                                                 
2
 VYSEKALOVÁ, Jitka a KOLEKTIV. Marketing pro střední a vyšší odborné školy. Praha: Fortuna, 2006. 

247 s. ISBN 80-7168-979-3. Str. 191 
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 připomínat – cílem je udrţení získané pozice na trhu prostřednictvím toho, ţe 

si zákazníci udrţí v paměti produkty dané firmy nebo její značku. 

Reklama je zaměřena zejména na zvýšení povědomí a znalosti značky dané firmy. 

Zákazníci si díky ní vytváří postoje a preference k dané značce. V neposlední řadě můţe 

vyvolávat u spotřebitelů pocit nutnosti nákupu produktu, případně můţe dojít i 

k opakovaným nákupům, coţ můţe směřovat aţ k loajalitě zákazníků k dané značce. [13] 

Nejdůleţitějším rozhodnutím firmy týkající se reklamy spočívá v tom, jaké média 

vyuţije pro přenos reklamního sdělení. Organizace zvaţuje jednotlivé výhody a nevýhody 

reklamních prostředků, jejích účinnost a schopnost pokrýt potenciální trh. Důleţitou roli 

hrají také finanční prostředky, které má firma k dispozici. [14]  

Mezi hlavní reklamní nástroje, které můţe firma vyuţít ke svému sdělení, patří 

inzerce v tisku, rozhlasové spoty, reklamní spoty, outdoorová reklama, reklama v kinech a 

internetová reklama. Kaţdé ze zmíněných reklamních médií má své výhody a nevýhody, 

které musí brát firma při svém rozhodování v úvahu. [20] 

Podpora prodeje  

 „Podporu prodeje lze definovat jako soubor marketingových aktivit, které přímo 

podporují kupní chování spotřebitele, zvyšují efektivnost obchodních mezičlánků nebo 

motivují prodejní personál.“
3
   

 Podpora prodeje lze aplikovat jak na spotřebitele, obchodníky, tak i na prodejce. 

Kaţdý typ podpory prodeje má stanovené určité cíle. U zákaznické podpory je hlavním 

záměrem vyvolání poptávky u spotřebitele, tak aby vyzkoušel daný produkt. Mezi další 

cíle patří posilování loajality existujících zákazníků, zvýšení trţního podílu a odměňování 

loajálních spotřebitelů. U podpory obchodníků je hlavním cílem dobře vystavovat 

produkty. Efektivními nástroji jsou stojany, plakáty, výkladní skříně, ale i POP materiály. 

Mezi důleţité záměry u obchodní podpory lze řadit ovlivňování distributorů jak 

maloobchodníků, tak velkoobchodníků. Jedná se zejména o zařazení určitého produktu 

do prodejní nabídky, následně přidělení vhodného prodejního místa (regálu). Podpora 

prodejců je zaměřena na firemní prodejce a obchodníky, přičemţ jejích hlavním cílem je 

dosaţení větší prodejní aktivity. [13] 

                                                 
3
 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Grada Publishing,a.s., 

2010. 303 s. ISBN 978-80-247-3622-8. Str. 88 
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 Mezi nejvíce vyuţívané nástroje podpory prodeje lze povaţovat zejména soutěţe 

a loterie, vzorky a prémie, dárky, slevy, rabaty, slevy při vrácení staršího typu produktu, 

zábavné akce, karty a známky, kupóny, veletrhy a výstavy, ochutnávky produktů nebo 

předvádění výrobku v místě prodeje. [20] 

 Vyuţíváním jednotlivých nástrojů podpory prodeje lze dosáhnout pouze 

krátkodobého výsledku. Většinou nedochází k vytváření trvalého upřednostňování daných 

produktů nebo značek. V některých případech můţe podpora prodeje narušit dlouhodobou 

strategii značky. Tento jev bývá spojen zejména se sniţováním cen produktů, coţ můţe 

u některých spotřebitelů vyvolat aţ špatné vnímané hodnoty značky. [9] 

Osobní prodej 

 Osobní prodej lze charakterizovat jako oboustrannou osobní komunikaci mezi 

firmou a zákazníkem, kdy podstata procesu spočívá v poskytování informací zákazníkovi 

nebo v prezentaci produktu. Můţe vést k budování dlouhodobých vztahů mezi firmou a 

zákazníkem. Hlavním aspektem tohoto komunikačního nástroje je přesvědčit určité 

spotřebitele o daném produktu nebo sluţbě. [13] 

 Osobní prodej můţe mít také své nevýhody, kde za hlavní ztrátu je povaţována 

nemoţnost ovlivnit komunikaci prodejce se zákazníkem a nemít tak kontrolu nad obsahem 

sdělení. Další nevýhodou jsou i relativně vysoké náklady. Tento komunikační nástroj se 

vyuţívá hlavně na trzích B2B. [8] 

Public relations  

 Komunikační nástroj, který je povaţován za typickou podlinkovou reklamní 

aktivitu. Podstata public relations spočívá v dialogu mezi organizací a skupinami 

veřejnosti, které mohou ovlivnit dosaţení marketingových cílu firmy stejně tak jako jim 

bránit. Tento proces bývá povaţován za dlouhodobou a zároveň promyšlenou činnost 

zaloţenou na poskytování informací cílové skupině veřejnosti, kdy se snaţí ovlivnit jejich 

názory, postoje a současně získávat zpětnou vazbu. Charakteristickými skupinami 

veřejnosti, se kterými se pracuje v rámci public relations, jsou zejména zákazníci, 

konkurenční zákazníci, investoři, konkurenční firmy, vlastní a budoucí zaměstnanci, 

orgány státní správy a samosprávy a různé zájmové skupiny. [8]  

 Public relations je organizacemi vyuţíván zejména pro zvýšení povědomí 

o produktu nebo firmě, kvůli změnám postojů cílových skupin k dané organizaci. Zaměřuje 

se také na zvýšení pověsti značky a v případě negativní publicity má moţnost chránit 
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značku firmy. Těchto cílů můţe podnik dosáhnout pomocí hlavních nástrojů public 

relations. Ty jsou rozděleny do pěti skupin podle toho, co je jejich náplní [20]: 

 nástroje individuálního působení (upomínkové předměty, osobní vystoupení), 

 nástroje skupinového působení (výroční zprávy, publikace), 

 nástroje press relations (tiskové konference, články v tisku), 

 lobbying (záměrné prosazování zájmů prostřednictvím zájmových skupin) 

 sponzoring (poskytování finančních prostředků za účelem zvýšení publicity, 

zákazníci si odnášejí záţitky, vytváří se tak emocionální vazby, coţ můţe vést aţ 

k jejich věrnosti. Jedná se většinou o akce kulturní, sportovní nebo humanitní). 

3.4.2 Nové nástroje komunikační mixu 

 Svoje místo v komunikačním mixu stále více upevňují nové komunikační nástroje, 

do kterých spadá direct marketing a internetová komunikace, které budou následně 

popsány.  

Direct marketing 

 Direct marketing neboli přímý marketing představuje přímou komunikaci s cílem 

vzbudit u potenciálních nebo stávajících zákazníků okamţitou a měřitelnou reakci. Mezi 

výhody tohoto komunikačního nástroje patří jeho adresné a přesné zacílení, interaktivita a 

soukromí spotřebitelů při nákupu. Direct marketing je zaloţen za účelem získávání a 

posilování loajality zákazníků s cílem podpořit osobní a přímý prodej. Díky tomuto 

nástroji můţe firma zvyšovat povědomí o své značce a ovlivňovat postoje vybrané cílové 

skupiny. [14] 

 Za zákazníka direct marketingu lze povaţovat jednotlivce, který alespoň jednou 

nakoupil u dané společnosti vyuţívající tento komunikační nástroj. Spotřebitelé jsou 

osloveni pomocí médií a nástrojů přímého marketingu, které lze rozdělit do dvou skupin 

[13]: 

 neadresné (tištěná reklama s přímou odezvou – inzerát, televizní reklama 

s přímou odezvou – teleshopping), 

 adresné (katalogy, direct mail, telemarketing, databázový marketing). 
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V současné době se vyuţívá zejména direct mail, telemarketing a databázový 

marketing z důvodu rychlé znalosti reakcí a také díky automatickému vyuţívání 

nejnovějších technologií ze strany zákazníků.  

Internetová komunikace 

 V poslední době jeden z nejvíce rozvíjejících se komunikačních nástrojů. Zejména 

z důvodu rychlosti a snadnosti vyhledávaných informací, interaktivně webu a moţnosti 

v klidu domova si vybrat ten správný produkt nebo sluţbu. Tento komunikační nástroj se 

vyznačuje také snadnou měřitelností. Můţe se jednat o zjišťování průměrné doby strávené 

na webu, návštěvnost dané webové stránky atd. [21] 

Webové stránky umoţňují organizacím zvýšit svoji známost a povědomí 

u veřejnosti, zároveň poskytují informace cílovým skupinám o svých produktech, 

aktivitách a v neposlední řadě pomáhají posílit image a jméno organizace ve vztahu k jejím 

cílovým skupinám. Internetovou komunikaci vyuţívá a jsou jí ovlivněny zejména 

zákazníci dané organizace, její zaměstnanci, ale i novináři. Součástí internetové 

komunikace nejsou pouze webové stránky, ale také například internetová reklama ve formě 

banneru. [8] 

 Základem při rozhodování o vytvoření webových stránek je vymezení cíle, tedy 

proč je daná organizace zřizuje. To bude mít dopad na celou vizualizaci webu a jeho 

kvalitu, která je spojena především ve výběru grafiky, videí, zvuku, textu. Na kvalitě 

internetových stránek se do značné míry podílí i přehlednost, uţivatelská jednoduchost, 

design a mnoţství poskytovaných informací. [9]  

3.4.3 Trendy v marketingové komunikaci 

 Aby byl komunikační mix úplný, musí se brát v úvahu i současné trendy 

marketingové komunikaci. Do těchto nových komunikačních směrů, které mají dnes velký 

potenciál, patří například guerillový marketing, virální marketing a event marketing. [21] 

Guerillový marketing 

„Guerillový marketing lze definovat jako nekonvenční marketingovou kampaň, 

jejímž účelem je dosažení maximálního efektu s minimem zdrojů.“
4
 

                                                 
4
 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb efektně a moderně. Grada Publishing, a.s., 2008. 232 s. ISBN 

978-80-247-2721-9. Str. 150 
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1. 
• zasáhnout na neznámém místě 

2. 

• orientovat se na přesně 
vytipované cíle 

3. 
• okamţitě se ztáhnout nazpět 

 Podstata guerillového marketingu spočívá v pouţívání netradičních médií, které 

jsou umisťovány do takových oblastí, kde se koncentrují cílové skupiny. Hlavním 

záměrem je překvapit a zaujmout potenciální zákazníky provedením kampaně, tak aby se 

o ní mluvilo. Můţe být tedy i lehce provokativní někdy aţ na hranici zákona, coţ vyvolává 

její publicitu ať jiţ pozitivní nebo negativní. Jednotlivé kroky při vytváření guerillové 

kampaně jsou znázorněny v obrázku č. 3.3. [6] 

Obr. 3.3: Kroky při Guerilla marketingu 

 

   

  

 

 

Zdroj: Autorem upraveno 

Tento komunikační nástroj je vhodné v praxi doplnit i jinými moderními 

technikami. Osvědčilo se spojení s virovým marketingem. Díky této kombinaci guerillová 

akce můţe získat větší ohlas mezi cílovými skupinami. [6] 

Virový marketing 

Virový neboli virální marketing je zaloţen na samošiřitelnosti a nízkonákladovosti. 

Jedná se o způsob, jakým firma můţe zvýšit povědomí o značce, produktu či sluţbě 

prostřednictvím neřízeného šíření informací mezi lidmi. Aby byl virový marketing 

povaţován za úspěšný, je nutné vytvořit takové sdělení, které bude připadat příjemci velice 

atraktivní a zábavné natolik, aby se o to podělil se svými známými a kamarády. Proces 

samošiřitelnosti můţe probíhat přes internet, e-mail, sociální sítě nebo prostřednictvím 

kladného slova z úst. Výhodou je moţnost oslovit tisíce lidí a to velice rychle. Jedinou 

nevýhodou je nemoţnost kontroly nad šířením virové zprávy. [6] 

Event marketing 

Event marketing neboli marketing událostí je zaloţen na zprostředkování záţitků, 

plánování akcí s cílem získat pocity a emoce na svoji stranu. Tento komunikační nástroj  se 

vyuţívá zejména pro budování loajality zaměstnanců, zákazníků nebo pro zvýšení 

povědomí značky. Dobře zorganizovaný program je základ úspěchu. Akce musí být 
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atraktivní pro cílovou skupinu, musí splnit jejich očekávání. Propagace značky nebo 

produktu by měla být aţ na druhém místě. Hlavní záměr spočívá v tom, aby se publikum 

pobavilo a spojovalo si akci se značkou či produktem firmy, případně i moţné navázání 

vztahů se zákazníky. Jak je známo, lidé si nejlépe zapamatují to, co zaţijí. [6, 21] 

3.5 Specifika marketingové komunikace ve školním prostředí 

 „Marketingovou komunikací ve školním prostředí rozumíme systematické využívání 

principů, prvků a postupů marketingu při navazování, prohlubování a upevňování vztahů 

mezi školou a jejími klienty a zákazníky.“
5
 

Marketingovou komunikaci ve školním prostředí lze charakterizovat jako proces 

výměny informací mezi školou a těmi, kterým je zpráva určena. Cílovou skupinou školy 

mohou být současní a potenciální ţáci, rodiče, veřejnost, tisk, podniky, partneři a 

zaměstnanci školy. Za hlavní cíl školy v oblasti komunikace lze povaţovat budování 

vztahů se zmíněnými cílovými skupinami. Marketingovou komunikaci ve vzdělávacích 

institucích lze rozdělit do dvou kategorií podle cílových skupin, na které se zaměřuje [16]: 

 vnitřní komunikace – se orientuje na komunikaci mezi vedením a učiteli, 

učiteli a studenty, mezi ţáky vzájemně, 

 vnější komunikace – je zaměřena na rodiče, partnery, potenciální ţáky, 

veřejnost, úřady atd. 

Marketingová komunikace školy vychází z obecného kybernetického 

komunikačního procesu (viz kap. 3.1). Zdrojem sdělení můţe být škola obecně, ředitel 

nebo pedagog v závislosti na tom, o jakou akci se bude jednat. Komunikační sdělení musí 

být vytvořeno tak, aby vzbudilo zájem o aktivity školy u dané cílové 

skupiny. K zatraktivnění zprávy můţe být vyuţito kvality a tradice školy nebo zdůraznění 

praxe studentů s různými podniky. Za příjemce zprávy mohou být povaţovány všechny 

cílové skupiny vyjmenovány výše. [16] 

„Komunikační cíle školy lze definovat jako to, čeho si přeje škola dosáhnout 

v oblasti znalosti, postojů a preferencí cílových skupin“
6
. Konkrétně lze cíle marketingové 

komunikace rozdělit na vnitřní a vnější. [6] 

                                                 
5
 CIMBÁLNÍK, Tomáš a Jiří GRENAR. Základy marketingu s aplikací do školního prostředí. 2.vyd. 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 987-89-244-2726-3. Str. 59 
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Za podstatné vnější komunikační cíle školy lze povaţovat [16]: 

 informování (o činnostech školy, o jejích úspěších, sníţit obavy potenciálních 

ţáků, vytvářet image školy, atd.), 

 přesvědčování (záměrem je přesvědčení potenciálních studentů k podání 

přihlášky na danou školu, změna postoje potenciálních ţáků k danému 

studijnímu oboru a ke škole vůbec); 

 připomínání (existence školy a jejího jména v průběhu celého školního roku). 

Mezi hlavní vnitřní komunikační cíle školy lze řadit [16]: 

 informování (zaměstnanců a současných ţáků o záměrech a úspěších školy), 

 motivování (pedagogů a studentů dosahovat co nejlepších výsledků); 

 vytváření (takového prostředí, které bude vyvolávat důvěru, pohodu a moţnost 

rozvoje osobnosti). 

Aby mohla škola efektivně komunikovat se svými cílovými skupinami, musí si 

vybrat, jaké komunikační nástroje bude vyuţívat k jejich oslovení. Její výběr je však 

omezen dostupnými finančními prostředky, jejími vytýčenými cíly a cílovým publikem. 

Na trhu vzdělávacích institucí je vyuţíván komunikační mix sloţený z těchto nástrojů [2]: 

 osobní komunikace – je zaloţena na verbální a neverbálních vlastnostech 

zaměstnanců školy. Zásadní roli zde vytváří také upravenost a oblečení 

pracovníků vzdělávací instituce a příjemné vystupování. Tento komunikační 

nástroj je uplatňován zejména v běţné komunikaci mezi pracovníky školy a 

jejími cílovými skupinami, dále na burzách škol. 

 public relations – kdy se škola pomocí soutěţí, kulturních a sportovních akcí, 

besed a tiskových konferencí snaţí zvýšit povědomí o škole, vzdělávacím 

programu nebo získat sponzory. 

 reklama – škola pouţívá různé druhy médií k přesvědčení a informování 

cílových skupin. Vyuţívá zejména internet, rozhlasová, tištěná média a 

venkovní reklamu. 

  

                                                                                                                                                    
6
 CIMBÁLNÍK, Tomáš a Jiří GRENAR. Základy marketingu s aplikací do školního prostředí. 2.vyd. 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 987-89-244-2726-3. Str. 60 
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4. METODIKA SBĚRU DAT 

Sběr dat pro diplomovou práci byl zajištěn pomocí dvou typů informací. Vyuţívala 

jsem zejména sekundární data, která jsem čerpala z internetu, odborných publikací a 

z interních podkladů poskytnuté Obchodní akademií Olomouc a primární data, která jsem 

získala prostřednictvím provedeného marketingového výzkumu.  

Šetření je tvořeno kombinací dvou základních metod výzkumu a to kvantitativního 

a kvalitativního. Obě pouţité metody byly zahájeny nejdříve fází přípravnou, na kterou 

navazovala fáze realizační. Obě etapy výzkumu budou následně objasněny. 

4.1 Kvantitativní výzkum – dotazníkové šetření 

U tohoto typu šetření byl pouţit písemný dotazník a byla zvolena metoda osobního 

dotazování. Studentům byly dotazníky rozdány na začátku hodiny a měli moţnost se 

v případě nepochopení otázky kdykoliv během výzkumu zeptat. Tato metoda byla zvolena 

především díky vysoké návratnosti dotazníků.  

4.1.1 Přípravná fáze kvantitativního výzkumu 

 V této fázi jsem se zabývala vytýčením problému výzkumu, jeho cíli a formulaci 

hypotéz. Dále jsem objasnila sloţení základního a výběrového vzorku a popsala strukturu 

dotazníku. 

Definice problému 

Ačkoliv má Obchodní akademie Olomouc jiţ dlouholetou tradici na trhu 

vzdělávacích organizací, je neustále obklopena vysokou konkurencí středních škol, 

nabízejících studium ukončené maturitní zkouškou. Konkrétně se ve městě Olomouc 

nachází 25 středních škol.  

Je tedy zřejmé, ţe v důsledku vysoké konkurence se školy snaţí na sebe upozornit, 

informovat o své existenci a nabídce studijních programů a především vyvolat 

u potenciálních zákazníků, tedy ţáků ukončujících povinnou školní docházku, zájem 

o studium na dané střední škole. Základem, jak získat a oslovit potenciální studenty, je 

vhodně zvolená marketingová komunikace školy, kterou se pokusím navrhnout Obchodní 

akademii Olomouc. 
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Cíle kvantitativního výzkumu 

Cíle kvantitativního výzkumu jsem vymezila do pěti okruhů, které jsou upřesněny níţe: 

 zjištění, zda je marketingová komunikace dostačující pro vzbuzení zájmu 

u potenciálních studentů, 

 zjištění vyuţití marketingové komunikace mezi školou a studenty během 

studia, 

 zjištění známosti školy, 

 zjištění postojů studentů ke škole, 

 zjištění názorů studentů na design školy (logo, jednotný vizuální styl). 

Formulace hypotéz 

H1: Studenti ohodnotili kaţdý faktor týkající se webových stránek školy průměrně.   

H2: Ţáci jsou v průběhu studia nejvíce informování pomocí školního webu. 

H3: Studenti prvních a čtvrtých ročníků hodnotili známost školy podobně. 

H4: Více neţ polovina dotazovaných studentek nezaujímá ke škole spíše kladný postoj. 

H5: Smýšlení o jednotném vizuálním stylu školy nezávisí na studijních oborech 

respondentů. 

Technika výběru souboru 

Pro výběr vzorku byla vyuţita nereprezentativní výběrová technika, jednalo se 

konkrétně o techniku vhodného úsudku, protoţe jednotlivé třídy z prvních a čtvrtých 

ročníků volila zástupkyně školy.   

Sloţení souboru 

 Pro dotazníkové šetření byl soubor sloţen na základní a výběrový. Základní 

soubor tvořili všichni studenti Obchodní akademie Olomouc jak oboru Obchodní 

akademie, tak oboru Ekonomického lycea. Konkrétně činil základní soubor 488 ţáků ve 

školním roce 2011/2012. Výběrovým souborem se stalo 150 studentů, kteří byli záměrně 

vybráni z prvních a čtvrtých ročníků. Ţáci první ročníků byli vybráni z důvodu poměrně 

ţivých zkušeností s působením marketingové komunikace při výběru školy a studenti 

čtvrtých ročníky byli zvoleni pro zhodnocení marketingové komunikace během celého 

studia.  
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Dotazník a jeho struktura  

 Pro sběr primárních dat jsem vyuţila písemný dotazník (viz Příloha č. 2), který byl 

sestaven tak, aby podporoval mé vytýčené cíle a hypotézy. Otázky jsem se snaţila tvořit 

srozumitelně a jednoduše s cílem předejít špatně vyplněným dotazníkům. 

 Dotazník byl tvořen 22 otázkami týkajících se Obchodní akademie Olomouc.  

Největší zastoupení měly otázky polouzavřené. Součástí byly i dvě otázky, kde studenti 

hodnotili webové stránky a jednotlivé charakteristiky školy na škále 1-5 (známkování jako 

ve škole). Dotazník obsahoval také tři identifikační otázky (pohlaví, studijní obor, ročník). 

Harmonogram činností 

Před provedením výzkumu jsem si sestavila tabulku (viz. tab. č. 4.1), ve které jsou 

zachyceny jednotlivé činnosti kompletního marketingového výzkumu a jeho časové 

rozvrţení.  

Tab. č. 4.1: Harmonogram činností 

Činnosti 
Měsíce 

01/12 02/12 03/12 04/12 

Definování problémů, cílů a hypotéz x    

Plán výzkumu x    

Tvorba dotazníku x    

Pilotáţ x    

Sběr údajů  x   

Tvorba scénáře ke skupinovému rozhovoru   x   

Realizace kvalitativního výzkumu   x  

Zpracování všech údajů   x  

Analýza údajů    x 

Příprava zprávy    x 

Zdroj: Autor 

Předběţná finanční náročnost marketingového výzkumu 

 Rozpočet byl stanoven na 740 Kč. Konkrétní poloţky spojené s celkovým šetřením 

jsou vypsány v tabulce č. 4.2. Jednotlivé částky jsou vypočítány na všech 150 

distribuovaných dotazníku, kromě poslední poloţky, která zahrnuje 10 účastníků 

skupinového rozhovoru. 
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Tab. č. 4.2: Předběţná finanční náročnost marketingového výzkumu 

Poloţky výzkumu Částka v Kč 

Tisk papíru  300,- 

Rozmnoţení dotazníků 180,- 

Doprava 60,- 

Občerstvení pro skupinový rozhovor 200,- 

Celkem 740,- 

Zdroj: Autor 

Pilotáţ kvantitativního výzkumu 

 Před realizací výzkumu jsem provedla pilotáţ. Hlavním důvodem bylo zjistit 

moţné nedostatky v dotazníku a zejména případné nepochopení otázky studenty. Pilotáţ 

byla provedena na konci měsíce ledna 2012, kdy dotazníky byly náhodně rozdány 8 

studentům. Zjistila jsem následující: 

1) U otázky č. 1 „Odkud jste získávali informace při výběru středních škol?“ většina 

studentů nevěděla, co znamená odpověď „z burzy školy“. Proto jsem se rozhodla 

do závorky upřesnit název „Scholaris“, který byl pro studenty jiţ známý.  

2) U otázky č. 12 „Líbí se Vám logo Obchodní akademie Olomouc?“ jsem se setkala 

s reakcemi, ţe studenti si logo neuměli vybavit, tudíţ jsem ho graficky přidala do 

dotazníku.   

4.1.2 Realizační fáze kvantitativního výzkumu 

V této fázi jsem zajišťovala sběr a zpracování dat. Následně jsem pomocí 

vyhodnocených identifikačních otázek charakterizovala výběrový soubor. 

Sběr dat 

Sběr dat odpovídá časovému rozvrţení v harmonogramu činností a probíhal 9. 

února 2012 v budově Obchodní akademie Olomouc. Respondenty se stali studenti náhodně 

vybraných tříd z prvních a čtvrtých ročníků zmíněné školy a při vyplňování dotazníků 

nepotřebovali moji pomoc. Nato byla provedena kontrola dotazníků z hlediska jejich 

úplného a správného vyplnění. 

 Marketingovým výzkumem bylo získáno 120 řádně vyplněných dotazníků. 

Nesrovnalost s výběrovým souborem určeným v přípravné fázi byla způsobena 

nepřítomností části studentů ve škole v době dotazování. 
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Zpracování dat 

Před samotným zpracováním dat jsem ještě jednou překontrolovala všech 120 

dotazníků. Všechny byly řádně a čitelně vyplněny. Následně jsem všechny dotazníky 

postupně očíslovala a dekódovala. 

 Pro zpracování dat jsem vyuţila počítačové programy Microsoft Office Word 2003 

a Microsoft Office Excel 2003, ve kterém byla vytvořena pouze datová matice. Ke 

zpracování dat byl vyuţit statistický software SPSS. 

Problémy při vyhodnocení 

 Výzkum proběhl bez problémů a to díky faktu, ţe jsem dotazníky před 

vyhodnocením překontrolovala. Výsledky marketingového výzkumu by proto neměly být 

zkresleny. 

4.1.3 Charakteristika výběrového souboru 

 Kvantitativního výzkumu se zúčastnilo 120 respondentů. Jednalo se o současné 

studenty Obchodní akademie Olomouc, kteří byli rozděleni na základě pohlaví, studijního 

oboru a ročníku, který navštěvují.  

 Patrný rozdíl se ukázal mezi respondenty v pohlaví, kdy výběrový soubor tvořilo 85 

ţen a 35 muţů. Procentuální zastoupení respondentů dle pohlaví je znázorněno v obr.č. 4.1. 

 Obr. č. 4.1: Procentuální počet studentů dle pohlaví 
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Více neţ polovinu dotázaných představovali studenti oboru Obchodní akademie. 

Konkrétně se jednalo o 65,8 %. Zbývající procentuální zastoupení, tedy 34,2 %, patřilo 

studentům z oboru Ekonomického lycea (viz Příloha č. 3.18). 

 Pro účely výzkumu byli respondenti rovnoměrně rozděleni do dvou ročníků. 

Jednalo se o 50% zastoupení ţáků prvních a 50% zastoupení studentů čtvrtých ročníků. 

(viz Příloha č. 3.19). 

4.2 Kvalitativní výzkum – skupinový rozhovor 

 Kvantitativní šetření bylo doplněno metodou kvalitativního výzkumu. Konkrétně 

byla zvolena technika Focus Group neboli skupinový rozhovor, jehoţ cílem bylo zjistit 

názory a důvody postojů studentů Obchodní akademie Olomouc na marketingovou 

komunikaci školy.   

4.2.1 Přípravná fáze kvalitativního výzkumu 

 Problém výzkumu je totoţný s vymezením v kvantitativním šetření. Je jím relativně 

vysoká konkurence, které obklopuje Obchodní akademii Olomouc. Kromě základního 

vytýčeného cíle kvalitativního výzkumu uvedeného výše, je důvod tohoto výzkumu i 

podpoření otázek v dotazníku, proto tedy zůstávají pro tento skupinový rozhovor i předešlé 

cíle kvantitativního výzkumu. 

 Pro skupinový rozhovor jsem si vypracovala scénář (viz Příloha č. 5) obsahující 

průběh a témata, která jsem chtěla s ţáky prodiskutovat. Dále jsem si připravila a 

zkontrolovala funkčnost diktafonu, který mi poslouţil pro záznam hovoru. 

 Skupinového rozhovoru se účastnilo 10 studentů Obchodní akademie Olomouc.  

Ţáci byli vybráni zástupkyní ředitelky školy na doporučení třídních učitelů. Hlavním 

důvodem tohoto jednání bylo vyhnout se situaci, kdy všech 10 lidí mlčí a bojí se projevit. 

4.2.2 Realizační fáze kvalitativního výzkumu 

 Skupinový rozhovor proběhl dne 22. 3. 2012 ve 14 hod. v budově Obchodní 

akademie Olomouc. Moderátorem jsem byla já – Lenka Rypová. Před zahájením 

samotného skupinového rozhovoru jsem připravila místnost, občerstvení a rozdala kopii 

písemného souhlasu o nahrávání diskuze. 
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 Po příchodu ţáků jsem se představila, uvítala je a seznámila studenty s účelem 

našeho setkání. Dále jsem ţáky upozornila, ţe tato diskuze bude nahrávána a ujistila je, ţe 

rozhovor nebude poskytnut třetím osobám. Před samotným zahájením skupinového 

rozhovoru jsem ţáky obeznámila se základními pravidly. Jelikoţ jsem při rozhovoru 

pouţívala diktafon, zpráva ze skupinového rozhovoru je součástí Přílohy č. 6. 

 Při realizaci skupinového rozhovoru jsem se nesetkala se zásadním problémem. Aţ 

na začáteční rozpaky rozhovor probíhal v pořádku. Na konci rozhovoru jsem účastníkům 

poděkovala za spolupráci a rozdala všem malou odměnu v podobě čokolády. 
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5. ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

Cílem této kapitoly je zanalyzovat současnou situaci na trhu vzdělávacích institucí 

pro Obchodní akademii Olomouc. Nejdříve budou vymezeny moţné vlivy makroprostředí 

a mezoprostředí školy, které mohou být základem existenčního přeţití pro vzdělávací 

instituci. Dále bude kapitola zaměřena na vymezení mikroprostředí školy pomocí SWOT 

analýzy a provedení rozboru současného komunikačního mixu školy. V neposlední řadě 

budou v této kapitole prezentovány výsledky obou metod provedeného marketingového 

výzkumu. 

5.1. Analýza makroprostředí školy 

 Existenci a úspěšnost Obchodní akademie Olomouc do určité míry ovlivňuje 

makroprostředí, jehoţ faktory jsou pro vedení školy téměř neovlivnitelné. Jedná se 

zejména o vlivy demografické, ekonomické, politické, přírodní, technologické a sociálně 

kulturní. Nejlepší moţností jak se škola můţe připravit na moţné vlivy makroprostředí je 

předvídat eventuální změny a maximálně se jim přizpůsobit. 

 Jednotlivé faktory makroprostředí budou uváděny zejména za Olomoucký kraj, 

pouze v případě nedostatku informací obecně za Českou republiku. 

Demografické prostředí 

Olomoucký kraj měl k 31. 12. 2011 celkem 638 591 obyvatel. Z toho 312 011 

tvořili muţi a 326 580 ţeny. Velikostně v závislosti na počtu obyvatel zaujímá tento kraj 

šesté místo. Počet narozených dětí činil celkem 6 311 dětí, z toho 3 229 chlapců. Z výše 

uvedeného je zřejmé, ţe se narodilo o 147 chlapců více neţ holčiček. Přírůstek obyvatel 

nabýval záporné hodnoty -392 osob. [48] 

 Ve srovnání s předcházejícím rokem došlo k poklesu počtu obyvatel v tomto kraji 

o 3 090 lidí. Počet muţů se sníţil o 1419 a počet ţen se propadl o 1671. Sníţení nastalo i 

v počtu narozených dětí, konkrétně o 611. Přirozený přírůstek byl opět záporný -360 osob. 

[48]  

 Zmíněný problém ve sniţování počtu narozených dětí se projevuje samozřejmě i 

ve školství. V tabulce č. 5.1 lze vidět jednotlivé poklesy v počtu ţáků na základních 

školách v Olomouckém kraji. [47] 
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Tabulka č. 5.1: Vývoj počtu ţáků na základních školách  

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Počet ţáků na ZŠ 55 091 52 722 50 699 49 215 48 610 

Zdroj: [47] 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe pokud bude i nadále docházet k poklesu 

narozených dětí, můţe to mít negativní dopad na existenci škol.  

Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí školy je spjato s mírou nezaměstnanosti, s inflací a zejména 

s výší hrubé měsíční mzdy kraje, kde škola působí.  

 Průměrná hrubá měsíční mzda za rok 2011 dosáhla v Olomouckém kraji  

21 643 Kč. Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke zvýšení o 2,8 %. Toto zvýšení však 

občané kraje na svých reálných mzdách moc nepocítili vzhledem ke skutečnosti, ţe v roce 

2011 došlo k růstu inflace o 1,9 %. [46] 

 K 29. 2. 2012 činila míra registrované nezaměstnanosti 12,13 %. Ve srovnání 

s předchozím měsícem t.r. došlo k nepatrnému navýšení o 0,18 %. [46]  

Zmíněné ekonomické faktory především finanční situace rodiny můţe mít velký 

vliv na rozhodování rodičů potaţmo jejich dětí při výběru střední školy zejména z důvodu 

větší vzdálenosti od trvalého bydliště. S tím je spojeno vynaloţení dalších výdajů 

na dopravu, případně i ubytování.  

Politické a legislativní prostředí 

 Vedení školy musí dodrţovat platnou legislativu České republiky.  Jedná se 

o všechny doposud vydané zákony, směrnice, nařízení vlády a vyhlášky, které jsou 

v kompetenci vlády prostřednictvím Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. 

Za hlavní předpis týkající se středoškolského vzdělání je povaţován zákon č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský 

zákon). Jeho podstata spočívá ve vymezení rámcových a školních vzdělávacích programů, 

ale zasahuje i do běţného fungování škol. Tento zákon byl jiţ několikrát novelizován, 

naposledy v prosinci roku 2011 (účinnost od 1. 1. 2012) vyhlášený pod zákonem č. 

472/2011 Sb. [44] 

 Velké změny pro středoškolské studium znamenal rok 2011, byla zavedena státní 

maturitní zkouška, která je sloţena z profilové a společné části. MŠMT stanovuje 
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pro kaţdý školní rok určitá kritéria, která školy musí dodrţovat. Tuto změnu upravuje 

vyhláška č. 177/2009 Sb. o bliţších podmínkách ukončování vzdělání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. [44] 

 Mezi další neméně podstatné právní normy, které musejí střední školy respektovat 

lze řadit například Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením, dále vyhláška č.208/2009 Sb. o vedení 

dokumentace školy a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Mezi důleţitý 

předpis vlády lze povaţovat i nařízení č. 242/2009 Sb. o soustavě oborů vzdělání 

v základních, středních a vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů. [45] 

 Kompletní seznam všech platných právních norem týkajících se středních škol lze 

nalézt na webu MŠMT České republiky. 

Přírodní prostředí 

 V rámci přírodního prostředí na školu mohou působit zejména geografické vlivy a 

ekologie a s ním spojené ţivotní prostředí. Vedení školy můţe zapojovat své ţáky 

do různých ekologických soutěţí, díky kterým si studenti mohou snadněji uvědomit 

dopady svého jednání na ţivotní prostředí. Další moţností je zařazení ekologické výchovy 

do studijních osnov s cílem naučit studenty myslet „ekologicky“. Důleţitým aspektem je 

také upravenost prostředí kolem školy nebo to, zda se škola zapojuje do třídění odpadu. 

Díky tomu, ţe se škola chová ekologicky, můţe dosáhnout lepšího jména a zvýšení jejího 

image u veřejnosti. 

Sociálně - kulturní prostředí 

 Existenci školy ovlivňuje i sociálně kulturní prostředí, do kterého spadají tradice, 

rodina, náboţenství, vzdělanost a preference cílové skupiny. 

Trendem posledních let je neustále rostoucí poptávka obyvatelstva po vzdělání. 

Jedná se zejména o všeobecné vzdělání s cílem pokračovat ve studiu na vysoké škole. 

Většina ţáků nebo jejich rodičů se domnívá, ţe s vystudovanou vysokou školou si zajistí 

dobrou práci s vynikajícím finančním ohodnocením. V poslední době se zvyšuje zájem i 

o celoţivotní vzdělávání, nebo doplňující vzdělávací kurzy. Na druhé straně úroveň 

školství v České republice v poslední době strádá. U středních škol problém spočívá 

v nabírání studentů, kteří mají horší studijní prospěch z důvodu zaplnění plánovaných 

otevřených tříd.  
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 Technické prostředí 

 Škola můţe díky vyuţívání nejnovějších technologií získat konkurenční výhodu 

oproti ostatním vzdělávacím institucím. Jedná se zejména o vylepšení výuky 

prostřednictvím dataprojektorů, interaktivních tabulí či multimediálních učeben. Jako 

samozřejmost berou potenciální studenti moţnost vyuţívat při výuce počítače s určitými 

softwary, nebo moţnost vyuţívat internet školy jako komunikační médium. Součástí 

technického prostředí školy jsou také kopírky, tiskárny nebo automaty umístěné 

na chodbách. V současnosti je také velkou výhodou i vyuţívání e-learningového systému, 

který poskytuje ţákům velkou výhodu ve shromaţdovaných studijních materiálech. 

Omezujícím faktorem jsou však dostupné finanční prostředky školy a proto se vzdělávací 

instituce snaţí zapojit do dotačních programů MŠMT nebo vyuţití krajských či evropských 

projektů. 

 Technická vybavenost školy ovlivní kaţdého potenciálního ţáka, který váhá 

o studiu na dané vzdělávací instituci. Pomáhá vybudovat škole určitou prestiţ u cílových 

skupin. 

5.2 Analýza mezoprostředí školy 

Škola při svém jednání přichází do styku s různými subjekty, které ovlivňují její 

fungování a existenci. Mohou to být jak fyzické tak právnické osoby, které představují 

podstatu mezoprostředí školy. To je tvořeno především zákazníky, konkurencí, veřejností a 

partnery školy. Ty doplňují zřizovatelé škol a MŠMT. 

Zákazníci 

 Za hlavní zákazníky školy lze povaţovat současné ale i potenciální studenty, 

případně jejich rodiče. Důleţitou roli hrají i absolventi školy, kteří mohou přispět 

ke zvýšení image vzdělávací instituce u široké veřejnosti.  

 Za potenciální studenty Obchodní akademie Olomouc jsou povaţováni ţáci 

devátých tříd základních škol nebo studenti gymnázií, kteří se nacházejí na území 

Olomouckého kraje. Jedná se především o okresy Olomouc, Prostějov a Šumperk. 

Ve školním roce 2010/2011 se na území Olomouckého kraje nacházelo 48 610 ţáků 

ukončujících základní povinnou školní docházku. [47] Současní studenti školy jsou 

vymezeni v kapitole 2.2 Současnost školy. 



44 

 

 Rodiče lze chápat také jako zákazníky školy. Do jisté míry ovlivňují postoje a 

preference svých dětí ke škole. Vztah mezi rodiči a školou je zaloţen na dobré komunikaci. 

Ta spočívá ve spolupráci a angaţovanosti rodičů ve formě třídních schůzek nebo členství 

ve školské radě. Obchodní akademie Olomouc vyuţívá ke zlepšení informovanosti rodičů 

svoji webovou stránku, kde je pro ně vytvořena zvláštní záloţka s odkazy, které by je 

mohly zajímat. Negativní zkušenost rodičů s komunikací případně s prací školy můţe vést 

k poškození image nebo postojů veřejnosti ke škole.  

Konkurence 

 I kdyţ Obchodní akademie Olomouc měla zatím vţdy vyšší poptávku ze strany 

ţáků o své studijní obory, neustále musí brát v úvahu svoji konkurenci a analyzovat její 

snahy o získání studentů. V současnosti se na trhu vzdělávacích organizací hraje boj 

o studenty z důvodu poskytování finančních prostředků v závislosti na počtu získaných 

ţáků. Konkurence Obchodní akademie Olomouc je poměrně vysoká. V Olomouckém kraji 

působí 96 středních škol zakončené maturitní zkouškou. Z toho pět tvoří obchodní 

akademie. Za konkurenci přímo ve městě Olomouc lze povaţovat 25 středních škol. 

Z celkového počtu lze za přímé konkurenty pokládat pouze dvě školy, které mají podobné 

zaměření, ale obě patří mezi soukromé školy. Z toho důvodu si myslím, ţe Obchodní 

akademii nemůţou extrémně ohrozit. [49] 

Veřejnost 

 Úspěšnost a image školy je zaloţena na tom, jak vzdělávací instituci vnímá 

veřejnost. Pro Obchodní akademii Olomouc je tedy důleţité vymezit si, kdo je její 

veřejnost a udrţovat s ním dobré vztahy. Do veřejnosti lze řadit občany Olomouckého 

kraje, vlastní zaměstnance školy, případně i regionální média. 

Partneři školy 

 Za partnera školy můţe být povaţován Olomoucký kraj, který zastává funkci 

zřizovatele školy. Dále Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, které upravuje 

fungování školy prostřednictvím různých vyhlášek, směrnic a zákonů. Partnera školy 

mohou zastávat i smluvené zahraniční školy na výměnu studentů nebo také sponzoři školy. 

 Partnery školy by mohly být i podniky Olomouckého kraje, které by poskytovaly 

studentům odbornou praxi. Obchodní akademie Olomouc však nespolupracuje s ţádnými 

podniky, studenti si musí zařizovat a shánět praxi sami.  
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5.3 Analýza mikroprostředí školy 

 Mikroprostředí školy jsem vymezila pomocí SWOT analýzy, která vychází 

z rozhovoru se zástupkyní ředitelky školy. Jednotlivé faktory, které představují silné a 

slabé stránky a příleţitosti a ohroţení pro školu, jsou vypsány níţe. 

 

Silné stránky (STRENGTHS) 

S1: tradice školy 

S2: kvalitní pedagogický sbor 

S3: web školy (dobrá informovanost) 

S4: dva studijní obory 

S5: vysoká úspěšnost ve státních 

maturitách 

S6: modernizace metod výuky 

S7: velké mnoţství mimoškolních aktivit a 

soutěţí 

S8: pozitivní klima školy 

Slabé stránky (WEAKNESSES) 

W1: sniţující se náročnost přijímacího 

řízení 

W2: školní jídelna (výběr pouze z jednoho 

jídla) 

W3: niţší úspěšnost absolventů při 

přijímacích zkouškách na VŠ 

W4: zastaralý, špatný vzhled budovy 

zvenku (i vybavení školy) 

W5: často se měnící vzhled webových 

stránek 

W6: nejednotný vizuální styl 

 

Příleţitosti (OPPORTUNITIES) 

O1: dostupnost školy (blízkost MHD, 

tramvají) 

O2: dobré prostředí školy (naproti budovy 

je park) 

O3: tendence přemýšlení ţáků o větší 

uplatnitelnosti na trhu práce 

O4: moţnost čerpání dotací z fondů EU 

O5: dobrá spolupráce a komunikace se 

zřizovatelem školy (podpora aktivit školy) 

O6: získávání dlouhodobých a dobrých 

sponzorů a partnerů školy 

Ohroţení (THREATS) 

T1: poměrně vysoká konkurence středních 

škol v Olomouckém kraji 

T2: sniţující se počet dětí 

T3: trend sniţujících se sponzorských darů 

škole 

T4: neustále se měnící legislativní 

poţadavky na školy 

 

 

Následně byly jednotlivé faktory SWOT analýzy ohodnoceny pomocí určitých 

znaků, kterými byly výkonnost, závaţnost a síla vlivu a pravděpodobnost výskytu. Všem 

vypsaným činitelům byly přiřazeny váhy, na základě čehoţ se vytvořily čtyři matice, 

jejichţ grafické znázornění lze vidět v Příloze č. 7 a ze kterého byly vyvozeny závěry. 
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 Ze SWOT analýzy tedy vyplynulo, ţe k silným stránkám školy patří kvalitní 

pedagogický sbor a dva studijní obory. Také tradice školy vyšla ze SWOT analýzy jako 

silná stránka. Škola by měla posílit modernizaci výuky a mimoškolní aktivity. Také 

na internetových stránkách by škola měla zapracovat. Na druhou stranu by měla zváţit, zda 

bude vynakládat úsilí na pozitivní klima školy.     

   Škola by se měla nejvíce zaměřit na niţší úspěšnost přijetí absolventů na vysoké 

školy a často se měnícího vzhledu webových stránek. Tyto faktory vyšly jako slabé 

stránky školy. Vzdělávací instituce by měla posoudit, zda bude vynakládat úsilí 

do špatného vzhledu budovy. Školní jídelna a jednotný vizuální styl školy jsou brány 

za nevýznamné slabé stránky školy. 

 Jako výborná příleţitost pro školu se jeví její dostupnost a dobrá spolupráce a 

komunikace se zřizovatelem školy. Tendence přemýšlení ţáků o větší uplatnitelnosti na 

trhu práce znamená pro školu také velmi zásadní příleţitost. Naopak získávání dobrých 

parterů pro školu vyšla méně významná příleţitost. 

 Zřejmé hrozby pro školu představují sniţující se počet dětí a poměrně vysoká 

konkurence. Jako nezávaţná hrozba jsou povaţovány neustále se měnící legislativní 

poţadavky.    

5.4 Analýza komunikačního mixu 

 Tato kapitola je zaměřena na rozpracování jednotlivých nástrojů marketingové 

komunikace, které v současnosti vyuţívá Obchodní akademií Olomouc. Podkladem se 

staly informace čerpané z internetu a z interních materiálů školy.    

5.4.1 Tradiční nástroje komunikačního mixu 

 Marketingová komunikace Obchodní akademie Olomouc spočívá zejména 

na tradičních komunikačních nástrojích, které jsou přiblíţeny níţe.  Vyuţívání těchto 

komunikačních prostředků má zajistit zviditelnění školy a informování potenciálních 

studentů a veřejnosti o vzdělávací instituci. 

Reklama 

Za vyuţívanou formu reklamy lze povaţovat inzerci v regionálních denících. Jedná 

se o Olomoucký deník a Olomoucké noviny. Inzerce je otisknuta v průběhu podávání 
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přihlášek na střední školy. Součástí inzerce jsou informace týkající se studijních oborů a 

kontaktních informací školy. Za moţnou reklamu lze povaţovat i to, ţe škola poskytuje 

informace do učitelských novin a to jak v tištěné podobě jednorázově v listopadu, tak 

v elektronické podobě, kde po kliknutí na odkaz bude uchazeč přesměrován na domovskou 

stránku školy.  

Škola se na sebe snaţí upozornit i prostřednictvím letáků, které jsou součástí 

propagace Dne otevřených dveří. Leták obsahuje kontaktní údaje, webovou stránku školy, 

fotku budovy s malou mapkou a dny a časy konání Dnů otevřených dveří. (viz Příloha č. 

8.1). Zmíněná forma reklamy byla pouţita i u příleţitosti oslav zaloţení školy v roce 2009. 

Konkrétní zpracování letáku lze vidět v Příloze č. 8.2.   

Škola také vyuţívá potenciálu internetové reklamy. Je registrovaná jako firma na 

portále firmyOlomouc.cz. Dále vyuţívá reklamu na online seznamu škol (seznamskol.eu) a 

(portaluOlmouc.cz). Škola je také zaregistrována na portálu atlasskolstvi.cz.  

Osobní prodej 

 Osobní prodej je v tomto kontextu povaţován jako osobní komunikace. Bez tohoto 

komunikačního nástroje se škola při svém běţném fungování neobejde. Osobní 

komunikace je kaţdodenně uplatňována mezi učiteli a ţáky. Jedná se o informace 

týkajících se aktivit školy, soutěţí a studia. Za podstatný nástroj osobní komunikace 

vyuţívaný na škole lze povaţovat i studentskou radu. Jejím cílem je zefektivnit 

komunikaci mezi studenty, pedagogy a vedením školy. Je sloţena z předsedů tříd, kteří 

informují o moţných návrzích své spoluţáky a plánují případné změny, které by uvítali. 

Další formu osobní komunikace představuje i školská rada, která se podílí na řízení školy. 

V neposlední řadě je důleţité zmínit i konzultační třídní schůzky, které jsou pořádány 

pro rodiče ţáků s cílem informovat zákonné zástupce o aktivitách školy a prospěchu 

studentů. Rodiče mohou třídní schůzky navštívit dvakrát za pololetí. Osobní komunikace 

s potenciálními ţáky je prováděna pomocí Dnů otevřených dveří a na Burze škol (blíţe 

v podkapitole Public relations). 

Public relations  

 Obchodní akademie Olomouc ve školním roce 2011/2012 pořádala dva Dny 

otevřených dveří. Datum bylo stanoveno na 3. 12. 2011 (sobota) a 17. 1. 2012 (úterý). 

Cílem této akce bylo přilákat potenciální studenty a jejich rodiče na půdu školy tak, aby si 
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mohli prohlédnout její prostory, vybavení a získat informace o škole a poţadavcích na 

přijímací řízení. Potenciální uchazeči se mají moţnost seznámit s vybranými učiteli, kteří 

jsou jim k dispozici na zodpovězení jakéhokoliv dotazu. Škola na tuto akci upozorňuje 

prostřednictvím letáků a webu školy. 

 Škola se také účastní Burzy škol, kde můţe snadno spolu s ostatními olomouckými 

vzdělávacími institucemi poskytovat informace potenciálním uchazečům o studiu. Za tuto 

moţnost škola platí firmě organizující tuto akci jednorázový poplatek. Vystavovaný stánek 

školy obsahuje propagační materiály, jejichţ součástí jsou i podmínky přijímacího řízení a 

dále počítač s otevřenou webovou stránkou školy. U stánku se nachází minimálně dva 

pedagogové poskytující potenciálním ţákům veškeré informace o škole. Celý prezentační 

tým je doplněn z řad studentů. Většinou se jedná o 2 aţ 3 studenty školy.  

 Škola se snaţí také zapojovat do charitativních akcí. Pravidelně studenti školy 

pomáhají s prodejem výrobků chráněných dílen na vánočních trzích. Také se účastní akce 

Bíla pastelka a Světluška na pomoc postiţeným dětem. 

 Jméno školy je také budováno pomocí soutěţí, kterých se studenti aktivně účastní. 

Velkých úspěchů dosahují pravidelně ve středoškolské odborné činnosti, kde se ţáci 

umisťují na předních příčkách. Také v celostátní soutěţi v účetnictví studenti dosahují 

výborných výsledků. Škola se snaţí tyto úspěchy svým ţáků zveřejňovat i do regionálních 

deníků.  

 Při příleţitosti oslav zaloţení školy v roce 2009 byla vytvořena publikace 

Almanach k 90. výročí školy, který poskytoval ucelený pohled na školu od jejich začátků 

aţ po současnost. Titulní stránka almanachu je součástí Přílohy č. 9.1. Tato událost škole 

zajistila zvýšení povědomí u široké veřejnosti, díky otištění článků o akci v několika 

novinách a ne jen regionálních. (viz Příloha č. 9.2) 

5.4.2 Nové nástroje komunikačního mixu 

 Z nových nástrojů komunikačního mixu škola vyuţívá pouze internetovou 

komunikace, která je popsána níţe.  

Internetová komunikace 

 Internetová komunikace školy spočívá v poskytování informací cílovým skupinám 

prostřednictvím webové stránky www.oaol.cz. Provoz si škola zajišťuje vlastními silami. 
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Tuto funkci zastává zaměstnanec školy, tudíţ vzdělávací instituce neplatí navíc ţádné 

poplatky externí firmě za aktualizaci a funkčnost. Současný vzhled internetové stránky 

Obchodní akademie Olomouc je součástí Přílohy č. 10. 

Web školy je uzpůsoben pro ţáky, uchazeče školy a rodiče. Po otevření webu lze 

vidět poměrně velkou fotku budovy s logem školy. Pod ní se vlevo nachází svislé menu, 

které nabízí moţnosti jako „O obchodní akademii“, „Studium“, „Přijímací řízení“, 

„Maturity“, „Kontakty“ atd. Na druhé straně je moţnost v roletce zvolit jazyk, kterým 

bude internetová stránka prezentována. Jedinec si můţe vybrat z osmi jazyků – pro 

zajímavost uvádím vietnamštinu a italštinu. Hlavní stránka také obsahuje vyhledávací pole 

umístěné pod roletkou na jazyky.  

Internetová stránka školy obsahuje aktivní moţnost vrátit se na domovskou stránku. 

Je označena slovy „domů“ vţdy na horní stránce aktivního odkazu. Je ale poměrně 

nevýrazné a lehko se můţe stát, ţe ho návštěvník přehlédne. Barva webu je laděna do 

zeleno bílé, a jelikoţ i barva písma je zvolena zelená, působí web trochu splývavým 

dojmem. Součástí hlavní stránky je i mapka s polohou školy. Ta se nachází vlevo dole a 

dá se přiblíţit nebo oddálit.  

 Za nevýhody lze povaţovat časté změny webu a také nedostatečnou fotogalerii 

školy. Skoro vůbec se zde nenachází fotky školy natoţ fotky z výletů studentů a různých 

akcí. V případě nalezení pár fotek, nejdou vůbec zvětšit. Záporem můţe být také nízká 

interaktivita webu. 

 Jako výhody se jeví poměrně vyčerpávající informace o studium, jeho studijních 

oborech a informace o suplování. Také aktualizace webu můţe být brána jako pozitivum. 

5.3.3 Trendy v marketingové komunikaci 

 Za jediný trend marketingové komunikace, který škola vyuţívá, lze povaţovat 

event marketing, který je popsán níţe. 

Event marketing 

 Obchodní akademie Olomouc pořádala v roce 2009 devadesáté výročí zaloţení 

školy. Mezi pozvanými byli bývalí učitelé školy, její absolventi a široká veřejnost. Tato 

oslava byla spojena se Dnem otevřených dveří. Hlavní část oslavy představovala prohlídka 

školy, kdy v ředitelně seděli za stolem vyrobeni z papírů všichni ředitelé, kteří na škole 
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působili. Dále byly ve třídách výpočetní techniky vystaveny z nostalgie psací stroje, které 

zde byly dříve pouţívány k výuce. Chodby byly zaplněné výstavkami dobových fotek a 

tabel studentů od zaloţení školy aţ po současnost. Pro kaţdého účastníka škola byl 

připraven Almanach k 90. výročí zaloţení školy. Po skončení Dne otevřených dveří se 

oslava přesunula do kulturního domu Sídia v Olomouci, kde proběhlo společenské setkání 

absolventů a učitelů školy. Součástí byl i kulturní program, kde vystoupily maţoretky 

Bludičky Přerov a baletní studio Olomouc. 

 Mezi neméně důleţité akce, které škola organizuje pro své studenty, lze povaţovat 

maturitní ples, adaptační kurzy, lyţařský výcvikový kurz, turistický kurz a jiné. Tyto 

akce vyvolávají ve studentech pozitivní záţitky, které budou mít se školou spjaty. 

Za moţný event marketing lze povaţovat i exkurze pořádané pro současné ţáky. 

5.5 Analýza výsledků výzkumu 

 Analýza výsledků výzkumu je rozdělena do dvou skupin podle toho, jaký typ 

výzkumu byl pouţit. Následně jsou v kaţdém okruhu popsány a prezentovány výsledky, 

které mi pomohou v jednotlivých návrzích a doporučeních pro zlepšení marketingové 

komunikace Obchodní akademie Olomouc.    

A) Analýza výsledků kvantitativního výzkumu – dotazování 

Analýza výsledků výzkumu byla provedena na základě 120i náleţitě vyplněných 

dotazníků studenty Obchodní akademie Olomouc. Výsledky šetření jsou rozděleny 

do sedmi podkapitol a jsou podpořeny vybranými grafy a tabulkami. Podrobné numerické 

výsledky kvantitativního výzkumu jsou součástí Přílohy č. 3 a 4. 

5.5.1 Faktory ovlivňující volbu střední školy 

Informační zdroje 

 Z celkového počtu 120 respondentů odpovědělo, ţe nejvíce informací o středních 

školách získávají prostřednictvím burzy škol (65,8 %). Důleţitým zdrojem informací se 

pro studenty jevily i webové stránky škol (59,2 %) a Dny otevřených dveří škol (59,2 %). 

Naopak se ukázalo, ţe respondenti skoro vůbec nevyhledávají informace o středních 

školách v tisku. Tuto odpověď označilo pouze 3,3 % dotazovaných (viz Příloha č. 3.1). 
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 Z výzkumu vyplynulo, ţe studenti oboru Obchodní akademie shánějí informace 

o středních školách nejvíce z burzy škol (67,1 %) a ze Dnů otevřených dveří (63,3 %) 

na rozdíl od studentů z oboru Ekonomického lycea, kteří upřednostňovali informace 

získané z webových stránek škol (68,3 %) a z burzy škol (63,4 %). Zatímco pro studenty 

oboru Obchodní akademie jsou dny otevřených dveří druhým nejvíce označovaným 

informačním zdrojem pro studenty oboru ekonomického lycea, je tento informační zdroj aţ 

na čtvrtém místě. Procentuální rozdíl mezi hodnocením studentů obou studijních oboru činí 

12,1 %. Velký rozdíl se nachází také v hodnocení webu školy, který studenti obchodní 

akademie uvedli aţ na čtvrtém místě (54,4 %) na rozdíl od studentů Ekonomického lycea, 

který zmíněný informační zdroj vyuţívají nejvíce (68,3 %). (viz Příloha č. 4.1) 

 V hodnocení mezi studenty prvních a čtvrtých ročníků došlo k výrazným rozdílům. 

Ţáci prvních ročníků nejvíce vyuţívají k čerpání informací o středních školách burzy škol 

(66,7 %) a sdělení od rodičů a kamarádů (65 %) na rozdíl od ţáků čtvrtých ročníků, kteří 

dávají přednost informacím ze Dnů otevřených dveří (73,3 %) a webovských stránek škol 

(66,7 %). Odpovědi se lišily také u informací z tisku, které označilo 6,7 % studentů 

čtvrtých ročníků, kdeţto ze ţáků prvních ročníků zmíněný informační zdroj neuvedl nikdo. 

(viz Příloha č. 4.2) 

Důleţité faktory pro respondenty 

 Studenti uvedli, ţe uplatnitelnost na trhu práce a při přijímacím řízení na VŠ 

(65,8 %) a vyučované předměty (62,5 %) berou jako nejdůleţitější faktory, které ovlivnily 

jejich rozhodování o střední škole. Významným činitelem se pro studenty jevila i 

dostupnost školy (59,2 %). Překvapivě vybavení školy pro respondenty nehrálo důleţitou 

roli při rozhodování o budoucí vzdělávací instituci. Tato odpověď se objevovala pouze u 

9,2 % dotazovaných. (viz Příloha č. 3.2) 

 U analýzy ţáků prvních a čtvrtých ročníků došlo k rozdílům v odpovědích. 

Pro ţáky prvních ročníků byl nejdůleţitějším ovlivňujícím faktorem vyučované předměty 

(73,3 %) a názory rodičů (60 %) na rozdíl od studentů čtvrtých ročníků, kteří 

za rozhodující faktor označili uplatnitelnost na trhu práce a při přijímacím řízení na VŠ 

(71,7 %) a dostupnost školy (66,7 %). (viz Přílohy č. 4.3) 
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5.5.2 Den otevřených dveří  

Z celkového počtu 120 studentů navštívilo Den otevřených dveří 70 % 

dotazovaných, z čehoţ vyplývá, ţe zbylých 30 % ţáků se této akce vůbec neúčastnilo (viz 

Příloha č. 3.4). Při analýze studijních oborů se ukázalo, ţe Den otevřených dveří navštívili 

studenti Obchodní akademie více (72,2 %), ale pouze o 6,3 % ve srovnání se studenty 

z Ekonomického lycea (viz Příloha č. 4.4). Z výzkumu také vyplynulo, ţe na tuto akci 

zavítali ţáci čtvrtých ročníků více (80 %) na rozdíl od studentů prvních ročníků. Konkrétně 

činil rozdíl 20 %. (viz Příloha č. 4.5) 

 Z 84 respondentů, kteří navštívili Den otevřených dveří, nejvíce upoutala a mile 

překvapila ochota učitelů a personálu (32,1 %) a celková atmosféra (32,1 %). Dobře 

hodnocena studenty byla i kvalita a mnoţství poskytnutých informací (22,6 %). (viz 

Příloha č. 3.5). Výsledky faktorů, které upoutaly studenty podle studijních oborů, jsou 

znázorněny v Příloze č. 4.6. V tabulce č. 5.2 lze vidět rozdíly v odpovědích studentů 

prvních a čtvrtých ročníků. Nejpočetnější názory jsou zvýrazněnou červenou barvou. 

Tab. č. 5.2: Faktory upoutání na DOD v závislosti na ročníku 

 

Z 84 respondentů, kteří uvedli, ţe navštívili Den otevřených dveří, nejvíce studentů 

odpovědělo, ţe se o dané akci dozvěděli prostřednictvím webové stránky OA Olomouc 

(54,8 %) a také z tisku (28,6 %). (viz Příloha č. 3.6)  

 Z 36 respondentů, kteří se nezúčastnili Dnu otevřených dveří, jako hlavní důvod 

označili nevyhovující stanovený termín (58, 3 %). Další jmenované příčiny jsou zobrazeny 

v obrázku č. 5.1. 
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Obr. č. 5.1: Důvody nenavštívení Dne otevřených dveří 

 

Zmíněné informační zdroje o Dnu otevřených dveří školy jsou totoţné 

s odpověďmi jak u studentů prvních a čtvrtých ročníků, tak i u ţáků v závislosti 

na studijním oboru. Nepatrně se lišily pouze procentuálně. (viz Příloha č. 4.7 a 4.8) 

5.5.3 Webové stránky školy 

Návštěvnost webových stránek 

 Z celkového počtu 120 respondentů označilo 51,7 % dotazovaných, ţe webové 

stránky školy navštěvují často. Naopak pouhých 1,7 % studentů uvedlo, ţe webové stránky 

navštěvují pouze výjimečně. Tento fakt je znázorněn v obrázku č. 5.2.  

Z výzkumu dále vyplynulo, ţe studenti prvního ročníku navštěvují webové stránky 

školy pravidelněji (48,3 %)neţ studenti čtvrtých ročníků, avšak o pouhé 3,3 %. (viz 

Příloha č. 4.9)  
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Obr. č. 5.2: Návštěvnost webových stránek školy  

 

Důvody pro návštěvnost webových stránek 

 Jako hlavní důvod návštěvy webových stránek respondenti uváděli změny 

v rozvrhu (95,8 %) a elektronické známkování (92,5 %). Avšak také studijní materiály 

(55 %) a stravování (54,2 %) se objevovaly v odpovědích studentů poměrně často. Naopak 

získávání údajů o aktivitách školy studenti nepovaţují za důvod k návštěvě webové 

stránky. Tuto moţnost označilo pouze 4,2 % dotazovaných. Je nutné zdůraznit, ţe 

respondenti měli na výběr z více odpovědí. (viz Příloha č. 3.9) Jednotlivé důvody návštěvy 

školního webu uvedené ţáky podle ročníků a studijních oborů jsou zobrazeny v příloze č. 

4.10 a 4.11 a odpovídají výsledkům třídění prvního stupně. 

Hodnocení webových stránek  

 Na hodnocení webových stránek odpovídalo opět všech 120 respondentů. Studenti 

odpovídali, jak vnímají jednotlivé faktory na internetové stránce školy. Následně kaţdému 

činiteli přiřadily hodnotu ze stupnice 1 aţ 5, kdy 1 znamená velmi dobré a 5 představuje 

velmi špatné. 

 Z následující tabulky č. 5.4 vyplývá, jak jsou jednotlivé faktory průměrně 

hodnoceny studenty. Červenou barvou je označen činitel, který je ţáky hodnocen nejlépe a 

modrou barvou je zvýrazněn faktor, který je u studentů povaţován za nejméně dobrý.  
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Tab. č. 5.4: Hodnocení vnímání faktorů na webové stránce školy 

 

 

 Z tabulky lze vidět, ţe nejlépe hodnocený faktor studenty je dostatečnost informací. 

Naopak atraktivitu webu (grafiku) studenti vnímají nejhůře. Avšak při porovnání všech 

zjištěných hodnot jsou jednotlivé parametry webové stránky hodnoceny studenty 

nadprůměrně. 

Při analýze názorů studentů podle ročníků na zmíněné faktory webu školy, bylo 

vyhodnoceno, ţe ţáci vnímají tyto činitele podobně. Závěr vyplývá z výsledku 

Independent Samples Test, který se nachází v příloze č. 4.12. Z testu je patrné, ţe 

zvýrazněné hodnoty u jednotlivých faktorů jsou větší neţ 0,05, tudíţ studenti hodnotili 

činitele webové stránky podobně. Totoţný výsledek vyšel i v analýze názorů studentů 

dle studijních oborů. (viz Příloha č. 4.13)  

 Studenti dále měli moţnost určit, co by změnili nebo uvítali na webových stránkách 

školy. Ţáci mezi své časté odpovědi uváděli zlepšení přehlednosti webu, chybějící 

kontaktní údaje na pedagogický sbor, chybějící rozvrhy tříd. Velký problém vidí 

v nedostatečné a nefungující fotogalerii. Dále by změnili barvy webu, zvýraznění nadpisů a 

uspořádání odkazů.  Ţáci často odpovídali, ţe jim vadí časté změny webu. Také by uvítali 

virtuální prohlídku školy a více studijních materiálů na webu. V neposlední řadě připadá 

web školy ţákům málo interaktivní, přivítali by větší komunikaci s učiteli.  

5.5.4 Vizualizace školy 

Vnímání loga 

 Z celkového počtu 120 respondentů povaţuje logo Obchodní akademie Olomouc 

za neutrální (48, 3 %) dotazovaných, co se týká jeho vzhledu. Na druhé straně studenti, 

kterým se logo vůbec nelíbilo, představovali pouhých 5,8 %. (viz Příloha č. 3.11)  

 Při analýze názorů studentů na vzhled loga v závislosti na studovaném ročníku 

vyšla v Chi-Square Testu závislost, která je zvýrazněna červenou barvou (menší neţ 0,05). 

Tento fakt, je znázorněn v příloze č. 4.14. 
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Vystiţení loga 

 Z výzkumu dále vyplynulo, ţe více neţ polovina dotazovaných, konkrétně 55,8 %, 

si myslí, ţe logo nevystihuje Obchodní akademii Olomouc.(viz Obr. č. 5.3) Při analýze 

postojů studentů na výstiţnost loga v závislosti na ročnících se shodli jak studenti prvních 

tak čtvrtých tříd na jeho špatné výstiţnosti. (viz Přílohy č. 4.15) 

Obr. č. 5.3: Výstiţnost loga  

 

Jednotný vizuální styl 

 Respondenti dále uváděli, ţe Obchodní akademie Olomouc nemá jednotný vizuální 

styl. S touto odpovědí se ztotoţnilo 63,3 % studentů. (viz Příloha č. 3.13) Z obrázku č. 5.4 

lze vyčíst, ţe studenti prvních i čtvrtých ročníků se shodli na stejném výsledku a to, ţe 

škola nemá jednotný vizuální styl.   
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Obr. č. 5.4: Názory na jednotný vizuální styl školy dle ročníků studentů 

 

Při analýze názorů na jednotný vizuální styl školy u ţáků v souvislosti na jejich 

studijním oboru vyšla závislost, kterou lze vidět v tab. č. 5.5. Existence závislosti dokazuje 

hodnota označená červeně, která je niţší neţ 0,05.  

Tab. č. 5.5: Chi-Square test jednotný vizuální styl školy a studijní obor 

 

Z tabulky č. 5.6 je zřejmé, ţe ţáci hodnotili jednotnost vizuálního stylu školy 

v závislosti na studijním oboru odlišně. Červeně jsou označeny hodnoty, kdy studenti 

odpovídali více, neţ jsem očekávala a modře jsou znázorněny hodnoty, které ţáci vyuţívali 

méně, neţ jsem předpokládala. 

Tab. č. 5.6: Odlišné názory na jednotný vizuální styl školy dle studijních oborů 
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5.5.5 Komunikace ve škole 

 Studenti uváděli jako hlavní zdroj informací ve škole webové stránky (81,7 %). 

Dále vyšlo najevo, ţe ţáci vyuţívají ke zjišťování novinek nástěnky. Tuto variantu 

označilo 53,3 % dotazovaných. Je zajímavé, ţe nikdo ze studentů neoznačil moţnost 

„školní mail“. Další časté odpovědi lze vidět v obrázku č. 5.5. 

Obr. č. 5.5: Informační zdroje ve škole 

 

Informační zdroje ve škole pro studenty dle ročníků a studijních oborů jsou 

znázorněny v příloze č. 4.15 a 4.16. Studenti se dle identifikačních znaků shodli na webu 

školy. 

5.5.6 Hodnocení a vnímání školy 

 Na otázku, proč si respondenti vybrali právě studium na této škole, nejvíce 

dotazovaných odpovědělo, ţe kvůli lepšímu uplatnění na trhu práce ve srovnání s gymnázii 

(45 %). Poměrně často studenti označovali také odborné zaměření školy (26,7 %). 

Známost a dobré jméno školy se objevila u 21,7 % dotazovaných (viz Příloha č. 3.3) 

Důvody pro volbu studovat na této škole v závislosti na ročníku a studijním oboru se 

shodovaly s tříděním prvního stupně. (viz Příloha č. 4.17 a 4.18) 

  Dále měli studenti zhodnotit vybrané ukazatele školy známkou 1 aţ 5, kdy 1 

znamenala velmi dobré a 5 velmi špatné. Ke zjištění hodnocení byl vyuţit  One-Sample-
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Test, ve kterém se charakteristiky porovnávaly se středem stupnice, jejíţ hodnota byla tři. 

V tabulce č. 5.8 lze vidět, ţe studenti hodnotili jednotlivé charakteristiky nadprůměrně 

(vyznačeny červenou barvou). Modrou barvou jsou označeny hodnoty, které byly 

hodnoceny průměrně. Z tabulky vyplývá, ţe nejlépe jsou hodnoceny jméno a známost 

školy (zelená barva) zatímco vybavenost školy je studenty vnímána podprůměrně 

(oranţová barva). Pro ověření tvrzení jsem vytvořila krabičkový graf, který je znázorněn 

v příloze č. 4.19.  

Tab. č. 5.8: Jednovýběrový T-test charakteristik školy 

One-Sample Test 

 Test Value = 3                                        

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

jméno školy -21,190 119 ,000 -1,375 -1,50 -1,25 

známost školy -21,312 119 ,000 -1,350 -1,48 -1,22 

prostředí školy -5,717 119 ,000 -,458 -,62 -,30 

obtížnost studia -6,489 119 ,000 -,467 -,61 -,32 

odbornost učitelů -12,766 119 ,000 -,883 -1,02 -,75 

vybavenost 
školy 

,435 119 ,664 ,033 -,12 ,19 

mezinárodní 
styky 

-,495 119 ,622 -,050 -,25 ,15 

 

 Při analýze vnímání jednotlivých charakteristik studenty prvních a čtvrtých ročníků 

se objevily rozdílnosti. Studenti v posledních ročnících hodnotili hůře vybrané faktory neţ 

ţáci z prvních ročníků. Podprůměrně byly hodnoceny mezinárodní styky a vybavenost 

školy, na rozdíl od ţáků prvních ročníků, které tyto charakteristiky označovali jako 

nadprůměrné. (viz Příloha č. 4.20) 

5.5.7 Vztah respondentů ke škole 

 Z výzkumu vyplynulo, ţe studenti mají ke škole spíše kladný vztah (46,7 %). 

Pro velmi negativní vztah ke škole se rozhodlo pouze 1,7 % dotazovaných. (viz Příloha č. 

3.16) V obrázku č. 5.4 lze vidět, jaký postoj ke škole převaţuje u studentů prvních a 

čtvrtých ročníků. Nejvíce studentů ze čtvrtých ročníků se přiklání k spíše kladnému 

postoji, zatímco ţáci prvních ročníku spíše neutrálnímu postoji. Analýza postojů studentů 

ke škole v závislosti na studijním oboru je znázorněna v Příloze č. 4.21. 



60 

 

Obr. č. 5.4: Postoj ke škole dle ročníků studentů 

 

Většina respondentů (73,3 %) dále uvedla, ţe by doporučila svým známým i kamarádům 

studovat na této škole. (viz Příloha č. 3.17) Shodné výsledky jsou i při analýze studentů 

podle jejich studovaného ročníku. Ovšem ţáci prvních ročníků by doporučili studium 

o 13,3 % více neţ studenti čtvrtých ročníků. (viz Příloha č. 4.22) 

5.5.8 Vyhodnocení hypotéz 

H1: Studenti ohodnotili kaţdý faktory týkající se webových stránek školy průměrně. 

K ověření první hypotézy byl pouţit jednovýběrový T- test (viz. tab. č. 5.9), kdy 

testovací hodnota je průměrem dané škály, je tedy rovna třem. Testovací faktory se 

skládají z prvního dojmu, aktuálnosti, přehlednosti, atraktivity webu a dostatečnosti 

informací. Z tabulky níţe lze vidět, ţe studenti hodnotili všechny faktory nadprůměrně, coţ 

znamená, ţe na základě jednovýběrového T – testu byla hypotéza č. 1 zamítnuta. 

Tab. č. 5.9: Jednovýběrový T-test faktoru týkajících se webových stránek  
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H2: Ţáci jsou v průběhu studia nejvíce informování pomocí školního webu. 

 Pro ověření druhé hypotézy byla vyuţita frekvenční tabulka (viz. tab. č. 5.10), 

ze které lze vidět, ţe jsou studenti v průběhu studia nejvíce informováni prostřednictvím 

školního webu. Z výše uvedeného vyplývá, ţe hypotéza č. 2 byla přijata.  

Tab. č. 5.10: Frekvenční tabulka informačních zdrojů ve škole  

 

H3: Studenti prvních a čtvrtých ročníků hodnotili známost školy podobně. 

 Pro ověření třetí hypotézy byl vyuţit T- test pro nezávislé skupiny (viz. tab. č. 

5.11). Podle červeně označené hodnoty v grafu lze vidět, ţe studenti prvního a čtvrtého 

ročníku hodnotili známost školy shodně a neexistuje rozdíl v hodnocení tohoto faktoru. 

Hypotéza č. 3 byla přijata. 

Tab. č. 5.11: T-test pro nezávislé skupiny  

 

H4: Více neţ polovina dotazovaných studentek nezaujímá ke škole spíše kladný 

postoj. 

Pro ověření čtvrté hypotézy byla vyuţita kontingenční tabulka (viz. tab. č. 5.12), 

ze které je patrné, ţe studentky, zaujímali ke škole spíše kladný postoj, a sice v třiceti pěti 

případech, coţ netvoří polovinu, proto byla hypotéza č. 4 zamítnuta. 
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Tab. č. 5.12: Kontingenční tabulka o postojích ke škole  

 

H5: Smýšlení o jednotném vizuálním stylu školy nezávisí na studijních oborech 

respondentů. 

 Pro ověření poslední hypotézy byl vyuţit Chi – Square test (tab. č. 5.13). Z tabulky 

níţe lze vidět, ţe hodnota Person Chi-Square je menší neţ 0,05, tudíţ existuje závislost 

mezi smýšlením o jednotném vizuálním stylu školy a studijními obory respondentů. 

Hypotéza č. 5 byla zamítnuta. 

Tab. č. 5.13: Ch-Square Test jednotný vizuální styl a studijní obor  

 

B) Analýza výsledků kvalitativního výzkumu – skupinový rozhovor 

Výsledky kvalitativního výzkumu většinou potvrdily názory studentů 

z dotazníkového šetření. Otázky týkající faktorů ovlivňujících výběr střední školy ţáci 

nejvíce uváděli Burzu škol, Dny otevřených dveří a názory od svých příbuzných, kteří 

školu navštěvovali. Poměrně často odpovídali, ţe roli hraje i odborné zaměření školy. 

Za hlavní přínos studovat na škole vidí ţáci v získání lepšího uplatnění ve srovnání 

s gymnázii. Tedy, ţe se kdyţ se nedostanou na vysokou školu, mají na trhu práce 

uplatnění. Jako moţné mínus studovat na škole se shodovali ţáci ve sniţující se 

náročnosti přijímacího řízení a tím i sníţení dobrého jména školy a omezený výběr 

vysokých škol. Jako mínus vidí ţáci také mezinárodní styky, kterých je málo. Velký 
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problém také viděli ve vytápění v zimních měsících, které bylo podle nich nedostatečné. 

Názory na Den otevřených dveří se shodovaly s dotazníky. Nejvíce studenty překvapila 

ochota učitelů. Naopak postrádali studenty školy, kterých by se mohli zeptat na důvěrnější 

informace.  

Odpovědi týkajících se webových stránek školy se od dotazníkového šetření 

poměrně lišily. Studenty nejvíce iritovala častá změna webu, jeho nejednotnost. Uvítali by 

změnu barev webu do zelené a červené. Dále ţáci mluvili o chybějícím rozvrhu tříd a také 

ţe by uvítali více studijních materiálů na webu. Zmínka padla i o poměrně časté 

nefunkčnosti internetových stránek školy a nevyhovující fotogalerii. Mezi změny, které by 

studenti uvítali na webu, by byly fotky kaţdého ţáka a jeho zařazení do určitého ročníku. 

Dále studentům hodně chyběly studijní materiály. 

Logo školy bylo studenty označováno za neutrální aţ líbivé. Ale vůbec jim 

neasociovalo ekonomickou školu. Jednoznačně se všichni shodli na přirovnání 

ke zdravotnictví nebo lékárnám. Někteří ho označovali jako zastaralé. Jednotný vizuální 

styl a tištěné materiály školy jsou vnímány studenty jako rozlišné. Někde chybí 

logo na materiálech nebo různé barvy. Neupravenost nástěnek včetně pouţitých barev. 

Studenti by vyuţili barev zelené a červené. Komunikaci ve škole hodnotili studenti vcelku 

dobře. Navrhovali zaloţit stránku školy na sociálních sítích. Dále uváděli, ţe komunikace 

s některými učiteli není ideální. 

Výlety a akce hodnotili ţáci velice dobře. Akorát povaţovali za nedostatečnou 

fotogalerii z výletů na webu. Dále studentům vadilo spojení tříd na výlety. Chtějí být 

spojovány pouze o rok s mladšími kolegy. Názory týkající se vybavenosti školy a jejího 

vzhledu byly studenty prezentovány shodně. Budova školy na ně působí zastarale. Špatná 

fasáda, posprejovaná. Vybavení učeben nerovnoměrné. Jméno školy povaţují za dobré, ale 

bojí se moţného sniţování v důsledku zlehčujících se přijímacích zkoušek. Dále 

doporučují škole více se prezentovat na veřejnosti. Zejména by vyuţili letáky v MHD. 
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6. NÁVRH MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE ŠKOLY 

Jednotlivé návrhy a doporučení vyplývají zejména z provedeného kvantitativního a 

kvalitativního výzkumu. Vycházejí také z vypracované analýzy makroprostředí a SWOT 

analýzy a budou směřovány na současné a potenciální studenty školy. 

6.1 Určení cílové skupiny 

 Pro účinnou marketingovou komunikaci je důleţité vymezit si správně cílové 

skupiny, které budou pomocí jednotlivých nástrojů komunikačního mixu oslovovány. 

Cílové skupiny škole navrhuji podle provedeného marketingového výzkumu a logické 

participace následovně: 

1) studenty Obchodní akademie v Olomouci, 

2) studenty základních škol (potenciální ţáci), 

3) veřejnost (jak obecná, tak odborná) 

4) sponzoři školy. 

6.2 Vymezení komunikačních cílů 

Z výzkumu vyplynulo, ţe jméno a známost školy hodnotili studenti nadprůměrně. 

Avšak při kvalitativním výzkumu bylo několika ţáky řečeno, ţe se jméno školy v poslední 

době u veřejnosti zhoršuje z důvodu sniţující se náročnosti přijímacích zkoušek. Navíc se 

ve SWOT analýze jako slabá stránka školy ukázala sniţující se úspěšnost absolventů u 

přijetí na vysoké školy. Z toho důvodů navrhuji škole následující komunikační cíle: 

 udrţení a posilování dobrého jména školy, 

 přesvědčit o kvalitě a odbornosti výuky, tím diferencovat školu 

od konkurence,  

 připomínat cílovým skupinám, ţe studium na této škole je spojeno s dobrou 

uplatnitelností na trhu práce, 

 celkové zefektivnění marketingové komunikace vzhledem k cílovým 

skupinám. 

 S těmito stanovenými komunikačními cíli by měli být seznámeni jak stávající 

studenti Obchodní akademii Olomouc, tak i učitelé a veškerý personál školy. Je důleţité, 
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aby se všichni podíleli na zlepšování a dosahování stanovených komunikačních cílů školy. 

Navrhuji tedy obeznámit zmíněné zákazníky školy se stanovenými komunikačními 

cíli.  

Dále navrhuji zvýšit informovanost o úspěších studentů a školy v rámci 

různých projektů a soutěţí. Například pomocí vyvěšení certifikátu na webu školy nebo 

při ukázce ve video záznamu na Burze škol. Úspěchy současných studentů by mohlo mít 

pozitivní vliv na posilování dobrého jména školy.   

6.3 Vytvoření komunikačního sdělení   

Vzhledem k tomu, ţe vzdělání a volba střední školy jsou pro cílové skupiny 

poměrně závaţná témata, je vhodné pro vytváření komunikačního sdělení pouţívat 

informativní apely. Doporučuji Obchodní akademii Olomouc, aby při tvorbě svého 

komunikačního sdělení upozornila na kvalitu a vyuţívání moderních metod ve výuce. 

Toto sdělení by mělo být prezentováno zejména na Burze škol, odkud studenti nejvíce 

čerpají informace o školách, jak vyplynulo z výzkumu. Navrhuji toto sdělení vyuţít i 

na Dnu otevřených dveří, kde můţe být součástí propagačních materiálů o škole. 

Dále navrhuji, aby bylo komunikační sdělení zaměřeno také na dobrou 

uplatnitelnost na trhu práce a s tím spojenou odbornost absolventa, kterými se škola 

můţe pyšnit. Tyto faktory studenti povaţovali ve výzkumu za nejvíce důleţité. Zmíněné 

sdělení by mělo být součástí letáků distribuovaných do základních škol nebo do městské 

hromadné dopravy. 

Dále škole doporučuji vylepšení svých webových stránek, aby byly pro studenty 

a veřejnost co nejvíce přehledné a interaktivní. Jednotlivé návrhy změn webových stránek 

jsou součástí kapitoly 6.5.2 Nové nástroje komunikačního mixu. 

Dále navrhuji větší vyuţívání nástěnek ve škole. Doporučuji nechat studentům 

k dispozici dvě volné nástěnky, které by si vytvářeli podle svých představ a byli za ně 

zodpovědní. To by vedlo k větší všímavosti informací na nástěnkách.  

6.4 Volba komunikačních kanálů 

 Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe studenti získávali nejvíce informací 

o středních školách prostřednictvím Burzy škol. Proto navrhuji Obchodní akademii 
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Olomouc, aby se i nadále účastnila této akce, na které můţe oslovit nespočet 

potenciálních zájemců o studium. Jako další vhodné komunikační kanály se ukázaly 

webové stránky škol a Dny otevřených dveří. Doporučuji tedy vedení školy zaměřit se 

na sekci uchazečů o studium na webových stránkách zejména v období před podáváním 

přihlášky na střední školy. Tato sekce by měla být aktualizovaná a měla by se zobrazovat 

ihned po načtení webové stránky, aby ji potenciální uchazeč ihned našel.  

 Dále více jak polovina respondentů povaţovala za důleţitý informační zdroj 

o školách názory od rodičů a kamarádů. Doporučuji tedy vedení školy neustále se 

zaměřovat na komunikaci se svými současnými studenty, protoţe právě názory ţáků 

školy mohou velice ovlivnit potenciální uchazeče o studium a vytvořit obrázek a image 

o vzdělávací instituci u veřejnosti.  

 Výzkumem se dále ukázalo, ţe vhodným komunikačním kanálem by mohly být i 

výchovné poradkyně na základních školách. S touto odpovědí se ztotoţnilo 33,3 % 

studentů. Navrhuji tedy Obchodní akademii Olomouc, aby rozesílala letáky na 

základní školy v Olomouckém kraji s nabídkou studijních oborů před podáváním 

přihlášky na střední školy nebo tam vysílala své zástupce, kteří by mohli zvýšit zájem a 

povědomí o dané škole. Moţným komunikačním kanálem se můţou z výzkumu jevit i 

letáky. Tento informační zdroj bych však doporučila vyuţít jen u zmíněného rozesílání do 

základních škol a zavedení distribuce letáků do hromadné dopravy. Vycházím z námětů 

studentů. 

 Informace v tisku studenti označovali jen velmi zřídka. Pouhých 3,3 % 

dotazovaných. Proto bych Obchodní akademii Olomouc doporučovala minimalizovat 

inzeráty v tisku za účelem získání nových ţáků. Ponechala bych pouze inzerci 

v učitelských novinách, které ţáci v kvalitativním výzkumu zmiňovali. Kdyţ uţ by škola 

chtěla vyuţívat tisk jako komunikační kanál, doporučila bych se soustředit na úspěchy 

svých studentů, které škole mohou přinést dobrou image a zvýšení známosti u veřejnosti. 

6.5 Rozhodnutí o kombinaci nástrojů komunikačního mixu 

Volba vhodných nástrojů komunikačního mixu je brána za jedno z nejdůleţitějších 

rozhodnutí pro vedení školy v rámci marketingové komunikace.  Doporučuji Obchodní 

akademii Olomouc vyuţívat při komunikaci s cílovými skupinami jak tradičních a 
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nových nástrojů marketingové komunikace, tak i trendů, které se v tomto odvětví 

rozvíjejí. 

6.5.1 Tradiční nástroje komunikačního mixu 

Reklama 

 Vzhledem k faktu, ţe škola má omezené finanční prostředky a reklama je brána 

jako jeden z nejnákladnějších nástrojů marketingové komunikace, bylo by vhodné vyuţívat 

pouze efektivní a finančně dostupné varianty, které příliš nenavýší komunikační rozpočet 

školy. 

 Pro studenty byla jako hlavní zdroj informací o středních školách povaţována 

Burza škol. Navrhuji tedy Obchodní akademii Olomouc více upozorňovat na skutečnost, 

ţe se této akce účastní. Doporučuji vytisknout tuto informaci na letáčky, které budou 

distribuovány do základních škol. Dále bych letáky vyuţila i pro zvýšení povědomí o Dnu 

otevřených dveří. Konkrétně by se jednalo o 300 ks.  

 Kromě toho navrhuji umístit letáky do městské hromadné dopravy. Konkrétně 

v lednu a únoru před uzavíráním přihlášek na střední školy. Součástí letáků by byla citace, 

ţe „pokud chcete mít lepší uplatnění na trhu práce ve srovnání s gymnázii, pojďte studovat 

k nám.“ Vycházím z podnětů studentů, kteří tuto moţnost uváděli jako hlavní motiv 

pro studium na Obchodní akademii Olomouc. Leták by obsahoval také odkaz na webovou 

stránku školy, kde se potenciální ţáci mohou dozvědět více o škole. 

 Dále doporučuji, aby škola nechala vyrobit reklamní igelitové tašky, které by 

studenti dostávali spolu s propagačními materiály na Dnech otevřených dveří nebo 

na Burze škol. Na igelitových taškách by byla uvedena webová stránka školy a logo včetně 

názvu. Konkrétní počet bych stanovila na 250 reklamních igelitek. 

 Dále navrhuji vyuţít z tištěných médií pouze učitelské noviny. Z výzkumu 

vyplynulo, ţe ţáci skoro vůbec nezískávají informace z tisku. A kdyţ, tak označovali 

pouze učitelské noviny. Zachovala bych také účast na bezplatných online serverech.  

 

Osobní prodej ve formě osobní komunikace 

 Z podnětů studentů v kvalitativním výzkumu navrhuji vytvoření speciální sekce 

„fórum studentské rady“ na webu školy, kde by se studenti případně i učitelé mohli 



68 

 

vyjadřovat k projednávaným tématům. V této sekci dále navrhuji vytvoření fotek členů 

studentské rady a přidání školního mailu. Díky tomu se můţe zvýšit efektivnost 

v komunikaci mezi studenty a členy tohoto orgánu.  Dále škole doporučuji, aby studenti 

měli vyhrazenou speciální nástěnku, která se bude týkat studentské rady. Obsah 

nástěnky by byl plně v kompetenci členů rady. Toto opatření by mohlo vést ke zvýšení 

zájmu o tento orgán školy ze strany studentů. 

 Co se týče komunikace mezi studenty a pedagogy, byla brána ţáky školy 

za dostatečnou. Proto navrhuji Obchodní akademii Olomouc udrţovat současný stav 

minimálně na stávající úrovni. 

Public Relations 

 Jak jiţ bylo řečeno Burza škol i Den otevřených dveří jsou studenty vnímány jako 

dobré informační zdroje o středních školách. Proto doporučuji škole i nadále v jejich 

pořádání pokračovat.  

 Zmíněný fakt potvrzují i výsledky z výzkumu, kdy Den otevřených dveří navštívilo 

70 % dotazovaných. Nejvíce byli studenti spokojeni s ochotou učitelů a s celkovou 

atmosférou akce. Proto doporučuji Obchodní akademii Olomouc tyto faktory udrţovat 

minimálně na stávající úrovni. Z kvalitativního výzkumu vyplynulo, by se ţáci i rádi 

zeptali na podrobnější informace, ale báli se ptát svých „budoucích“ učitelů. Proto 

navrhuji Obchodní akademii Olomouc, aby do pořádání Dnu otevřených dveří zapojila i 

své současné studenty, kteří by pomáhali pedagogům při poskytování informací o škole. 

Jako hlavní důvod, proč ţáci nenavštívili Den otevřených dveří, uváděli nevyhovující 

stanovený termín. Škola pořádá Den otevřených dveří ve dvou různých termínech. Proto 

škole navrhuji, aby stanovila pevné datum pouze na jeden ze dvou pořádaných dnů a 

druhý den nechala určit potenciální ţáky prostřednictvím hlasování na webu školy 

například ze tří moţných variant. Web školy bych volila proto, ţe byl studenty 

jednoznačně označován jako hlavní informační zdroj této akce. Moţnost hlasování by bylo 

součástí letáčků, které by byly distribuovány do základních škol v Olomouckém kraji. 

 Z výzkumu vyplynulo, ţe studenti nepovaţují vizuální styl školy za jednotný. Proto 

doporučuji škole zapracovat na sjednocení vizuálního stylu. Konkrétně navrhuji 

sjednocení barev pro propagační materiály, web školy, dárkové předměty, nástěnky a 

oficiální dokumenty školy. Dále doporučuji, aby logo bylo součástí všech 
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propagačních materiálů školy. Z kvalitativního výzkumu vyplynulo, ţe studenti povaţují 

za vhodné barvy červenou a zelenou, proto bych vizuální styl školy ladila do těchto barev. 

 Dále bych doporučila udrţovat dosavadní vztahy s regionálním tiskem, díky 

němuţ se škola neustále dostává do povědomí veřejnosti. V poslední době studenti školy 

zaznamenávají úspěchy v soutěţích týkajících se odborných předmětů, proto navrhuji, 

aby se škola snaţila více upozorňovat regionální deníky o úspěších svých ţáků, které 

by vedly ke zvýšení image školy u veřejnosti.  

6.5.2 Nové nástroje komunikačního mixu 

Direct marketing 

Z výzkumu vyplynulo, ţe většina studentů zaujímá ke škole spíše kladný vztah a 

zejména ţáci, kterým se krátí studium na této škole, by uvítali zůstat s ní i nadále 

v kontaktu. Proto škole navrhuji zamyslet se nad zasíláním školního časopisu, který 

informuje o aktuálním dění ve škole, svým absolventům prostřednictvím elektronického 

emailu. Samozřejmě by zasílání časopisu bylo podmíněno pouze pro ty zájemce, kteří by 

na webu vyplnili souhlas se zasíláním informací o škole a poskytli osobní mail. To by 

mohlo mít za následek zvýšení povědomí u veřejnosti, protoţe jak je známo, spokojený 

absolvent bude rád šířit novinky svému okolí. 

Navíc doporučuji na web školy umístit dotazník pro absolventy, jejímţ 

vyplněním získá škola poznatky o bývalých studentech. Zmíněné informace mohou 

pomoct škole zjistit úspěšnost svých absolventů, případně s nimi navázat kontakt 

pro poskytování praxe studentům školy.  

Internetová komunikace 

  Z výzkumu vyplynulo, ţe studenti navštěvují webové stránky školy poměrně často. 

Změny v rozvrhu a elektronické známkování se u ţáků ukázaly jako hlavní důvody 

návštěvy webu. Proto navrhuji tyto sekce neustále aktualizovat a kontrolovat jejich 

účinnost, které se staly předmět stíţností ze strany studentů.   

 Jednotlivé charakteristiky webových stránek byly studenty hodnoceny 

nadprůměrně. Atraktivita webu a přehlednost byly ţáky posuzovány hůře neţ první dojem 

a aktuálnost. Z kvalitativního výzkumu byly zjištěny podrobnější názory na webové 

stránky. Studenti si poměrně často stěţovali na opakované změny webu, proto navrhuji 
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škole neprovádět tak časté úpravy stránky, protoţe je to pro ţáky matoucí. V případě 

nutnosti změny webu doporučuji napsat upozornění na hlavní stránku, tak aby byli 

studenti s úpravou obeznámeni.  

 Dále doporučuji vytvořit na hlavní stránce webu okno s nejčastěji 

pouţívanými ikonami, na které by ţák ihned mohl kliknout. Navrhuji zde zařadit změny 

v rozvrhu, elektronické známkování, studijní materiály a stravování, které studenti 

nejčastěji označovali v dotazníku. 

 Následně škole doporučuji rozšířit stávající fotogalerii. Studenti ji povaţovali 

za nedostatečnou. Navrhuji fotogalerii rozdělit podle ročníků a akcí a umoţnit ţákům 

a učitelům vkládat popisky a komentovat je. Dále bych navrhovala vedení školy 

pouvaţovat o změně barvy webu. Ţáci by uvítali provedení v barvách červené a zelené. 

Tyto barvy pouţívat i pro propagační materiály, aby bylo dosaţeno jednotného vizuálního 

stylu.  

Dále navrhuji pod logo uvést název školy a uţívat toto logo na všech 

materiálech školy. Doporučuji škole zamyslet se nad změnou loga. Studentům se logo 

zdá vhodné spíše pro zdravotní školu nebo lékárnu, ale rozhodně jim neasociuje 

ekonomickou školu. 

Kromě toho doporučuji zmenšit fotografii školy nacházející se v horní části 

internetové stránky. 

Dále navrhuji vytvoření stránky školy na Facebooku, jejíţ součástí by byly 

fotky ze školy, různé debaty a hlasování o určitých věcech, které by studenti na škole 

uvítali. 

6.5.3 Trendy v marketingové komunikaci  

Virový marketing 

Byla by chyba, kdyby Obchodní akademie Olomouc nevyuţívala tento nástroj 

marketingové komunikace, zvlášť v současné době, kdy je internet ţáky hojně vyuţíván. 

Proto doporučuji umístit na web školy propagační video o studijních oborech, 

které škola nabízí. Součástí videa by mohl být zachycen i průběh výuky u odborných 

předmětů, aby případní zájemci o studium viděli, jak to na škole chodí. Zmíněné 
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propagační video se můţe stát předmět virálního marketingu. Do propagačního videa, by 

škola mohla zahrnout i mimoškolní aktivity, které studentům poskytuje. 

Dále navrhuji Obchodní akademii umístit toto propagační video na Facebook a 

na internetovou stránku školy, kde ho ţáci budou mít moţnost sami šířit dál. Tímto 

způsobem se můţe podstatně zvýšit povědomí o škole u cílových skupin. 

Event marketing 

 Z kvalitativního výzkumu vyplynulo, ţe studenti jsou spokojeni s akcemi, které pro 

ně škola pořádá. Doporučuji tedy Obchodní akademii Olomouc, aby pokračovala 

v organizování těchto událostí. Jedná se zejména o maturitní ples, adaptační kurz, 

lyţařský a sportovní kurz. Díky těmto akcím se studenti stávají spokojenějšími a mohou 

o škole chvalně šířit informace. Dále navrhuji při pořádání výletů a akcí školy spojení 

ţáků do skupin tak, aby se první ročníky účastnily akcí se ţáky druhých ročníků a 

třetí se studenty čtvrtých ročníků. Tento fakt vyplynul z kvalitativního výzkumu. 

 Dobrou událostí pro vzdělávací instituci jsou i oslavy zaloţení školy. Navrhuji 

nepřestávat pořádat kulaté jubilea školy, protoţe taková akce přitáhne pozornost 

regionálních médií a bývalých absolventů, kteří se stanou zdrojem zvýšení povědomí 

o škole. 

  Dále doporučuji, aby škola poskytovala více informací o maturitním plesu 

na svém webu. Ne jen, kdy a kde se koná, ale také podrobnější informace typu kolik 

zbývá ještě volných míst, jaká kapela hraje na plese atd. Navíc doporučuji vytvořit 

elektronické pozvánky o konání maturitního plesu, které by mohly být poslány 

bývalých ţákům školy, na které by měla škola kontakt (navazuji na direct marketing, kdy 

by škola získala maily od studentů). Pozvánka by se klidně mohla stát i předmětem 

virálního marketingu. Aby se škola vyhnula situaci, ţe bude absolvent nespokojen 

z důvodu nedostání se na ples, bude na pozvánce zvýrazněno, ţe aktuální počet míst je 

zobrazen na webu školy. 

6.6 Sestavení rozpočtu 

 Rozpočet pro navrhovanou marketingovou komunikaci školy je zobrazen v tabulce 

č. 6.1. Některé navrţené činnosti je škola schopna pokrýt svými vlastními silami a nemusí 

tedy na ně vynakládat finanční zdroje. 
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Tab. č. 6.1: Rozpočet navrhované marketingové komunikace školy 

Navrhovaná činnost Částka v Kč 

Reklamní letáky (3,50 Kč/Ks, 300 Ks) 1 050 Kč 

Letáky do MHD Olomouc (10 ks – viz 

Příloha č. 11) 

4 380 Kč 

Burza škol 2 000 Kč 

Reklamní igelitka (2,10 Kč/Ks, 200ks)    420 Kč 

Event marketing       0 Kč 

Direct marketing       0 Kč 

Virový marketing       0 Kč 

Správa webových stránek školy       0 Kč 

Stránka na Facebooku       0 Kč 

Celkem 7 850 Kč 

 

Celková částka navrţené marketingové komunikace činí 7 850 Kč. Myslím si, ţe 

takto vyčíslený komunikační rozpočet by mohl být pro školu z finančního hlediska únosný. 

6.7 Hodnocení účinků marketingové komunikace 

 Aby Obchodní akademie Olomouc rozpoznala, zda navrţená marketingová 

komunikace byla pro školu přínosem, musí si její účinnost ověřit. Navrhuji proto udělat 

ve škole rozhovory se studenty, případně vloţit dotazník týkající se marketingové 

komunikace na web školy. Doporučuji škole neustále brát v úvahu trendy marketingové 

komunikace a ustavičně se snaţit zdokonalovat tento komunikační nástroj marketingu. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat současnou úroveň marketingové 

komunikace Obchodní akademie Olomouc a posléze navrhnout doporučení vedoucí 

k jejímu zefektivnění jak na úrovni s potenciálními tak se současnými ţáky.  

Pro navrţení jednotlivých opatření bylo nutné vypracovat analýzu makroprostředí, 

mezoprostředí, analýzu komunikačního mixu školy a v neposlední řadě i SWOT analýzu.  

Východiskem pro jednotlivé návrhy se stal také provedený marketingový výzkum. 

Ten spočíval v dotazníkovém šetření, pomocí něhoţ jsem zjišťovala, odkud studenti 

získávají informace o výběru středních škol, co je pro ně důleţité při výběru školy, ale také 

hodnocení webových stránek, Dnu otevřených dveří, jednotného vizuálního stylu školy a 

komunikaci během studia. Byly zjišťovány také postoje ke škole a známost školy. 

Dotazníkové šetření bylo podpořeno i skupinovým rozhovorem s vybranými studenty. 

Na základě provedených analýz a výsledků marketingového výzkumu jsem 

následně navrhla marketingovou komunikaci Obchodní akademii Olomouc. Za zásadní 

povaţuji začlenění virálního a direct marketingu do stávajícího komunikačního mixu. 

Konkrétně jsem navrhla vytvoření propagačního videa o škole, které by bylo umístěno na 

web školy a na sociálních stránkách sítě Facebook. V současné době jde o významné 

nástroje, které mohou efektivním způsobem oslovit cílovou skupinu. 

Pro zefektivnění marketingové komunikace povaţuji za důleţité také zlepšení 

webových stránek školy. Jedním z návrhů je vyuţití okna s nejčastěji vyuţívanými odkazy. 

Za neméně podstatné povaţuji i rozšíření fotogalerie školy, kde by studenti mohli vkládat 

popisky a komentovat fotky.  

Pro zlepšení marketingové komunikace pokládám za podstatné i sjednocení 

vizuálního stylu školy a také zamyšlení se nad změnou loga, které studentům vůbec 

neasociuje ekonomickou školu. 

V současnosti, kdy se potýkáme s poklesem demografické křivky, je důleţité, aby 

škola správně a systematicky oslovovala své potenciální zákazníky. Pomocí efektivní 

marketingové komunikace se vzdělávací instituce můţe odlišit od své konkurence a 

přitáhnout pozornost více zájemců o studium. Aby byla marketingová komunikace ještě 

více účinná, je vhodné do ní zapojovat i současné studenty školy. Spokojený a dobře 
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informovaný ţák můţe pro školu znamenat nevyčíslitelnou reklamu v komunikaci 

s veřejností. 

Věřím, ţe návrhy, které jsem zpracovala v diplomové práci, budou přínosem 

pro Obchodní akademii Olomouc a budou mít za následek zefektivnění marketingové 

komunikace s potenciálními a stávajícími studenty. 
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Příloha č. 1: Učební plány studijních oborů  

Ekonomické lyceum 

Předmět 
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku[1] 

1. 2. 3. 4. celkem 

Základní všeobecné 25/10 25/9 23/11 16/10 89/40 

Český jazyk a literatura CJL 3 3 4/1 3 13/1 

První cizí jazyk PCJ 4/4 3/3 4/4 4/4 15/15 

Druhý cizí jazyk DCJ 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 

Občanská nauka OBN - 1 2 1 4 

Dějepis DEJ 2 2 2 - 6 

Psychologie PSY - - 2 - 2 

Matematika MAT 3/1 3/1 4/1 3/1 13/4 

Biologie BIO 2 2 - - 4 

Chemie CHE 2 2 - - 4 

Fyzika FYZ 2 2 - - 4 

Zeměpis ZEM 2 2 - - 4 

Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

  
     

Základní odborné 7/2 7/5 9/7 8/2 31/16 

Ekonomika EKO 3 2 2 3 10 

Účetnictví UCE - 2/2 4/4 - 6/6 

Informační a komunikační technologie IKT 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

Právo PRA - - - 3 3 

Písemná a elektronická komunikace PEK 2 1/1 1/1 - 4/2 

  
     

Odborné specializace - - - 4/2 4/2 

Ekonomický software ESO - - - 2/2 2/2 

Ekonomické teorie EKT - - - 2 2 

  
     

  
     

Volitelné(2) - - - 4/4 4/4 

Konverzace z anglického jazyka (KAJ), 

konverzace z německého jazyka (KNJ), 

společenskovědní seminář (SPS), 

matematická cvičení (MCV), seminář 

z ekonomiky (SEK), seminář z odborných 

předmětů (SOP) 

     

Celkem 32/12 32/14 32/18 32/18 128/62 
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Obchodní akademie 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku[1] 

1. 2. 3. 4. celkem 

Základní všeobecné 19/9 20/9 17/11 14/9 70/38 

Český jazyk a literatura CJL 3 3 4/1 3 13/1 

První cizí jazyk PCJ 4/4 3/3 4/4 3/3 14/14 

Druhý cizí jazyk DCJ 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 

Občanská nauka OBN - 2 1 - 3 

Dějepis DEJ 2 2 - - 4 

Matematika MAT 3 3/1 3/1 3/1 12/3 

Základy přírodních věd ZPV 2 2 - - 4 

Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

            

Základní odborné 13/2 12/7 15/10 8/5 48/24 

Ekonomika EKO 4 3 4/2 3 14/2 

Účetnictví UCE - 3/3 5/5 3/3 11/11 

Informační a komunikační technologie IKT 2/2 2/2 1/1 1/1 6/6 

Statistika STA 2 - - - 2 

Hospodářský zeměpis HOZ 2 2 - - 4 

Právo PRA - - 3 - 3 

Písemná a elektronická komunikace PEK 3 2/2 2/2 1/1 8/5 

            

Odborné specializace - - - 6/6 6/6 

Ekonomická cvičení EKC - - - 4/4 4/4 

Práce ve fiktivním podniku FIP - - - 2/2 2/2 

            

Volitelné(2) - - - 4/4 4/4 

konverzace z anglického jazyka (KAJ), 

konverzace z německého jazyka (KNJ), 

společenskovědní seminář (SPS), 

matematická cvičení (MCV), projektové 

řízení (PRO), SIMGAME (SGM), 

ekonomické teorie (EKT), seminář 

z informatiky (INF) 

          

Celkem 32/11 32/16 32/21 32/24 128/72 
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Příloha č. 2: Dotazník 
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Příloha č. 3: Výsledky kvantitativního výzkumu v absolutních a 

relativních hodnotách 

 Tab. 3. 1 Odkud respondenti získávali informace o středních školách 

$Informace Frequencies 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

Získávání informací
a
 webové stránky školy 71 19,1% 59,2% 

rodiče a kamarádi 70 18,8% 58,3% 

Dny otevřených dveří 71 19,1% 59,2% 

letáky 31 8,3% 25,8% 

tisk 4 1,1% 3,3% 

výchovné poradkyně 
základních škol 

40 10,8% 33,3% 

burza škol 79 21,2% 65,8% 

jinde 6 1,6% 5,0% 

Total 372 100,0% 310,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.    

 

Tab. 3.2 Důleţité faktory pro respondenty při volbě střední školy  

$Faktory Frequencies 

  Responses 
Percent of 

Cases   N Percent 

Důležité faktory při volbě 
střední školy

a
 

názory rodičů, přátel 62 17,2% 51,7% 

přijímací řízení 43 11,9% 35,8% 

uplatnitelnost na trhu práce a 
při přijímacím řízení na VŠ 

79 21,9% 65,8% 

vybavení školy 11 3,0% 9,2% 

vyučované předměty 75 20,8% 62,5% 

dostupnost školy 71 19,7% 59,2% 

image školy 18 5,0% 15,0% 

jiný 2 ,6% 1,7% 

Total 361 100,0% 300,8% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.    
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Tab. 3.3 Důvody pro studium na Obchodní akademii Olomouc 

Důvody pro studium na OA Olomouc 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 
známost a dobré jméno 
školy 26 21,7 21,7 21,7 

odborné zaměření školy 32 26,7 26,7 48,3 

lepší uplatnitelnost na trhu 
práce ve srovnání gymnázii 

54 45,0 45,0 93,3 

poskytované mimoškolní 
aktivity 

3 2,5 2,5 95,8 

kvalita výuky 1 ,8 ,8 96,7 

jiný 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Tab. 3.4 Zda respondenti navštívili Den otevřených dveří  

Návštěvnost Dne otevřených dveří na OA Olomouc 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano 84 70,0 70,0 70,0 

ne 36 30,0 30,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Tab. 3.5 Co respondenty nejvíce upoutalo a mile překvapilo na Dnu otevřených dveří 

Faktory upoutání na DOD OA Olomouc 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 
kvalita a množství 
poskytnutých informací 19 15,8 22,6 22,6 

ochota učitelů a personálu 27 22,5 32,1 54,8 

celková atmosféra 27 22,5 32,1 86,9 

vybavení školy 2 1,7 2,4 89,3 

zorganizovaný program 7 5,8 8,3 97,6 

jiný 2 1,7 2,4 100,0 

Total 84 70,0 100,0  

Missing System 36 30,0   

Total 120 100,0   

 

 

 



3 

 

Tab. 3.6 Informační zdroje pro respondenty o Dnu otevřených dveří 

Zdroj informací o DOD na OA Olomouc 

  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
internetové stránky OA 
Olomouc 46 38,3 54,8 54,8 

tisk 24 20,0 28,6 83,3 

letáky 2 1,7 2,4 85,7 

jiný 12 10,0 14,3 100,0 

Total 84 70,0 100,0  

Missing System 36 30,0   

Total 120 100,0   

 

Tab. 3.7 Důvody nenavštívení respondentů Dne otevřených dveří 

Důvody proč studenti nenavštívili DOD OA Olomouc 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 
nevěděli jste o této akci 3 2,5 8,3 8,3 

nevyhovující stanovený 
termín 

21 17,5 58,3 66,7 

považovali jste to za 
zbytečné 

10 8,3 27,8 94,4 

jiný 2 1,7 5,6 100,0 

Total 36 30,0 100,0  

Missing System 84 70,0   

Total 120 100,0   

 

Tab. 3.8 Návštěvnost webové stránky školy ze strany respondentů 

Návštěvnost webových stránek 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 
ano, pravidelně 56 46,7 46,7 46,7 

ano, často 62 51,7 51,7 98,3 

ano, výjimečně 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Tab. 3.9 Důvody návštěvnosti webové stránky školy ze strany respondentů 

$Důvody Frequencies 

  Responses 
Percent of 

Cases   N Percent 

Důvody návštěvnosti 
webové stránky školy

a
 

změny v rozvrhu 115 28,1% 95,8% 

elektronické známkování 111 27,1% 92,5% 

hledání kontaktních 
informací 

20 4,9% 16,7% 

aktuality 26 6,4% 21,7% 

získávání údajů o 
aktivitách školy 

5 1,2% 4,2% 

stravování 65 15,9% 54,2% 

studijní materiály 66 16,1% 55,0% 

jiný 1 ,2% ,8% 

Total 409 100,0% 340,8% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.    

 

Tab. 3.10 Hodnocení parametrů webové stránky školy respondenty 

První dojem při otevření 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid velmi dobrý 25 20,8 20,8 20,8 

dobrý 65 54,2 54,2 75,0 

neutrální 27 22,5 22,5 97,5 

špatný 3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Aktuálnost 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid velmi dobrá 30 25,0 25,0 25,0 

dobrá 55 45,8 45,8 70,8 

neutrální 30 25,0 25,0 95,8 

špatná 5 4,2 4,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Přehlednost 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid velmi dobrá 29 24,2 24,2 24,2 

dobrá 51 42,5 42,5 66,7 

neutrální 30 25,0 25,0 91,7 

špatná 7 5,8 5,8 97,5 

velmi špatná 3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Atraktivita webu (grafika) 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid velmi dobrá 22 18,3 18,3 18,3 

dobrá 51 42,5 42,5 60,8 

neutrální 34 28,3 28,3 89,2 

špatná 11 9,2 9,2 98,3 

velmi špatná 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Dostatečnost informací 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid velmi dobrá 36 30,0 30,0 30,0 

dobrá 56 46,7 46,7 76,7 

neutrální 25 20,8 20,8 97,5 

špatná 2 1,7 1,7 99,2 

velmi špatná 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Tab. 3.11 Zda se líbí logo školy respondentům 

Líbivost loga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ano 55 45,8 45,8 45,8 

nevím 58 48,3 48,3 94,2 

ne 7 5,8 5,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Tab. 3.12 Zda podle respondentů logo vystihuje školu 
Výstižnost loga 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano 53 44,2 44,2 44,2 

ne 67 55,8 55,8 99,2 

Total 120 100,0 100,0  

 

Tab. 3.13 Zda si respondenti myslí, ţe má škola jednotný vizuální styl 

Jednotný vizuální styl školy 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano 44 36,7 36,7 36,7 

ne 76 63,3 63,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Tab. 3.14 Jak jsou respondenti informování ve škole 

$Informace Frequencies 

  Responses 
Percent of 

Cases   N Percent 

poskytování informací 
školou

a
 

školní rozhlas 55 22,2% 45,8% 

školní časopis 17 6,9% 14,2% 

nástěnky 64 25,8% 53,3% 

web školy 98 39,5% 81,7% 

jiným 14 5,6% 11,7% 

Total 248 100,0% 206,7% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.   

 

Tab. 3.15 Hodnocení charakteristik školy respondenty 

Jméno školy 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid velmi dobré 60 50,0 50,0 50,0 

dobré 46 38,3 38,3 88,3 

neutrální 13 10,8 10,8 99,2 

špatné 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Známost školy 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid velmi dobrá 55 45,8 45,8 45,8 

dobrá 54 45,0 45,0 90,8 

neutrální 9 7,5 7,5 98,3 

špatná 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Prostředí školy 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid velmi dobré 10 8,3 8,3 8,3 

dobré 56 46,7 46,7 55,0 

neutrální 33 27,5 27,5 82,5 

špatné 21 17,5 17,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Obtížnost studia 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid velmi dobrá 10 8,3 8,3 8,3 

dobrá 46 38,3 38,3 46,7 

neutrální 56 46,7 46,7 93,3 

špatná 6 5,0 5,0 98,3 

velmi špatná 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Odbornost učitelů 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid velmi dobrá 23 19,2 19,2 19,2 

dobrá 65 54,2 54,2 73,3 

neutrální 27 22,5 22,5 95,8 

špatná 5 4,2 4,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Vybavenost školy 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid velmi dobrá 3 2,5 2,5 2,5 

dobrá 27 22,5 22,5 25,0 

neutrální 57 47,5 47,5 72,5 

špatná 29 24,2 24,2 96,7 

velmi špatná 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Mezinárodní styky 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid velmi dobré 12 10,0 10,0 10,0 

dobré 29 24,2 24,2 34,2 

neutrální 43 35,8 35,8 70,0 

špatné 25 20,8 20,8 90,8 

velmi špatné 11 9,2 9,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Tab. 3.16 Postoj respondentů ke škole 

Postoj studentů ke škole 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid velmi kladný 17 14,2 14,2 14,2 

spíše kladný 56 46,7 46,7 60,8 

neutrální 37 30,8 30,8 91,7 

spíše negativní 8 6,7 6,7 98,3 

velmi negativní 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Tab. 3.17 Zda by respondenti doporučili studovat na této škole 

Doporučení žáků studovat na škole 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano 88 73,3 73,3 73,3 

ne 32 26,7 26,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Tab. 3.18 Studijní obor respondentů 

Studijní obor 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 
ekonomické lyceum 41 34,2 34,2 34,2 

obchodní akademie 79 65,8 65,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Tab. 3.19 Ročník respondentů 

Ročník 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid první 60 50,0 50,0 50,0 

čtvrtý 60 50,0 50,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Příloha č. 4: Výsledky kvantitativního výzkumu třídění druhého stupně 

 
Tab. č. 4.1 Informační zdroje v závislosti na studijním oboru  

 
Tab. č. 4.2 Informační zdroje v závislosti na ročníku 

 
Tab. č. 4.3 Důleţité faktory při volbě školy v závislosti na ročníku 

 
 

 

 

 

 

 



2 

 

Tab. č. 4.4 Návštěvnost DOD v závislosti na studijním oboru 

 
 

Tab. č. 4.5 Návštěvnost DOD v závislosti na ročníku 

 
 

Tab. č. 4.6 Faktory upoutání na DOD v závislosti na studijním oboru 

 
 

Tab. č. 4.7 Důvody nenavštívení DOD v závislosti na studijním oboru 
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Tab. č. 4.8 Důvody nenavštívení DOD v závislosti na ročníku 

 
 

Tab. č. 4.9 Návštěvnost webových stránek studenty dle ročníku 

 
Tab. č. 4.10 Důvody návštěvy školního webu dle studijních oborů 
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Tab. č. 4.11 Důvody návštěvy školního webu dle ročníku 

 
Tab. č. 4.12 Hodnocení webových stránek školy v závislosti na ročníku studia 

 
 

Tab. 4.13 Hodnocení webových stránek v závislosti na studijním oboru  
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Tab. č. 4.14 Chi-Square test vzhled loga a ročník studenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 4.15 Výstiţnost loga dle ročníku 

 
 

Tab. č. 4.15 Informační zdroje ve škole dle studijních oborů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 4.16 Informační zdroje ve škole dle ročníku 
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Tab. č. 4.17 Důvody pro studium na škole dle ročníku 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 4.18 Důvody pro studium na škole dle studijních oborů 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4. 19 Hodnocení charakteristik školy studenty 
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Obr. č. 4.20 Hodnocení charakteristik školy dle ročníků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 4.21 Postoj ke škole dle studijního oboru 

 

 

 

 

 

Tab. č. 4.22 Doporučení studovat na škole dle ročníků 
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Příloha č. 5: Scénář skupinového rozhovoru 
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Příloha č. 6: Zápis ze skupinového rozhovoru 
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Příloha č. 7: Grafické znázornění SWOT analýzy 

 

 

 

1 2 3 4 5 vysoká průměrná nízká

S1 4 4,5 4 4,5

S2 4,75 5 4,75 5

S3 3,5 2,5 3,5 2,5

S4 3,5 4,5 3,5 4,5

S5 5 4,75 5 4,75

S6 4,5 1,5 4,5 1,5

S7 3,5 2 3,5 2

S8 2,5 3,5 2,5 3,5

W1 5 2,75 5 2,75

W2 2,5 1,75 2,5 1,75

W3 5 1 5 1

W4 2,75 4,5 2,75 4,5

W5 3,5 2,75 3,5 2,75

W6 1,5 2,5 1,5 2,5

1 2 3 4 5 vysoká průměrná nízká

O1 4,75 4,5 4,75 4,5

O2 3,5 4,75 3,5 4,75

O3 4 3,5 4 3,5

O4 3,5 5 3,5 5

O5 4,5 4 4,5 4

O6 2,5 1,5 2,5 1,5

1 2 3 4 5 vysoká průměrná nízká

T1 4,5 4,75 4,5 4,75

T2 4,75 4,75 4,75 4,75

T3 3,5 2,5 3,5 2,5

T4 2,5 1,5 2,5 1,5

Hodnocené 

faktory

Závažnost Pravděpodobnost výskytu

Závažnost

Pravděpodobnost

výskytu

Hodnocené 

faktory

Vyhodnocení posuzovaných faktorů

Hodnocené 

faktory

Příležitost Pravděpodobnost úspěchu

Příležitost

Pravděpodobnost

úspěchu

Výkonnost Závažnost

Hodnocení závažnostiHodnocení výkonnosti
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Příloha č. 8: Propagační letáky školy 

 
Obr. č. 8.1 Propagační leták ke Dnu otevřených dveří školy 
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Obr. č. 8.2 Propagační leták vyuţitý k oslavě zaloţení školy 
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Příloha č. 9: Public relations Obchodní akademii Olomouc 
 

Obr. č. 9.1 Titulní stránka Almanachu k 90. výročí zaloţení školy 

 

 
 

 

Obr. č. 9.2 Články otisknuté v novinách o oslavách školy 
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Příloha č. 10: Současný podoba internetových stránek školy 
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Příloha č. 11: Ceník umístnění letáků do MHD Olomouc 

 

 
 


