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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace ve školství. Cílem 

práce je komparace marketingové komunikace základních škol v hlavním městě a 

základních škol v okrese Nymburk z pohledu rodičů. Tato zjištění budou provedena na 

základě rozeslaných dotazníků v elektronické formě, které budou adresovány rodičům 

žáků z pěti základních škol v Praze 12 a pěti základních škol v okrese Nymburk. Cílem 

dotazování bude alespoň 70 % návratnost z celkově rozeslaných 300 dotazníků. Následně 

bude vyhodnoceno dotazníkové šetření a budou analyzovány rozdíly v marketingové 

komunikaci v Praze a v okrese Nymburk. Výzkumné šetření se zaměřuje na rozdíly 

v používaných marketingových nástrojích, komplexnosti poskytovaných informací 

prostřednictvím webových stránek základních škol a také otázkou, zda je komunikace 

rozhodujícím faktorem při výběru základní školy. Krátce se také zabývá produktem    

školy, který úzce souvisí s marketingovou komunikací a mixem. V závěru práce je uveden 

stav obou srovnávaných okresů základních škol. Srovnání zohledňuje, jak věk, tak i 

vzdělání respondentů. A navíc informuje rodiče o aktuálním stavu marketingové 

komunikace mezi školami a rodiči. Tato práce by měla pozitivně přispět jak rodičům, tak 

ředitelům škol, kteří z výsledků uvidí, zda komunikace a vnímání základní školy jsou v 

souladu s rodiči, nebo zda bude vhodné provést některé úpravy, které přispějí ke vzájemné 

spokojenosti. 
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komunikace, vnější komunikace, public relations 



 

 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the issue of marketing communication in education. The 

aim of the thesis is to compare marketing communication of primary schools in the capital 

city and primary schools the district of Nymburk. The thesis is focused on the comparison 

of marketing communication between those schools and parents of pupils who attend them. 

These findings will be based on electronic questionnaires which were sent to parents of 

pupils from five primary schools in Prague 12 and five primary schools in the district of 

Nymburk. The aim of the interview will beat least 70 % return on the total of 300 

questionnaires sent out. Subsequently, the questionnaire survey will be evaluated and 

differences in marketing communication in Prague and in Nymburk district will be 

analyzed. The research focuses on the differences in the marketing tools used, the 

complexity of the informations provided through the primary school website, and the 

question if communication is the most important factor in the choice of primary school. It 

also shortly addresses the product of the school, which is closely connected to marketing 

communication and mix. In conclusion, the thesis states the state of both primary schools 

districts compared. The comparison takes into consideration both the age and education of 

the respondents. And furthermore, it informs pupils’ parents about the current state of 

marketing communication between schools and parents. This work should contribute 

positively to both parents and school principals who will see from the results whether 

primary school communication and perception are in agreement with parents or whether it 

will be appropriate to make some adjustments that will contribute to mutual satisfaction. 

 

KEYWORDS 

marketing, primary education, marketing mix, marketing communication, internal 

communication, external communication, public relations
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1. Úvod 

Řízení základní školy je ovlivněno změnami společenskými, ekonomickými i   

politickými, na které musí škola reagovat. Nestačí mít jedinečnou vzdělávací           

nabídku, přiměřenou cenu, používat vhodné distribuční cesty, mít kvalitní pedagogický 

sbor, ale důležitý je i aspekt komunikace. Sebelepší produkt školy, pokud není dobře 

komunikován, ztrácí svůj efekt a výjimečnost.  

Demografický vývoj ukazuje, že populační křivka klesá stále strměji a současný výhled do 

budoucnosti není příliš optimistický. Snaha managementu škol je, aby se k zápisu do první 

třídy dostavilo a následně zapsalo co nejvíce dětí. Před nástupem do školy lze obtížně 

zjistit, jak kvalitní pedagogický sbor je právě na té či oné škole, to se ukáže až s odstupem 

času. Ovšem působení školy na rodiče právě prostřednictvím marketingové komunikace 

hraje určitou úlohu při rozhodování, zda právě tuto školu bude dítě navštěvovat po 

následující roky. 

Téma marketingová komunikace základní školy jsem si zvolila, protože mě zajímá, jak 

rodiče žáků základních škol v odlišných geografických místech vnímají problematiku 

marketingové komunikace. 

Cílem bakalářské práce je komparace marketingové komunikace základních škol v Praze a 

v okrese Nymburk z pohledu rodičů a zjištění, zda školy v odlišných místech používají 

rozdílné komunikační nástroje, kterými působí na rodiče svých žáků. 

Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části vysvětluji pojmy z oblasti marketingu a 

marketingového mixu pomocí odborné literatury. V empirické práci provádím výzkumné 

šetření, jehož cílem je zjistit, jak jsou rodiče v komparovaných okresech spokojeni 

s jednotlivými nástroji komunikačního mixu. 

Obsahem práce je popis procesů a pojmů souvisejících s marketingovou komunikací 

základní školy. Výsledky z dotazníkového šetření by mohly sloužit managementu škol pro 

zlepšení komunikace rodičů a školy. 
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Součástí této práce bude zodpovězení následujících výzkumných otázek: 

➢ Vnímají rodiče na Nymbursku a v Praze 12 komunikaci základních škol rozdílně? 

➢ Jsou s webovými stránkami školy spokojenější rodiče v Praze 12 nebo v okrese 

Nymburk? 

➢ Ovlivňuje marketingová komunikace rodiče při výběru základní školy? 

➢ Je významný rozdíl ve formě komunikace rodičů a učitelů u základních škol 

v Praze 12 a na Nymbursku? 
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2. Marketing – teoretické vymezení 

Marketing je pojmem v současné době hodně používaným. Většina lidí si pod slovem 

marketing představí reklamu, která na nás číhá doslova na každém kroku. Bakalářská práce 

se zabývá marketingovou komunikací, která by měla, kromě dalších nástrojů 

marketingového mixu, reagovat na potřeby a přání rodičů žáků základních škol. 

„Cílem organizace je vytvořit, získávat a udržet si zákazníka.“ (Vaštíková, 2014, s. 20) 

Právě marketingově orientovaná organizace neboli organizace orientovaná na zákazníka, 

musí přesně znát přání a potřeby svých cílových zákazníků a prostřednictvím cílené 

nabídky zboží a služeb, v odpovídající kvalitě a množství, se musí snažit své zákazníky 

udržet. (Karlíček, 2018) 

„Všechny marketingové aktivity se v marketingově orientované organizaci soustředí na 

poznávání a uspokojování potřeb zákazníků.“ (Vaštíková, 2014, s. 21) 

V odborné literatuře můžeme najít mnoho definic marketingu. Zde uvádím některé z nich. 

Formální definice marketingu: „Marketing is the activity, set of institutions, and 

processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have 

value for customers, clients, partners, and society at large.“                                            

(The definition of marketing, 2018) 

V překladu tato definice znamená, že marketing je aktivitou, souborem institucí a procesů 

pro vytváření, komunikaci, dodání a směnu nabídek, které mají hodnotu pro         

zákazníky, klienty, partnery a celou širokou veřejnost. 

Společenská definice marketingu:„Marketing je společenským procesem, jehož 

prostřednictvím jednotlivci a skupiny získávají, co potřebují a chtějí, cestou          

vytváření, nabízení a volné směny výrobků a služeb s ostatními.“                                 

(Kotler a Keller, 2013, s. 35) 

Další z definicí marketingu je: „Marketing podobně jako finanční či personální řízení, není 

zdaleka jen náplní činnosti příslušného organizačního útvaru, nýbrž funkcí či rysem řízení 

podniku na všech úrovních. Za uspokojování potřeb zákazníků a následný zisk firmy totiž 

odpovídá ve své funkci každý manažer.“ (Slavík, 2014, s. 16) 
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Z těchto definicí marketingu plyne, že jde o činnost zaměřenou na zákazníka či klienta a na 

následném budování vztahu mezi nimi. Jedná se o proces, který se týká trhu zboží a    

služeb, na kterém zákazníci uspokojují své potřeby nákupem či směnou produktů či služeb. 

Ve své bakalářské práci se zabývám marketingem na trhu vzdělávacích služeb, který má 

oproti trhu zboží a služeb odlišnosti.  

Hlavní odlišností je cíl podnikání, kterým je v komerčním sektoru dosažení zisku. 

Vzdělávací instituce primárně negenerují zisk, ale jejich cílem je poskytnout jedinci 

vzdělání, rozvíjet jeho schopnosti a kultivovat jeho chování, charakter a postoje, aby se co 

nelépe uplatnil ve společnosti.  

Dalším rozdílem je, že se zákazníci na trhu zboží služeb často rozhodují podle ceny, což ve 

školství nahrazuje kvalita vzdělávání. Ovšem kvalita vzdělávání je těžko měřitelná. 

Právě z důvodů těchto odlišností se budu ve své práci dále odkazovat na definici 

marketingu ve školství od J. Světlíka. 

,,Marketing školy je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, ovlivňování a v konečné fázi 

uspokojování potřeb a přání zákazníků a klientů školy efektivním způsobem zajišťujícím 

současně splnění cílů školy.“ (Světlík, 2009, s. 19) 

 

 

2.1. Marketing ve školství 

Nyní se budu podrobněji věnovat definici Světlíka a specifikům marketingu ve školství. 

Úspěch na trhu vzdělávacích služeb mají ty školy, které se snaží uplatňovat marketingovou 

filozofii na všech úrovních řízení. Téměř všichni pracovníci školyjsou denně v kontaktu 

s klienty a zákazníky školy (žáky, studenty, rodiči, veřejností) a svým přístupem i oni 

ovlivňují jejich vztah a postoje ke škole. Marketingová komunikace může významně 

ovlivnit vnímání školy očima rodičů. 

„Marketingové řízení školy se projevuje již ve tvorbě kurikula, ve formách a metodách 

výuky a zvyšování její kvality, v navazování kontaktů a otevřené komunikaci s okolím   
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školy, v kultivaci vnitřní kultury a klimatu vzdělávací instituce a v ochotě zaměstnanců 

školy se neustále vzdělávat a zdokonalovat.“ (Světlík, 2009, s. 19) 

Tento přístup školy buduje předpoklady pro spokojenost všech subjektů se službami 

v dlouhodobém horizontu. 

 

„Priority v marketingově řízené škole jsou následující: 

• strategické řízení školy 

• styl řízení školy 

• efektivní řízení školy 

• vytvoření efektivní organizace 

• uplatňování personálního marketingu 

• uplatňování relačního marketingu 

• soustavná evaluace výsledků práce“ (Světlík, 2009, s. 20) 

 

K uspokojováním přání a potřeb zákazníků dochází prostřednictvím směny. 

„Směna je akt výměny mezi prodávajícím a kupujícím.“ (Jakubíková, 2013, s. 57) 

 

Jedná se o proces, při kterém za určitých podmínek dochází k výměně hodnot mezi jejími 

účastníky.  

Touto hodnotou v prostřední základní školy může být konkrétní produkt (výuka, 

vzdělávání). Všichni potenciální zákazníci, kteří se chtějí či přímo účastní směny, tvoří 

školský trh. Tento trh má více subjektů. Jsou jimi školy (jejich klienti a zákazníci) a stát. 

Tržní mechanismus v prostředí školy nefunguje přímo, ale zprostředkovaně. Za své služby 

nedostává škola peníze přímo, ale prostřednictvím financí ze státního rozpočtu.  

Pokud nedochází k plné či částečné úhradě formou školného, je tržní rozhodování 

narušeno nefungováním ceny jako jednoho z rozhodujících faktorů ovlivňujících poptávku. 

„Toto zmíněné nedostatečné fungování tržního mechanismu, ve vztahu nabídky a poptávky 
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školských služeb, je alespoň částečně kompenzováno zavedením normativní metody 

financování škol. Ovšem ani tato metoda není optimálním řešením.“ (Světlík, 2009, s. 21) 

Základním prvkem marketingově orientovaného řízení je uspokojení potřeb a přání klientů 

a zákazníků. 

Potřeba vzdělání podle Maslowovy hierarchie potřeb (která říká, že lidské potřeby mají 

určitou hierarchii a uspokojení nižších potřeb vede k pocitu nutnosti uspokojovat vyšší 

potřeby) není mezi základními fyziologickými potřebami, ale její uspokojení je spojeno 

s odpovídajícím zařazením do hierarchie společnosti či s jistotou vyššího příjmu. 

Vnímání vzdělávacích potřeb žáků nejen základních škol závisí na jejich věku, což je 

ovlivněno biologickým zráním a učením. 

Často dochází k vzájemnému rozporu mezi přáním žáka a potřebou vzdělání. Žáci 

projevují často přání dosáhnout co nejsnadnějším způsobem vzdělávacích cílů.  

Každá škola, základní nevyjímaje, musí mít definované poslání a cíle.  

 

„Je třeba si uvědomit, že hlavní funkcí školy je rozvoj osobnosti žáka jeho vzděláváním, tj. 

získáváním informací, znalostí a dovedností, utvářením názorů a hodnotových orientací a 

hledáním uceleného náhledu na život a svět.“ (Světlík, 2009, s. 25) 

 

2.2. Základní vzdělávání a jeho specifika 

V Zákoně o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) tvoří základní vzdělávání primární a nižší sekundární vzdělávání. V rámci 

základního vzdělávání žák absolvuje povinnou školní docházku, která trvá devět let. 

Od roku 1996 tvoří základní vzdělávání devět ročníků, které se dělí na první a druhý 

stupeň. V prvním stupni je první až pátá třída a na druhém stupni je šestá až devátá třída. 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne šesti let, pokud nemá odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 

do konce června, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním 

roce, pokud o to požádá jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte               
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pětiletého, narozeného v období od září do konce prosince, k plnění povinné školní 

docházky musí být dodání doporučení školského poradenského zařízení. Pokud chce 

zákonný zástupce umístit do školy pětileté dítě, které je narozené v období od ledna do 

konce června, musí doložit kromě doporučení školského poradenského zařízení i vyjádření 

odborného lékaře. 

Úspěšným absolvováním všech devíti ročníků základní školy získá absolvent stupeň 

vzdělání „základní vzdělání“.  Žák, který absolvuje na základní škole 9 let povinné školní 

docházky, ale neprojde úspěšně všemi devíti ročníky, z důvodu opakování                

ročníku, dosáhne jen stupeň vzdělání „základy vzdělání“. 

Žák ukončuje základní školu nejvýše ve školním roce, ve kterém dosáhne sedmnácti let. 

„Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich 

základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené 

problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, 

vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným 

kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat 

je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze 

a svém profesním uplatnění.“ (Školský zákon ve znění účinném od 15. 2. 2019, 2019) 

 

Specifika základních škol v České republice: 

• Velká konkurence mezi základními školami, jak ve městech, tak v obcích.  

K 30.6.2018 bylo v České republice 4155 základních škol. (Vývojová ročenka 

školství, 2018) 

• České základní školy v sobě slučují primární (základní škola) a nižší sekundární 

vzdělávání (střední škola) v rámci studia na osmiletém gymnáziu, na které žáci po 

úspěšném absolvování přijímacích zkoušek přecházejí po ukončení prvního stupně. 

Ve většině ostatních zemí se jedná o dvě samostatné organizační jednotky. 

• Podíl žáků, kteří ve školním roce 2017/2018 odešli na víceletá gymnázia a 

konzervatoře, bylo 12 % z celkového počtu žáků na 2. stupni základních škol. 

Pokud porovnáme z pohledu vývoje stav ve školním roce 2007/2008, tak podíl 

žáků, kteří odešli na víceletá gymnázia oproti žákům na 2. stupni základních škol 
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byl 11 %.  Je zde v posledních deseti letech podobný trend v počtu žáků, kteří 

odešli studovat na víceletá gymnázia či konzervatoře. Podrobnosti v obrázku č. 1. 

 

 

Obrázek č. 1 

  2007/08 2017/18 

    

  Povinná školní docházka – žáci celkem   888 000  967 717  

  

v 
to

m
 

žáci základních škol     844 863  926 108  

  

 v
 to

m
 1. stupeň     458 046  575 699  

  2. stupeň     386 817  350 409  

   žáci SŠ a konzervatoří – ročníky odpovídající 6. – 9. roč. ZŠ   43 137  41 609  

      

(Vývojová ročenka školství, 2018) 
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3. Marketingový mix školy 

Jedna z částí marketingového mixu je i marketingová komunikace školy, která je tématem 

mé bakalářské práce. 

„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, 

distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání 

zákazníků na cílovém trhu.“ (Bříza a Trunda, 2012, s. 69) 

„Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí marketingový manažer 

utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu může marketingový 

manažer namíchat v různé intenzitě i v různém pořadí. Slouží stejnému cíli: uspokojit 

potřeby zákazníků a přinést organizaci zisk.“(Vaštíková, 2014, s. 21) 

Z této definice vychází i marketingový mix školy. Zde se jedná o vytvoření takového 

souboru aktivit školy, kterými dokáže uspokojit vzdělávací a ostatní potřeby svých 

zákazníků a zároveň jsou tyto realizované aktivity v souladu s cíli školy. Zásadní je vhodná 

kombinace jednotlivých prvků marketingového mixu, aby co nejefektivněji působil na 

zákazníky školy. 

 

Koncepcí marketingového mixu najdeme v odborné literatuře jako kombinace prvků          

4 P, 5 P, 6 P, 4 C, 4 S, 4 A a další. 

„Klasická koncepce je tvořena čtyřmi prvky, tzv. 4 P: 

➢ Product – produkt (vzdělávací nabídka, zájmové kroužky). 

➢ Price– cena, kontraktační podmínky (školné). 

➢ Place – distribuce, umístění (poloha základní školy, dopravní dostupnost). 

➢ Promotion – marketingová komunikace (komunikace – vnější např. rodiči; 

komunikace vnitřní – s dětmi, s pedagogy; informační systém školy)“ (Jakubíková, 

2013, s. 190). 

 

V oblasti vzdělávacích služeb přidává Světlík ještě páté P a koncepce je tedy tvořena 5 P: 

➢ People – lidé (personální marketing – získávání lidí, vedení lidí, motivace). 
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Koncepce 4 P je často nahrazována koncepcí, která pracuje se zákazníkem školy, tzv. 4 C. 

Do mixu 4 C patří: 

➢ Customer value – zákazník (děti, rodiče). 

➢ Cost to the customer – náklady pro zákazníka (dostupnost nabízených aktivit 

základní školy z pohledu klientů, rodičů). 

➢ Convenience – pohodlí (umístění základní školy). 

➢ Communication – komunikace (informace pro rodiče, klienty základní školy, 

prezentace školy navenek). 

Jelikož má každá škola jiné podmínky, vnější i vnitřní faktory, které ji ovlivňují, je na 

managementu základní školy, aby vhodně zvolil kombinace marketingového mixu, který 

bude účinně působit na klienty školy a dokáže uspokojit jejich přání a požadavky v souladu 

s cíli školy.  

 

V další části bakalářské práce budu popisovat jednotlivé složky marketingového mixu na 

základní škole a podrobněji se zaměřím na komunikační mix. 

 

3.1. Produkt školy 

Vzdělávací nabídka je stěžejní složkou marketingovou mixu. Bez produktu by vzdělávací 

instituce nemohla plnit svůj základní cíl, a tím je vzdělávat. Škola je živý organismus a 

musí reagovat na změny ve společnosti a jim přizpůsobovat svoji vzdělávací nabídku. Jak 

zmiňuje Kotter. 

„Ať vezmeme jakékoli objektivní měřítko, zjistíme, že se množství závažných a často 

bolestných změn, jimiž organizace procházejí, během posledních dvaceti let dramaticky 

zvyšuje.“ (Kotter, 2015, s. 19) 

Podstatné pro základní školu je, mít jasně definovaný produkt, ale neméně důležité je i     

to, jak je tento produkt dále komunikován s rodiči. Vzdělávací nabídka, byť je sebelepší, 

ale nikdo o ní neví, jako by neexistovala. Tématu vzdělávací nabídky školy se věnuje tato 

kapitola. 
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Většina organizací veřejného sektoru produkuje služby. Specifika na trhu vzdělávacích 

služeb jsou následující: 

➢ Vzdělávací služby v sobě obsahují složku nehmatatelnou i materiální (výuka 

probíhá v učebnách s potřebným vybavením – počítač, interaktivní tabule, 

dataprojektor aj.). 

➢ Nedělitelnost vzdělávací služby znamená, žejevytvářena i spotřebována současně 

za přítomnosti zákazníka. Kvalitu služby, jak ji vnímá zákazník, výrazně ovlivňuje 

způsob spolupráce učitele a žáka. 

➢ Proměnlivost vzdělávacích služeb záleží na tom kdo, kde a kdy ji poskytuje. 

Stejný seminář nemusí mít rozdílnou odezvu u dvou různých skupin. 

➢ Pomíjivost služby – nedá se skladovat a není možné promptně reagovat na změny 

v poptávce. 

„Poskytování vzdělávacích služeb je dlouhodobý proces, který nemůže tak pružně reagovat 

na změny v poptávce, jak je tomu u produkce hmotných statků (pokud nechceme riskovat 

snížení kvality této služby).“ (Slavík, 2009, s. 161) 

Vzdělávací nabídku školy tvoří vzdělávací program. Jedním ze základních rozhodnutí, 

které musí každá základní škola udělat je, jaký vzdělávací program a případně další 

doplňkové služby nabídne svým žákům. 

 

„Vzdělávací program je jednou z částí komplexního kurikula školy, tvořících z pohledu 

školního marketingu její komplexní nabídku. Komplexní kurikulum tvoří: 

➢ Vzdělávací program školy (formální kurikulum) – cíle, obsah, organizaci, 

prostředky vzdělávání a způsob realizace programu ve vzdělávacím procesu. 

➢ Neformální kurikulum – rozšiřující aktivity školy (výlety, exkurze, soutěže, 

sportovní a kulturní aktivity). 

➢ Skryté kurikulum – „skryté „ stránky života školy, které ve škole vycítíme, ale jsou 

těžko postižitelné (klima školy, vztahy mezi učitelem a žákem, postavení a vztahy 

školy ve vzdělávací soustavě).“ (Slavík, 2009, s. 162) 
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Vzdělávací nabídka základních škol je tvořena školním vzdělávacím programem, za který 

zodpovídá koordinátor školního vzdělávacího programu. Tento program si vytváří samotné 

školy a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který tvoří 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Rámcový vzdělávací program dal školám prostor pro stanovení směrů, výstupů, prostředků 

a podmínek tvorby a uskutečňování vzdělávací nabídky a otevřel prostor pro využití 

specifik dané základní školy a potřeb jejích žáků. To je důležité pro odlišení vzdělávací 

nabídky jednotlivých základních škol, kdy v jedné se například učí anglický jazyk již od 

první třídy, zcela v souladu s rámcovým vzdělávacím programem, ve kterém se cizí jazyk 

musí začít vyučovat nejpozději od třetí třídy. Je pak na konkrétní škole, jak tyto rozdíly 

komunikuje dále s rodiči, kteří se na základě právě zmíněných odlišností rozhodují, kam 

umístí své dítě.  

 

3.2. Cena 

Cena je druhou složkou marketingového mixu. Je to položka, která škole přináší příjmy. 

Školy, které jsou podrobeny výzkumnému šetření  v empirické části bakalářské práce, jsou 

školami státními, tedy vzdělávání na nich je zdarma. Hradí se zde pouze zájmová činnost, 

jako jsou například rozličné kroužky. Škola o nich musí komunikovat s rodiči, nejčastěji 

prostřednictvím webových stránek, kde tento produkt nabízí společně s cenou a je na 

rodičích, jestli se pro zájmovou činnost svých dětí rozhodnou. 

„Cena je částka, za kterou jsou výrobek nebo služba nabízeny na trhu; je vyjádřením 

hodnoty pro spotřebitele, tj. sumy, kterou spotřebitel vynakládá, výměnou za užitek, který 

získá díky zakoupenému výrobku či službě.“ (Paulovčáková, 2015, s. 193) 

 

Cena je druhou částí marketingovému mixu. Funkcí ceny je určení hodnoty vzdělávací 

služby. Ovšem ve školství ztrácí tento nástroj, který ovlivňuje fungování nabídky a 

poptávky na trhu, svou funkci. 

Hodnota vzdělávací služby je určena poměrem mezi kvalitou a cenou za vzdělávání. 
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Výše ceny za vzdělávání – školného, by mělo vycházet z cílů, kterých chce škola 

dosáhnout. Je zde zohledněn cíl dosažení určité výše zisku (u soukromých základních 

škol), dlouhodobé rozvojové cíle školy, ale i zda se jedná o jedinečný a zajímavý 

vzdělávací program, který škola nabízí spolu se spoustou doplňkových služeb             

(např. vlastní bazén, sportovní areál aj.). Výše školného tedy ovlivňuje celá řada faktorů. 

Kvalita vzdělávacích služeb je před zahájením povinné školní docházky těžko 

zhodnotitelná. Tu můžeme hodnotit až v průběhu vzdělávacího procesu, a i tak se jedná o 

subjektivní veličinu. Každý vnímá kvalitu jinak. Klient, před nástupem do základního 

vzdělávání posuzuje základní školu podle referencí od ostatních rodičů, a dále co sám zjistí 

na webových stránkách školy, např. zda je škola dobře materiálně vybavená, má stálý 

pedagogický sbor nebo co se dozví na veřejně přístupných institucích – inspekční      

zpráva, výroční zpráva školy. 

 

„V současnosti platí za služby vzdělávacími institucemi pouze žáci soukromých škol nebo 

posluchači různých kurzů pořádaných vzdělávacími komerčními organizacemi. Přitom 

není možné tvrdit, že vzdělání je u nás poskytováno zdarma. Za vzdělání platí všichni 

daňová poplatníci, ať nabídku vzdělávacích služeb využívají či nikoliv. Zprostředkovaná 

směna na trhu vzdělávacích služeb však má za následek nefunkčnost ceny jako nástroje 

regulujícího tržní poptávku a nabídku.“ (Slavík, 2009, s. 197) 

 

3.3. Distribuce vzdělávacího programu 

 

Distribuce jako třetí nástroj marketingového mixu ve školství znamená, jakým způsobem, 

kdy a kde budou produkt či služba dodány k zákazníkovi. Aby měl vzdělávací program 

školy dostatečný počet zájemců o studium, je třeba ho dostat vhodně a včas na správné 

místo. 

Ve své práci komparuji marketingovou komunikaci na školách v Praze a v nymburském 

okrese a právě umístění školy a její dostupnost je velmi odlišná v hlavním městě a ve 

středočeských obcích.  
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I zde hraje významnou úlohu marketingová komunikace, které zajistí, že se rodiče dozví o 

umístění školy, její dostupnosti, dále o vybavenosti učeben i o rozvrhu vyučovacích hodin. 

K tomu mohou sloužit například vhodně informačně vybavené webové stránky základní 

školy. 

„Cílem efektivní distribuce je vytvoření co nejvhodnějších podmínek pro studium 

příslušného vzdělávacího programu, a to při nákladech přijatelných, jak pro školu, tak i 

pro její žáky.“ (Slavík, 2009, s. 211)  

S pojmem distribuce se ve školství pojí: 

➢ Umístění školy, její dostupnost a vybavenost – důležitým faktorem je dobrá 

dostupnost školy a také vybavenost jejích prostor. 

➢ Rozvrh vyučovacích hodin – v základním vzdělávání probíhá výuka většinou 

prezenční formou v dopoledních a brzkých odpoledních hodinách, ale například při 

studiu při zaměstnání bývá výuka posunuta do pozdějších večerních hodin. 

➢ Způsob distribuce vzdělávacího programu – v základním vzdělávání převažuje 

prezenční forma výuky s přítomností žáka ve výuce, jsou možné i jiné formy výuky 

jako je domácí výuka, která je ze zákona umožněna na prvním i druhém stupni 

základních škol. 

 

3.4. Komunikace školy 

Komunikace školy je jednou ze stěžejních složek marketingového mixu a i cílem mé 

bakalářské práce, kde komparuji marketingovou komunikaci na základních školách v Praze 

a na Nymbursku.Výborný produkt je bez vhodné komunikační strategie bezcenný, neboť 

se o něm nikdo z veřejnosti nedozví. 

 

„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.“ (Slavík, 2009, s. 212) 
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3.5. Lidé – vnitřní marketing 

Lidé byli, jsou a budou důležitým článkem každé firmy. Nejinak je tomu i ve školství. 

Kvalitní pedagogický sbor, loajální zástupce a ředitel s vizí a tahem na branku, to je 

základem úspěchu nejenom základní školy. Ovšem v současné době, kdy velká část 

pedagogů těsně před důchodem a mladí absolventi pedagogických fakult dávají raději 

přednost soukromé sféře s vidinou vyšších zisků, je čím dál obtížnější najít kvalitního a 

invenčního pedagoga. 

„Lidé tvoří velmi významnou složku v marketingovém mixu služeb. Podíl lidí na nabídce 

služeb má tři základní formy: zaměstnanci, zákazníci a veřejnost (rodiny, přátelé a známí 

zákazníků).“ (Vaštíková, 2014, s. 152) 

Vnitřním marketingem rozumíme způsob řízení pedagogických i nepedagogických 

pracovníků školy, který vede k tomu, že fungují jako tým a který naplňuje cíle a poslání 

školy. 

Do vnitřního marketingu patří následující oblasti: 

 

➢ Výběr a získávání pracovníků (personální marketing) 

„Snaha o výběr co nejvhodnějších pracovníků, kteří budou schopni co nejlépe 

uspokojovat potřeby a přání zákazníků, tj. učitele, kteří budou              

kvalifikovaní, zdvořilí, důvěryhodní, spolehliví, vnímaví a komunikativní.“ (Slavík, 

2009, s. 288) 

Výběr takových pracovníků probíhá rozličnými sofistikovanými metodami, které 

spadají do oblasti řízení lidských zdrojů jako například pohovor, dotazník a jiné. 

 

➢ Efektivní vedení lidí (leadership) 

Vedení školy je převážně o osobnosti ředitele školy, který dokáže s podřízenými 

vhodně a efektivně komunikovat, motivovat je, být přirozenou autoritou a využívat 

různé techniky řízení a nástroje k naplnění vize a cílů školy. 
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➢ Motivace 

Vedoucí pracovník by měl mít schopnost správně motivovat své spolupracovníky, 

podřízené a další pedagogické i nepedagogické pracovníky, aby společně pracovali 

na dosažení cílů školy. Vzhledem k tomu, že každý člověk je osobnost s různými 

vnitřními pohnutkami, tak nelze stanovit jednoznačné motivační nástroje, a proto je 

třeba hledat individuální motivační nástroje pro každého zaměstnance (finanční 

odměna, nové vybavení kabinetu, samostatný kabinet aj.). 

 

➢ Vnitřní komunikace 

„Efektivní vnitřní komunikace je podstatným faktorem efektivního řízení organizace 

a vnitřního klimatu školy. Můžeme jí rozdělit na vertikální komunikaci probíhající 

směrem dolů (od vedení k zaměstnancům) nebo vzhůru (od pracovníků k vedení) a 

na horizontální komunikaci (mezi zaměstnanci a dětmi).“ (Světlík, 2009, s. 289). 
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4. Marketingová komunikace školy 

Marketingová komunikace je jedním ze základních prvků marketingového mixu a 

podrobně se jí věnuji v empirické části bakalářské práce.  

Ředitel školy, který využívá marketingové řízení, musí nejen vytvořit a nabídnout 

vzdělávací program školy a následně ho dodat svým klientům a zákazníkům. Jeho dalším 

úkolem je informovat klienty, zákazníky a partnery školy o samotné existenci této 

instituce, jejích cílech, plánech a aktivitách a tím vyvolat zájem o všechny tyto informace. 

Nejedná se tedy komunikaci jednostrannou s cílem pouze informovat o něčem, ale o 

komunikaci oboustrannou, kdy dochází k oboustranné výměně informací mezi zdrojem a 

příjemcem sdělení. Zdrojem je v tomto případě škola a příjemcem sdělení jsou          

všichni, kterým jsou ony informace určeny. 

„Marketingová komunikace je komplex metod a prostředků komerční, nekomerční a 

politické komunikace se širší veřejností, cílovými skupinami i jednotlivými recipienty“ 

(Halada, 2016, s. 55) 

Vzhledem k tomu, že se věnuji tématu marketingové komunikace ve školství, tak budu 

dále pracovat s definicí marketingové komunikace od Světlíka. 

„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.“(Světlík, 2012, s. 212) 

 

4.1. Komunikační proces školy 

Základní model komunikačního procesu, který vystihuje podstatu marketingové 

komunikace, nám sděluje, kdo říká – co – jakými prostředky – komu – s jakým účinkem. 
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Základní prvky komunikačního procesu tvoří odesílatel (komunikátor), který je zároveň 

zdrojem sdělení, a příjemce (komunikant), tedy cílová skupina, které je sdělení určeno. 

Další důležitý prvek představuje zakódování přenášeného sdělení do symbolické formy 

vyjádření, jeho přenos vybraným komunikačním kanálem a zpětné dekódování, což je 

vlastně příjemcův překlad vyslané zprávy. (Vysekalová, 2016, s. 222) 

Zdrojem je v případě komunikačního procesu v základní škole sama škola.Příjemcem 

sdělení jsou stávající a potenciální zákazníci nebo klienti školy. 

V procesu komunikace mohou nastat i komunikační šumy, které jsou výsledkem vnitřních 

či vnějších vlivů. Jako příklad lze uvést cizojazyčné termíny ve školním vzdělávacím 

programu. (Krejčí, 2016) 

Účinnost sdělení se zjišťuje podle toho, jak se zdroji podaří vyvolat pozornost příjemců. 

Sdělení, které je účinné by mělo korelovat s cíli školy a zároveň by mělo mít na příjemce 

zprávy očekávaný efekt. Zdroj sdělení musí být přijatelný a atraktivní. Přijatelný zdroj je 

v našem případě důvěryhodný, loajální, odborný (z pohledu školy, pedagoga nebo 

ředitele). Každý vztah jako je i vztah zákazníků a školy prochází konkrétními fázemi. 

Každá fáze vyžaduje jiný obsah a formu sdělení. 

„Tyto fáze popisuje například takzvaný model AIDA, nejjednodušší a nejstarší model 

vyjadřující hierarchii komunikačního působení. Název je tvořen prvními písmeny slov 

popisujících jednotlivé fáze zmíněného vztahu: 

• Awareness – upoutání pozornosti 

• Interest – vzbuzení zájmu 

• Desire – vyvolání přání 

• Action – dosažení akce“(Světlík, 2009, s. 217) 

 

Jako příklad popisu jednotlivých fází komunikačního procesu může sloužit příklad 

komunikace rodiče, který se rozhoduje o umístění dítěte do první třídy základní školy. 
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V průběhu první fáze přemýšlí rodič o volbě školy a uvědomuje si, že každá základní škola 

má určitou nabídku vzdělávacích služeb. V druhé fázi ho zaujme konkrétní nabídka 

základní školy. Ve třetím kroku jde o vyvolání přání. Rodič na základě prostudovaných 

informací, které o škole má, si uvědomí, že je vhodná pro jeho dítě a chce, aby ji 

navštěvovalo. V poslední čtvrté fázi se dostaví se svým dítětem k zápisu do první třídy. 

 

4.2. Členění marketingové komunikace 

Marketingovou komunikaci lze členit různými způsoby. Jako například: 

• komunikace tematická – sděluje informace o produktu 

• komunikace zaměřená na image – má napomoci zlepšení vztahů s cílovou 

skupinou, zacílení na značku 

• komunikace podlinková – zaměřená na aktivity, které mají přesvědčit zákazníky 

k nákupu 

• komunikace nadlinková – televizní, rozhlasová reklama 

Pro účely mojí práce budu pracovat s členěním marketingové komunikace na vnitřní a 

vnější. 

Vnitřní komunikaceje součástí marketingového mixu jako „5 P – Lidé“. 

Zaměřuje se na komunikaci mezi vedením školy a jeho zaměstnanci a žáky školy tedy   

tzv. vertikální komunikaci. A dále na komunikaci na úrovni horizontální tedy mezi 

zaměstnanci a žáky školy. 

Vnitřní komunikace je základem komunikace nejen ve škole, ale i v jakékoliv jiné firmě.  

„Pověst každé organizace vychází vždy zevnitř a odráží do jisté míry její firemní kulturu“ 

(Hejlová, 2015, s. 152) 
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Hlavními cíli vnitřní komunikace je: 

• Informovat všechny zaměstnance a žáky o všem, co se ve škole děje, dále o cílech, 

vizi. 

• Motivovat všechny zaměstnance a žáky. 

• Vytvářet vhodné podmínky pro práci, převážně příznivého klimatu, atmosféry 

důvěry a vzájemné kooperace. 

Vnější komunikace je zaměřena převážně na potenciální žáky, rodiče, partnery školy a 

veřejnost. Z toho plynou i jiné cíle, které sleduje oproti vnitřní komunikaci. 

Hlavními cíli vnější komunikace je: 

• Informovat klienty a zákazníky školy o svých aktivitách, dostat školu do povědomí 

všem potenciálním subjektům, snažit se vyvrátit zkreslené představy. 

• Přesvědčovat potenciální žáky, aby si podali přihlášku právě na danou školu, aby 

dali přednost konkrétníškole před konkurencí a další. 

• Připomínat existenci školy i mimo období zápisů do první třídy nebo přijímacích 

zkoušek, aby si veřejnost pamatovala akce, které škola pořádá a kterými se odlišuje 

od ostatních škol v daném regionu. 

 

4.3. Komunikační mix a jeho nástroje 

Všechny vzdělávací instituce musí efektivně komunikovat se svými zákazníky a veřejností. 

Nestačí mít kvalitní vzdělávací program, vhodně ho umístit na vzdělávací trh, případně 

stanovit cenu. Neméně podstatnou částí marketingového mixu je vhodně zvolený a  

sestavený komunikační mix školy. Škola musí dostatečným informováním o svých cílech, 

plánech, aktivitách a vzdělávací nabídce oslovit a zaujmout své potenciální i současné 

zákazníky. K tomu využívá různé formy marketingové komunikace, jejichž působení na 

rodiče zkoumá tato bakalářská práce. 
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Použité nástroje komunikace se odvíjí od cílové skupiny, kterou chce škola oslovit (jiná 

komunikace bude v obci, kde je málo žáků a jiná ve velkém městě, kde je výrazný převis 

poptávky po vzdělávání nad nabídkou), od finančních možností školy a také od cílů 

komunikace. 

Marketingový komunikační mix se skládá z následujících způsobů komunikace:  

a) Osobní komunikace 

Jedná se o přímou formu komunikace s jedním či více příjemci. V případě základní školy 

dochází k osobní komunikaci mezi pracovníky a jejími zákazníky každý den. Ředitel školy 

jedná s učiteli, rodiči a dalšími subjekty. Učitelé jsou denně v kontaktu se žáky a někdy i s 

jejich rodiči. Efektivita osobní komunikace se odvíjí od verbálních a neverbálních 

schopností pracovníků školy. 

„Mezi důležité kvality nezbytné pro úspěšnou osobní komunikaci patří schopnost    

empatie, tj. vcítění se do duševních stavů, pocitů a myšlenkových pochodů toho, s kým 

jednáme.“ (Světlík, 2009, s. 219) 

Příkladem může být učitel, který nadšeně připravuje s první třídou Vánoční jarmark a 

výrobky na něj, které sami prvňáčci prodávají a ze získaných peněz si pak financují akce 

v průběhu školního roku. Toto nadšení a přímá komunikace učitele s rodiči zvyšuje 

důvěryhodnost i nadšení rodičů pomoci třídě, jarmarku se zúčastnit s cílem nakoupit si 

výrobky svých dětí. 

Nevýhodou osobní komunikace je časová náročnost a vysoká osobní angažovanost učitele 

nebo jiného subjektu, který je zdrojem komunikace. 

Výhody ovšem převažují. Tento nástroj komunikačního mixu eliminuje komunikační šumy 

neboli nedorozumění, které může nastat při špatném pochopení sdělení. Srozumitelnost 

sdělení je v tomto případě vysoká a nejasnosti je možné si ihned na místě vysvětlit. Učitel 

má možnost upoutat pozornost svým projevem a vystupováním a neméně důležitou 

výhodou je promptní zpětná vazba. 

Účinná je i vizualizace informace, která podpoří obsah sdělení. Patří sem                      

např. elektronická prezentace, výroční zpráva školy, školní časopis apod. 
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b) Public relations – PR (Vztahy s veřejností) 

Vztahy s veřejností bývají zaměňovány s reklamou. Hlavní rozdíl je v tom, že reklamu si 

někdo objedná, zaplatí a pronajme si čas a prostor v médiích. Ve vztazích s veřejností ve 

školství jde o to přesvědčit klienty základní školy o kladném přístupu ke škole, který dále 

tito klienti šíří mezi veřejnost ze svého přesvědčení a zdarma. 

„Vztahy s veřejností jsou činnosti spojené s budováním vzájemného porozumění mezi 

firmou a jejím prostředím, cílovými a zájmovými skupinami. Veřejnost je definovaná 

množina lidí, kteří mají k firmě nějaký vztah, ať už přímý, nebo nepřímý, nebo o ni 

projevují z nějakého důvodu zájem.“ (Jakubíková, 2013, s. 317) 

Škola může pro styk s veřejností použít různé nástroje: 

• jednotný vizuální styl školy – stejné logo, hlavičkové papíry, propagační materiály 

• elektronická komunikace – e - maily, intranet 

• materiály školy – školní časopis, letáky, brožury 

• zprávy – informace o aktivitách a výsledcích školy jako jsou umístění žáků 

v soutěžích, olympiádách a jiné 

• tiskové konference a vystoupení zástupců školy na odborných konferencích nebo 

v médiích 

• místní tisk – škola zde zveřejňuje zprávy o novinkách a chystaných akcích 

• místní rozhlas – bezplatně škola informuje např. o zápisech do první třídy nebo i 

ojiných společných akcích 

 

c) Reklama 

„Reklama je placená forma neosobní komunikace, prezentace myšlenek, výrobků a 

služeb.“ (Jakubíková, 2013, s. 308) 

Výhodou reklamy je plošné oslovení širokého spektra lidí. Nevýhodou jsou vysoké 

finanční náklady a jednosměrnost komunikace směrem od školy k veřejnosti. 

Otázkou zůstává, zda si škola vůbec může reklamu dovolit a zda je jejím záměrem oslovit 

širokou veřejnost žijící např.na Moravě, když škola sídlí ve středních Čechách. 



28 

 

Jedna z podmínek úspěšnosti reklamního sdělení je jeho kvalita. Tedy aby toto sdělení bylo 

pravdivé, srozumitelné, důvěryhodné a zapamatovatelné. 

Potom je na zvážení vedení školy, zda investovat nemalé peníze do toho způsobu 

marketingové komunikace s vidinou kýženého efektu. 

 

d) Event marketing (Pořádání akcí) 

Základní škola pořádá tradiční akce s cílem seznámit rodiče i širokou veřejnost se školním 

prostředím. Může se jednat o Den otevřených dveří, Vánoční jarmark, kde děti prodávají 

vlastnoručně vyráběné produkty, pravidelné aktivity spojené se zápisem do 1. tříd a další. 
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5. Empirická část 

5.1. Formulace problému 

V teoretické části bylo vysvětleno teoretické vymezení marketingu, marketingový mix 

školy – produkt, cena, distribuce, komunikace a lidské zdroje. Detailněji se práce zabývá 

nástrojem marketingové komunikace vzhledem k rodičům a jejich vnímání této složky 

marketingového mixu. Je opravdu rozdílná komunikace obecních škol v okrese Nymburk a 

pražských škol? Nejen touto otázkou se budu zabývat ve výzkumné části. 

  

Cíl výzkumu: 

Cílem práce je zmapovat, jakým způsobem komunikují základní školy v hlavním městě a 

základní školy na Nymbursku z pohledu rodičů. Prostřednictvím dotazníkového šetření 

mezi základními školami na Praze 12 a v okrese Nymburk detailně zanalyzovat jednotlivé 

části marketingové komunikace školy a rodičů. Závěrem provést komparaci a zjistit, zda 

školy v Praze a v okrese Nymburk používají rozdílné komunikační nástroje, kterými 

působí na rodiče svých žáků a jak jsou tyto nástroje vnímány rodiči. 

 

Hlavní výzkumné otázky: 

➢ Vnímají rodiče na Nymbursku a v Praze 12 komunikaci základních škol rozdílně? 

➢ Jsou s webovými stránkami školy spokojenější rodiče v Praze 12 nebo v okrese 

Nymburk? 

➢ Ovlivňuje marketingová komunikace rodiče při výběru základní školy? 

➢ Je významný rozdíl ve formě komunikace rodičů a učitelů u základních škol 

v Praze 12 a na Nymbursku? 
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5.2. Charakteristika výzkumného vzorku 

Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření bylo prováděno mezi rodiči žáků navštěvující základní školy v Praze 

12 a v okrese Nymburk.  

Výběrový soubor byl tvořen 5 základními školami v Praze 12 s počtem žáků do 500 a        

5 základními školami v okrese Nymburk s počtem žáků do 500. 

Základním souborem bylo v Praze 12 celkem 9 základních škol s průměrným počtem 500 

žáků na školu a v okrese Nymburk celkem 46 základních škol s průměrným počtem žáků 

250 na školu.  

Jestliže bereme v úvahu reprezentativní vzorek vzhledem k počtu škol, u kterých je 

prováděno dotazníkové šetření mezi rodiči je to 5 z 9 škol na Praze 12, tedy 56 % a 5 ze 46 

škol v okrese Nymburk, tedy 11 %. Tento nepoměr je způsobem rozlohou okresu 

Nymburk, která je mnohem větší než rozloha městské části Prahy 12 a tudíž je na území 

Nymburska větší počet základních škol.   

Dotazník byl rozeslán 150 rodičům z 5 základních škol v Praze 12 a 150 rodičům z            

5 základních škol v okrese Nymburk. 

 

5.3. Použité metody výzkumu 

Sběr dat bude probíhat na základě výzkumného šetření. Při němž „se empirickými 

metodami zkoumají hypotézy o vztazích mezi pedagogickými jevy.“ (Chrástka, 2016, s. 11) 

Bakalářská práce naplňuje charakteristiky výzkumu, tedy pracuje s větším počtem 

respondentů a kvantifikovatelnými daty. 
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Dotazník 

Hlavním nástrojem sběru dat bude dotazník, distribuovaný elektronickou formou a na který 

budou respondenti anonymně odpovídat. Budou mít dostatek času na odpovědi. Nebudou 

ovlivňováni osobou tazatele, jak tomu může být u osobního dotazování. Na druhou stranu 

pokud je nějaká otázka pro respondenta obtížně interpretovatelná, tak může dojít 

k nesprávné odpovědi a není možné se na nejasnosti tazatele zeptat. 

Podle Pelikána (2007, s. 104) je dotazníkové šetření jednou z nejpoužívanějších 

explorativních metod empirického výzkumu. 

Pro splnění cíle mé bakalářské práce jsem si zvolila právě metodu dotazníkového šetření 

z důvodu rychlého oslovení cílové skupiny, kdy respondenti na dotazník odpovídají v čase, 

který si sami zvolí.  

Při sestavení svého dotazníku jsem použila otázky identifikačního charakteru                

(kraj, vzdělání, věk) a dále pak otázky zaměřené na komunikaci školy s rodiči, použitými 

komunikačními nástroji školy k rodičům i rodičů ke škole a otevřené otázky, které 

respondenty nesvazovaly, tím že měli pouze omezený výběr možností odpovědí. 

V dotazníkovém šetření jsem také použila techniku škálování pro posouzení intenzity 

postojů respondentů v jednotlivých otázkách. Pro zjišťování postojů jsem použila 

postojové škály vyjádřené v číselných hodnotách. (Tahal, 2017) 

Názory jedinců na určitou skutečnost, tedy jejich hodnocení, jsou zjišťovány hodnotícími 

škálami (posuzovací škály). Jejich prostřednictvím se měří např. pracovní vlastnosti 

člověka. „Hodnotové škály umožňují zjišťování hodnotových preferencí 

člověka.“(Kociánová, 2010, s. 117) 
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5.4. Průběh dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření 

Vlastní výzkum probíhal od 25. února do 10. března 2019 formou dotazníkového šetření. 

Osobně jsem oslovila Rady rodičů při vybraných základních školách a ti provedli distribuci 

dotazníků mezi rodiče 5 základních škol v Praze 12 a 5 základních škol v okrese Nymburk. 

Celkem bylo osloveno 300 rodičů.  

Návratnost dotazníků byla vysoká. Odpovědělo 139 rodičů, tj. 93 % z okresu Nymburk 

a 120 rodičů, tj. 80 % z Prahy 12. 

Výsledky dotazníkového šetření byly exportovány ze systému Survio (on-line platforma 

pro tvorbu dotazníků) a zpracovány v Excelu do tabulek četností a grafů se slovními 

komentáři. 

 

5.5. Výsledky výzkumného šetření 

 

Bylo rozesláno 300 dotazníků s návratností 259 dotazníků. 

Součástí dotazníkového šetření byly i identifikační údaje (otázky č. 1, 2, 3), které nebyly 

primárním cílem výzkumu, ale zjišťovaly charakteristiky respondentů důležité pro 

následnou komparaci. Hlavní komparační údaj je okres, podle kterého jsou zkoumány další 

otázky v dotazníku, dále nejvyšší dosažené vzdělání a věk respondentů. 
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Otázka č. 1. V jakém okrese navštěvuje Vaše dítě základní školu? 

 

Cílem otázky bylo identifikovat umístění základní školy a následně podle výsledků této 

otázky komparovat odpovědi respondentů, tedy rodičů. 

Z výsledků v tabulce je patrná vysoká návratnost v obou ze zmíněných okresů a tedy i 

vypovídací hodnota komparace v následujících otázkách je veliká. Větší část responzí je 

z okresu Nymburk 54 % a 46 % z Prahy 12. 

 

Tabulka č. 1 – jednotlivé odpovědi 

Možnosti odpovědí Responzí celkem Podíl 

Praha 12 120 46 % 

Okres Nymburk 139 54 % 

  259 100 % 

 

 

Otázka č. 2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

V otázce týkající se nejvyššího dosaženého vzdělání jsou patrné rozdíly. V Praze převažuje 

podíl vysokoškolsky vzdělaných rodičů (55 %) oproti rodičům z okresu Nymburk (26 %). 

V okrese Nymburk převažují rodiče středoškolsky vzdělaní (48 %) oproti pražským (30 

%). Dále je v okrese Nymburk více rodičů s výučním listem (12 %) než v Praze (2 %). 

Vzhledem k omezenému počtu respondentů nelze z této otázky vyvozovat hlubší závěry a 

s identifikátorem věku budu pracovat v detailních analýzách odpovědí v následujících 

otázkách. 

Výsledky šetření jsou u této a všech následujících otázek zaznamenány ve formě 

komparační tabulky pro přehledné porovnání rozdílů a sloupcového grafu. U některých 

otázek jsou doplněny další srovnávací tabulky, které zobrazují detailní pohledy. 
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Tabulka č. 2  – jednotlivé odpovědi 

Možnosti odpovědí Praha 12 Podíl  Okres Nymburk Podíl  

Vysokoškolské  66 55 % 36 26 % 

Středoškolské 36 30 % 67 48 % 

Vyšší odborné 10 8 % 12 9 % 

Základní  6 5 % 7 5 % 

Výuční list 2 2 % 17 12 % 

  120 100 % 139 100,0 % 

 

 

Graf č. 2 Komparace okresů 

 

 

Otázka č. 3 Kolik je Vám let? 

Z odpovědí u identifikační otázky týkající se věku plyne, že v Praze je více starších rodičů 

s věkovým rozpětím mezi 41 – 50 roky (52 %) oproti mimopražským rodičům (23 %). 

Naopak u rodičů z nymburského okresu je více rodičů mezi 31 – 40 roky (57 %) a ve 

stejné věkové kategorii je u vybraných pražských základních škol pouze 35 % rodičů.  
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Věk do 30 let má v Praze 12 % rodičů a v okrese Nymburk 18 % rodičů. Ve věkové 

kategorii 51 a více let jsou 2 % rodičů u obou okresů. 

Vzhledem k malému rozsahu výzkumu budu tento identifikátor používat v dalších 

otázkách jako klíč k jejich detailní analýze.  

 

Tabulka č. 3 – jednotlivé odpovědi respondentů 

Možnosti odpovědí Praha 12 Podíl Okres Nymburk Podíl 

41-50 let 62 52 % 32 23 % 

31 - 40 let 42 35 % 79 57 % 

do 30 let 14 12 % 25 18 % 

51 a více let 2 2 % 3 2 % 

  120 100 % 139 100 % 

 

Graf 3 - Komparace okresů 
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➢ V bakalářské práci jsem si položila čtyři výzkumné otázky, které směřovaly k cíli 

výzkumného šetření a tím bylo primárně zjistit rozdíly v marketingové komunikaci 

v pražských a mimopražských základních školách. Nyní budu analyzovat jednotlivé 

odpovědi respondentů ve spojitosti s výzkumnými otázkami v následujících 4 

oblastech: Komunikace základní školy ve vztahu k rodičům; Webové stránky 

jako jeden z nástrojů marketingové komunikace; Důležitost marketingové 

komunikace při výběru základní školy; Způsob komunikace rodičů a učitelů. 

 

 

➢ Komunikace základní školy ve vztahu k rodičům 

Otázkou komunikace základní školy ve vztahu k rodičům jsem zabývala v otázkách č. 4, č. 

5, č. 6 a č. 7. 

V těchto otázkách rodiče hodnotili komunikaci základní školy s nimi prostřednictvím 

škály, formy komunikace z hlediska jejich důležitosti. Dále informovanost a komunikaci 

školy s rodiči ohledně prospěchu a chování a v otevřené otázce vyjadřovali návrhy na 

změny komunikace školy směrem k nim. 

 

Otázka č. 4 Ohodnoťte komunikaci základní školy s rodiči? 

V této otázce byla rodičům nabídnuta škála možností odpovědi k hodnocení komunikace 

základní školy s rodiči (1 - výborná; 2 - spíše dobrá; 3 - dobrá; 4 - spíše špatná; 5 - špatná). 

 V porovnání komunikace školy vzhledem k okresům převažuje na stupnici hodnocení 

spíše dobrá, Praha (41,7 %) a Nymburk (36 %). Následuje na druhém místě výborná 

komunikace v Praze (28,3 %) a na třetím místě dobrá komunikace, kde v Praze jde o 20 % 

respondentů. 

V okresu Nymburk je na druhém místě dobrá komunikace s 30,2 % odpovědí rodičů a na 

třetím místě výborná s 25,2 % responsí. 

 Spíše špatná komunikace je na čtvrtém místě se shodným počtem 10 responzí v obou 

okresech. Nejméně responzí má odpověď špatná, v Praze 1,7 % a v okresu Nymburk       

1,3 %. 
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Při zprůměrování jednotlivých škál jsou o 0,1 bodu spokojenější pražští rodiče (2,1) než 

nymburští (2,2). 

 

Tabulka č. 4 a) – jednotlivé odpovědi respondentů 

Možnosti odpovědí Praha 12 Podíl  Okres Nymburk Podíl 

Spíše dobrá 50 41,7 % 50 36,0 % 

Výborná 34 28,3 % 35 25,2 % 

Dobrá 24 20,0 % 42 30,2 % 

Spíše špatná 10 8,3 % 10 7,2 % 

Špatná 2 1,7 % 2 1,4 % 

  120 100,0 % 139 100,0 % 

 

Graf 4 - Komparace okresů 
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Položme si otázku. Jak odpovídaly dvě nejpočetněji zastoupené skupiny, tedy středoškolsky 

a vysokoškolsky vzdělaní rodiče? 

Při zaměření pouze na vysokoškolsky vzdělané rodiče je z tabulky č. 4 b) vidět, že jich 

66,7 % odpovědělo, že komunikace je na výborné nebo spíše dobré úrovni. V podobném 

smyslu odpovídali i vysokoškolsky vzdělaní respondenti z okresu Nymburk, kde jich     

80,5 % odpovědělo také pozitivně.  

Z pohledu druhé nejčetnější skupiny a to středoškolsky vzdělaných respondentů tvoří opět 

největší skupinu respondenti spokojení s komunikací školy. V Praze je to 77,8 % a 

v okrese Nymburk jen 58,2 %. Stále se jedná o nadpoloviční většinu spokojených 

středoškoláků, ale je vidět rozdíl oproti vysokoškolsky vzdělané skupině respondentů. 

Rodiče z Prahy odpovídali, že je komunikace na výborné nebo spíše dobré úrovni 

nejčastěji ve věkové kategorii 41 – 50 let. 

Rodiče z okresu Nymburk odpovídali pozitivně nejčastěji ve věkové kategorii 31 – 40 let. 

 

Tabulka č. 4 b) – komparace komunikace školy vs. vysokoškolské vzdělání 

Možnosti odpovědí Praha 12 - VŠ Podíl Okres Nymburk – VŠ Podíl  

Výborná 20 30,3 % 13 36,1 % 

Spíše dobrá 24 36,4 % 16 44,4 % 

Dobrá 16 24,2 % 6 16,7 % 

Spíše špatná 6 9,1 % 1 2,8 % 

Špatná 0 0,0 % 0 0,0 % 

  66 100,0 % 36 100,0 % 
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Otázka č. 5 Jaká forma komunikace je pro Vás jako rodiče důležitá? (více možností 

odpovědí) 

U této otázky rodiče vybírali více možností odpovědí s ohledem na to, jaká forma 

komunikace je pro ně důležitá.  

Na prvních třech místech u rodičů v Praze byla e – mailová komunikace s vyučujícími 

(33,3 %), osobní setkání (30 %), a informace o škole na webových stránkách (19,2 %).  

U rodičů z nymburského okresu je na prvním místě osobní setkání (37,7 %), dále e – 

mailová komunikace s vyučujícími (27 %) a informace o škole na webových stránkách 

18,4 %).  

Z výsledků komparace z pohledu okresů vyplývá, že v obcích na Nymbursku preferují 

rodiče více osobní setkání než v Praze. 

 

Tabulka č. 5 a) – jednotlivé odpovědi respondentů 

Možnosti odpovědí Praha 12 Podíl  Okres Nymburk Podíl  

Osobní setkání (třídní schůzky apod.) 72 30,0 % 127 37,7 % 

E -mailová komunikace s vyučujícími 80 33,3 % 91 27,0 % 

Informace o škole na webových stránkách 46 19,2 % 62 18,4 % 

Akce pro rodiče a veřejnost 18 7,5 % 27 8,0 % 

Informace na nástěnkách a vývěskách 10 4,2 % 14 4,2 % 

Jiná 6 2,5 % 5 1,5 % 

Informace o škole na sociálních sítích 6 2,5 % 10 3,0 % 

Informace ve školním časopise 2 0,8 % 1 0,3 % 
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Graf 5 - Komparace okresů 

 

Položme si otázku, jaké jsou preference podle vzděláníve třech nejčastěji zmiňovaných 

kategoriích? 

Nejvíce vysokoškoláků v okrese Nymburk preferuje osobní setkání (32), e - mailovou 

komunikaci (28) a informace o škole na webu (18). Středoškoláci na Nymbursku nejvíce 

upřednostňují osobní setkání (62), e - mailovou komunikaci (44) a informace na webu 

(31).  Více informací je v tabulce č. 5 c). 

Pražští vysokoškoláci mají preference následující. 42 rodičů upřednostňuje e – mailovou 

komunikaci, 36 osobní setkání a 28 informace na webu. Středoškolsky vzdělaní rodiče 

v Praze preferují stejně e – mailovou komunikaci a osobní setkání (28) a méně informace 

na webu (16). Více informací je v tabulce č. 5 b). 
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Z hlediska věkové struktury nejčastěji v Praze zmiňují e – mailovou formu komunikace 

vysokoškoláci ve věku 41 – 50 let a v okrese Nymburk středoškolsky vzdělaní rodiče ve 

věku 41 - 50 let. 

V Praze zmiňují osobní formu komunikace nejčastěji vysokoškoláci ve věku 31 – 40 let a 

v okrese Nymburk středoškolsky vzdělaní rodiče ve věku 31 – 40 let. 

 

Tabulka č. 5 b) – Komparace forem komunikace a vzdělání - Praha 

  Vysokoškolské Středoškolské 

Vyšší 

odborné 

Výuční 

list Základní 

E-mailová komunikace s 

vyučujícím  42 28 4 2 4 

Osobní setkání 36 28 6 2   

Informace o škole na 

webových stránkách 28 8 6 2 2 

 

Tabulka č. 5 c) – Komparace forem komunikace a vzdělání – Nymburk 

  Vysokoškolské Středoškolské 

Vyšší 

odborné 

Výuční 

list Základní 

Osobní setkání 32 62 11 15 7 

E-mailová komunikace s 

vyučujícím  28 44 9 7 3 

Informace o škole na 

webových stránkách 19 31 7 2 3 

 

Otázka č. 6 Myslíte si, že jste dostatečně informováni o prospěchu a chování Vašeho 

dítěte? 

U této otázky byly odpovědi v obou okresech velmi vysoké z pohledu spokojenosti, 

Nymburk (91,4 %) a Praha (93,3 %).  
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Tabulka č. 6 

 

Možnosti odpovědí Praha 12 Podíl Okres Nymburk Podíl 

Ano 112 93,3 % 127 91,4 % 

Ne 8 6,7 % 12 8,6 % 

  120 100,0 % 139 100,0 % 

 

 

Graf 6 - Komparace okresů 

 

 

Kdo jsou nespokojení rodiče v Praze a v okrese Nymburk? 

Z 8 pražských nespokojených rodičů mělo 6 vysokoškolské vzdělání a věk 41 - 50 let a 2 

středoškolské vzdělání ve věku 41 – 50 let.Hlavní důvody nespokojenosti v Praze byly 

pozdní informovanost a elektronická žákovská knížka, ve které učitelé řeší pouze známky, 

ale slovně nekomentují prospěch.  
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U nymburských rodičů byly odpovědi týkající se nespokojenosti identické a navíc rodiče 

zmiňovali málo časté třídní schůzky, pouze 1x za pololetí, kde se stejně řeší jen známky a 

ne prospěch. Ze 12 rodičů mělo 5 základní vzdělání a věk 31 – 40 let a 7 rodičů bylo ve 

věku 31 – 40 let s výučním listem. 

 

Otázka č. 7 V čem by se podle Vás měla změnit komunikace školy s rodiči? 

 

Tato otázka byla otevřená. Odpovědi jsem následně seskupila podle jejich obsahové 

podobnosti. 

Nejčastější odpovědí bylo, že komunikace školy s rodiči je dostatečná a nic by se měnit 

nemělo v Praze podle 45,8 % rodičů a 49,6 %respondentů v okrese Nymburk. 

Více osobních setkání by preferovalo 21,6 % rodičů z okresu Nymburk a 21,7 % rodičů 

v pražském okrese.  

V okrese Nymburk rodič na třetím místě zmiňovali rychlejší jednání (10,8 %), na čtvrtém 

místě více používat Bakaláře (online systém pro správu školní agendy) a elektronickou 

formu komunikace 8,6 %, na pátém místě neochotu učitelů 5,8 %, na šestém místě méně 

negativního přístupu a posledním místě větší pravidelnost poskytovaných informací 1,4 %. 

Rodiče v Praze na třetím místě zmiňovali rychlejší jednání 17,5 %, na čtvrtém místě větší 

pravidelnost poskytovaných informací 8,3 %, na pátém místě méně negativního přístupu a 

sankcí 4,2 %, a na posledním místě neochotu učitelů např. v posílání úkolů v případě 

nemoci dítěte 2,5 %. Více používat elektronickou formu komunikace nezmínil žádný rodič. 
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Tabulka č. 7 – odpovědi jednotlivých respondentů 

Možnosti odpovědí Praha 12 Podíl  Okres Nymburk Podíl  

Komunikace je dostatečná 55 45,8 % 69 49,6 % 

Více osobních setkání s učiteli, třídními apod. 26 21,7 % 30 21,6 % 

Rychlé jednání a sdílení informací včas a 

s předstihem 21 17,5 % 15 10,8 % 

Pravidelnost  10 8,3 % 2 1,4 % 

Méně negativního přístupu a sankcí 5 4,2 % 3 2,2 % 

Používat více elektronickou komunikaci, 

Bakaláře  0 0,0 % 12 8,6 % 

Neochota učitelů (např.posílat úkoly v případě 

nemoci dítěte, aj.) 3 2,5 % 8 5,8 % 

  120 100,0 % 139 100,0 % 

 

Graf č. 7 - Komparace okresů 
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Otázka č. 5 se zabývala formami komunikace důležitými pro rodiče.Položme si následující 

otázky. 

Jak odpovídali rodiče, kteří uvedli v otázce č. 5, že je pro ně nejcennější forma komunikace 

osobní setkání? Jsou mezi rodiči, kteří by rádi více osobních setkání i takoví, kteří neuvedli 

osobní setkání jako pro ně důležitý faktor v otázce č. 5?  

Rodiče z Prahy ve 30 % odpověděli v otázce č. 5, jaká forma komunikace je pro ně 

důležitá, že je to osobní setkání. Rozdíl 8,3 % (otázka č. 5 a otázka č. 7 týkající se 

osobního setkání) jsou rodiče, pro které je cenná osobní forma komunikace a kteří jsou 

spokojeni s její četností.  

Z rodičů, kteří v této otázce odpověděli, že by rádi více osobních setkání, byli 2 rodiče, 

kteří neuvedli osobní jednání jako pro ně důležitý faktor v otázce č. 5. Jednalo se o 

středoškolsky vzdělané respondenty ve věku 41 – 50 let.   

Rodiče z okresu Nymburk ve 37,7 % odpověděli v otázce č. 5, jaká forma komunikace je 

pro ně důležitá, že to je osobní setkání. Rozdíl 16,1 % (otázka č. 5 a otázka č. 7 týkající se 

osobního setkání) jsou rodiče, pro které je cenná osobní forma komunikace a kteří jsou 

spokojeni s její četností.  

Z rodičů, kteří v této otázce odpověděli, že by rádi více osobních setkání, byli 4          

rodiče, kteří neuvedli osobní jednání jako pro ně důležitý faktor v otázce č. 5. Jednalo se o 

dva rodiče s výučním listem ve věku 31 – 40 let a 2 rodiče se základním vzděláním ve 

věku 31 – 40 let.   

Jací rodiče odpovídali na třetí nejčastěji zmiňovanou odpověď „rychlé jednání a sdílení 

informací včas“? 

Rychlé jednání a sdílení informací včas a s předstihem byla třetí nejčastěji zmiňovaná 

odpověď, v Praze 17,5 % a v okrese Nymburk 10,8 %. V Praze se jedná o respondenty 

s vysokoškolským a středoškolským vzděláním ve věku 41 – 50 let. V okrese Nymburk 

jsou to středoškolsky vzdělaní lidé ve věku 31 – 40 let. 

Ještě se blíže podíváme na odpovědi týkající se elektronické formy komunikace, kterou 

zmiňovali pouze rodiče v nymburském okrese. 
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Kdo chce používat více elektronickou formu komunikace? 

V okrese Nymburk chce 8,6 % používat více elektronickou formu komunikace a program 

Bakaláři. Podle odpovědí se jedná o rodiče se vzděláním vyšším odborným a základním a 

věkem 31 – 40 let.  

Jsou mezi těmito 8,6 % i rodiče, kteří v otázce č. 5 zmínili elektronickou formu komunikace 

jako pro ně důležitou položku? 

Žádný z těchto rodičů nezmínil elektronickou formu komunikace jako nejcennější v otázce 

č. 5. Jedná se tedy o rodiče, pro které je důležitější jiná forma komunikace než 

elektronická, ale uvítali by, aby ji škola v komunikaci s nimi více využívala. 

Jací jsou rodiče, co v odpovědích zmiňují neochotu učitelů? 

Z Nymburska 5,8 %  rodičů vyjádřilo neochotu učitelů v posílání úkolů a informování o 

učivu v případě nemoci dítěte. V tomto případě odpověděli respondenti se středoškolským 

vzděláním ve věku 41 – 50.  

U pražských rodičů byla neochota učitelů spočívající v činnostech nad rámec jejich 

povinnosti zmíněna třikrát. Jednalo se o středoškolsky vzdělané rodiče ve věku 41 - 50 let. 

 

Souhrnné vyhodnocení komunikace základní školy ve vztahu k rodičům 

 

Z hlediska komparace obou okresů se jeví nejčastěji zmiňovaná komunikace základní 

školy s rodiči jako „spíše dobrá“.  

Z výsledků, které porovnávají vzdělání a komunikaci, vyplývá, že více spokojeni jsou 

vysokoškolsky vzdělaní rodiče z Nymburska než z Prahy. Středoškolsky vzdělaní rodiče 

jsou spokojenější v Praze než v okrese Nymburk. S ohledem na věk jsou v Praze 

spokojenější rodiče mezi 41 – 50 roky a v okrese Nymburk rodiče mezi 31 – 40 roky. 

Rozdíl je v preferencích formy komunikace. Pražští rodiče preferují elektronickou formu, 

zatímco nymburští rodiče preferují osobní setkání. 

Z pohledu tří nejčetněji zastoupených kategorií odpovědí na formy komunikace, tedy 

osobní komunikaci, e – mailovou komunikaci a informace na webu jsou výsledky 

následující. 
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Vysokoškolští respondenti z Prahy upřednostňují e – mailovou komunikaci, ale u 

pražských středoškoláků už je na stejné úrovni e – mailová komunikace a osobní setkání. 

Zatímco na Nymbursku jsou preference středoškolských i vysokoškolských rodičů nejvyšší 

u osobního setkání. 

Informace na webových stránkách jsou četněji zmiňovanou položkou u vysokoškolsky 

vzdělaných rodičů v Praze ve věku 41 – 50 let a u středoškolsky vzdělaných rodičů 

v okrese Nymburk ve věku 31 – 40 let. 

Významný rozdíl není ani v otázce informovanosti o prospěchu a chování dítěte. V    

93,3 % v Praze a 91,4 % v okrese Nymburk jsou rodiče žáků z obou okresů spokojeni 

s touto otázkou. 

Ovšem z pohledu marketingové komunikace je zajímavé se podívat na nespokojené rodiče, 

kteří tvoří sice malé, ale jistě ne bezvýznamné procento. 

Z analýzy plyne, že i když je nespokojených rodičů menšina, tak v Praze mají vyšší 

vzdělání a jsou starší než v okrese Nymburk, kde mají nižší vzdělání a jsou mladší. 

Ohledně změny komunikace ze strany školy je v obou okresech nejčetněji zastoupena 

shoda a to, že změna není potřebná. Bez připomínek na změnu odpovědělo 45,8 % rodičů 

v Praze a 49,6 % rodičů v okrese Nymburk. 

Provázanost s otázkou týkající se forem komunikace je v položce osobní a elektronické 

komunikace následující.  

V Praze tvoří rozdíl, mezi důležitostí osobních setkání a požadavkem na více osobních 

setkání, skupina rodičů, kteří považují osobní setkání za nejcennější a zároveň jsou 

spokojeni s jeho četností, celkem 8,3 % rodičů. Z rodičů, kteří by preferovali více osobních 

setkání, jsou dva, kteří neuvedli osobní setkání jako pro ně nejdůležitější faktor a jsou 

středoškolsky vzdělaní ve věku 41 – 50 let. 

V okrese Nymburk je 16,1 % rodičů, kteří považují osobní setkání za nejdůležitější a jsou 

spokojeni s jeho četností. Rodiče, kteří by měli rádi více osobních schůzek s učiteli a 

zároveň neuvedli osobní setkání jako nejdůležitější formu komunikace, jsou čtyři. Jedná se 

o respondenty se vzděláním s výučním listem a základním ve věku 31 – 40 let. 

Pokud se zaměříme na elektronickou formu komunikace a požadavkům na její         

změnu, jsou výsledky následující.  
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Pouze rodiče v nymburském okrese se základní a vyšším odborným vzděláním ve věku   

31 – 40 let uvedli požadavek na její častější používání. Ovšem žádný z těchto rodičů ji 

v otázce č. 5 neoznačil jako nejdůležitější. 

 

 

➢ Webové stránky jako jeden z nástrojů marketingové komunikace 

Webovými stránkami jako jedním z nástrojů marketingové komunikace jsem se zabývala 

v otázkách č. 8, č. 9 a č. 10.  

Respondenti zde hodnotí komplexnost informací na webových stránkách základní školy. 

Zda nějaké informace postrádají či naopak zda přebývají a konkretizují, o jaké se jedná. 

 

Otázka č. 8 – Najdete na webových stránkách školy všechny požadované informace? 

V této otázce byla rodičům nabídnuta škála možností odpovědi k hodnocení komunikace 

základní školy s rodiči (1 - ano; 2 - spíše ano; 3 – neutrální odpověď; 4 - spíše ne; 5 - ne).  

U pražských rodičů měla největší zastoupení odpověď „spíše ano“ v Praze 38,3 %, „ano“ 

31,7 %, „neutrální odpověď“ 18,3 %, „spíše ne“ 10 % a „ne“ 1,7 %. 

U nymburských rodičů bylo pořadí odpovědí identické. Největší zastoupení měla odpověď 

„spíše ano“ 41 %, „ano“ 28,1 %, „neutrální odpověď“ 18,7 %, „spíše ne“ 12,2 % a „ne“    

0 %. 

Pokud budu brát v úvahu průměr odpovědí ve formě škály od 1 – 5, tak o jednu desetinu 

jsou spokojenější s komplexností informací na webových stránkách pražští rodiče (2,1) 

před nymburskými (2,2). 

 

 

 

 

 



49 

 

Tabulka č. 8 a) – odpovědi jednotlivých respondentů 

Možnosti odpovědí Praha 12 Podíl  Okres Nymburk Podíl  

Spíše ano 46 38,3 % 57 41,0 % 

Ano 38 31,7 % 39 28,1 % 

Neutrální odpověď 22 18,3 % 26 18,7 % 

Spíše ne 12 10,0 % 17 12,2 % 

Ne 2 1,7 % 0 0,0 % 

  120 100,0 % 139 100,0 % 

 

Graf č. 8 - Komparace okresů 

 

 

Položme si otázky. Jaká skupina rodičů se skrývá za položkou nejčetnějších odpovědí u 

obou okresů „spíše ano“? A kteří rodiče odpověděli, že jsou nespokojeni? 

V komparaci okresů je patrné, že v okrese Nymburk nebyl žádný rodič, který odpověděl 

negativně. V Praze odpověděli negativně 2 rodiče se středoškolským vzděláním ve věku  

31 – 40 let. 
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U obou komparovaných okresů jsou nejvíce zastoupeni vysokoškolsky a středoškolsky 

vzdělaní rodiče.  

V Praze odpovědělo „spíše ano“ nejvíce vysokoškoláků ve věku 41 – 50 let, celkem 15.    

U této položky také odpovídali ještě středoškolsky vzdělaní rodiče a rodiče s vyšším 

odborným vzděláním, jak ukazuje tabulka č. 8 b). 

V okrese Nymburk odpovědělo u této položky „spíše ano“ nejvíce středoškolsky 

vzdělaných rodičů ve věku 31 – 40 let, celkem 23. Dále u této položky odpovídali 

vysokoškolsky vzdělaní respondenti a respondenti s výučním listem, jak znázorňuje 

tabulka č. 8 c). 

Tabulka č. 8 b) - rozdělení respondentů podle věku a vzdělání u položky „spíše ano“ - 

Praha 

 

do 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 

Vysokoškolské   9 15 

Středoškolské   8 12 

Vyšší odborné   2   

 

Tabulka č. 8 c) - rozdělení respondentů podle věku a vzdělání u položky „spíše ano“ - 

Nymburk 

 

do 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 

Vysokoškolské   5 7 

Středoškolské 6 23 13 

Výuční list   3   

 

 

Otázka č. 9 Co postrádáte na webových stránkách základní školy, kterou navštěvuje 

Vaše dítě? 

Tato otázka byla otevřená. Rodiče měli možnost vyjádřit svůj názor bez předem daných 

možností odpovědí. Odpovědi jsem seskupila podle jejich obsahové podobnosti. 
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U rodičů v Praze byla nejčastější odpověď, že nepostrádající nic (54,2 %), postrádají více 

aktuálních informací (20 %), informace o škole na webových stránkách (14,2 %), kontakty 

na školu, učitele, družinu (5,8 %), jídelníček, přehled zájmových kroužků (4,2 %) a 

mimoškolní aktivity pořádané školou (1,7 %). 

U rodičů v okrese Nymburk byla nejčetnější odpověď stejná jako v Praze, tedy že nic 

nepostrádají (39,6 %), postrádají více aktuálních informací (23 %), informace o škole na 

webových stránkách (14,4 %). Další odpovědi byly kontakty na školu, učitele, družinu 

(10,8 %), mimoškolní aktivity pořádané školou (8,6 %) a jídelníček, přehled zájmových 

kroužků (3,6 %). 

 

 Tabulka č. 9 – jednotlivé odpovědi respondentů 

Možnosti odpovědí Praha 12 Podíl  Okres  Nymburk Podíl  

Nepostrádám nic 65 54,2 % 55 39,6 % 

Více aktualit (o suplování, rozvrh, učební plán aj.) 24 20,0 % 32 23,0 % 

Informace o škole na webových stránkách 17 14,2 % 20 14,4 % 

Kontakty na školu, učitele, družinu, aj. 7 5,8 % 15 10,8 % 

Mimoškolní aktivity pořádané školou 2 1,7 % 12 8,6 % 

Jídelníček, přehled kroužků 5 4,2 % 5 3,6 % 

  120 100,0 % 139 100,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Graf č. 9 - komparace okresů 

 

 

Podíváme-li se blíže na nejčetnější skupinu rodičů z obou okresů, kteří „nepostrádají nic“, 

co zjistíme o jejich věku a vzdělání? 

Z okresu Praha je skupina spokojených rodičů tvořena 21 vysokoškoláky ve věku            

41 – 50 let, 15 vysokoškoláky ve věku 31 – 40 let, 16 středoškoláky ve věku 41 – 50 let, 11 

středoškoláky ve věku 41 – 50 let a 2 rodiči s vyšším odborným vzděláním ve věku           

31 – 40 let. Z Prahy jsou u této položky nejvíce spokojeni vysokoškoláci ve věku         

41 – 50 let. 

Z okresu Nymburk je skupina spokojených rodičů tvořena 32 středoškoláky ve věku         

31 – 40 let, 10 středoškoláky ve věku 41 – 50 let, 5 vysokoškoláky ve věku 41 – 50 let, 1 

rodičem s vyšším odborným vzděláním ve věku 31 – 40 let a 7 rodiči s výučním listem ve 

věku 31 – 40 let. Z Nymburka jsou u této položky nejvíce spokojeni středoškoláci ve 

věku 31 – 40 let. 
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Otázka č. 10 Co Vám přijde nadbytečné na webových stránkách základní školy, 

kterou navštěvuje Vaše dítě? 

Tato otázka byla opět otevřená. Odpovědi jsem opět seskupila podle jejich obsahové 

podobnosti. 

Pro shrnutí jsem do tabulek u jednotlivých okresů vybrala odpovědi, které byly zastoupeny 

nejčetněji.  

Respondenti z okresu Nymburk odpověděli ve 46,8 %, že nic není nadbytečné. Ve 33,1 % 

jsou na webových stránkách neaktuální informace, v 10,8 % je neuspořádaný design 

stránek, v 6,5 % se na stránkách zbytečně vyskytuje reklama a v 2,9 % se škola příliš 

chválí.  

Respondenti z okresu Praha odpověděli v 56,7 %, že nic není nadbytečné. Ve 37,5 % jsou 

na webových stránkách neaktuální informace, ve 2,5 % je neuspořádaný design stránek, ve 

2,5 % se na stránkách zbytečně vyskytuje reklama a počasí a v 0,8 % se vyskytuje 

samochvála neodpovídající realitě.  

 

Tabulka č. 10 – jednotlivé odpovědi respondentů 

Možnosti odpovědí Praha 12 Podíl  Okres Nymburk Podíl 

Nic není nadbytečné 68 56,7 % 65 46,8 % 

Neaktuální informace, události, fotky aj. 45 37,5 % 46 33,1 % 

Neuspořádaný design stránek 3 2,5 % 15 10,8 % 

Reklama, počasí 3 2,5 % 9 6,5 % 

Samochvála 1 0,8 % 4 2,9 % 

  120 100,0 % 139 100,0 % 
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Graf č. 10 - Komparace okresů 

 

 

Ve spojitosti s předchozí otázkou se budu zamýšlet nad následujícím. 

Kolik rodičů nepostrádá nic na webových stránkách školy a zároveň jim nic nepřijde 

nadbytečné? A kdo jsou rodiče, kteří nic nepostrádají, ale mají výtky k nadbytečným 

informacím? 

Rodiče z Prahy v 54,2 % (65 rodičů) odpověděli, že nepostrádají nic na webových 

stránkách školy. Z tohoto počtu jich 55 v otázce, zda je pro ně něco                     

nadbytečné, odpověděli, že ne, tedy že jsou spokojeni s webovými stránkami komplexně 

po stránce chybějících i nadbytečných informací.  

Zbývajících 10 pražských rodičů odpovědělo v otázce týkající se nadbytečných informací 

takto. Osmi rodičům vadí neaktuální a zastaralé informace. Jsou to rodiče středoškolsky 

vzdělaní ve věku 41 – 50 let a dvěma rodičům připadají nadbytečné reklamy a počasí. Tito 

rodiče mají vyšší odborné a středoškolské vzdělání a jsou ve věku 31 – 40 let. 
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Rodiče z okresu Nymburk v 39,6 % (55 rodičů) odpověděli, že nepostrádají nic na 

webových stránkách školy. Z tohoto počtu jich 50 v otázce, zda je pro ně něco    

nadbytečné, odpověděli, že nic není nadbytečné.  

Zbývajících 5 rodičů má výtky k nadbytečnosti. Třem z nich vadí zastaralé informace. Jsou 

to středoškoláci ve věku 31 – 40 let. Dvěma rodičům vadí design stránek, který považují za 

chaotický a nepřehledný. Jsou to rodiče se středoškolským vzděláním ve věku 31 – 40 let. 

Kdo jsou rodiče, kterým vadí samochvála a přijde jim tato informace jako zbytečně 

komunikovaná na webových stránkách? 

U odpovědí týkající se samochvály školy se jednalo v Praze o jednoho rodiče se základním 

vzděláním ve věku 31 – 40 let a v okresu Nymburk o 2 rodiče se základním vzděláním ve 

věku 31 – 40 let a 2 rodiče s výučním listem ve věku do 30 let a 31 – 40 let. 

 

 

Souhrnné vyhodnocení webových stránek jako nástroje marketingové komunikace 

Spokojení s komplexními informacemi na webových stránkách bylo 70 % rodičů 

z Prahy a 69,1 % rodičů z okresu Nymburk. Pořadí odpovědí u jednotlivých položek bylo 

shodné u obou okresů. 

Nejčetnější byla skupina rodičů z Prahy, kteří odpověděli „spíše ano“ na otázku, zda 

najdou na webových stránkách všechny požadované informace, přesněji 38,3 %. Byli to 

nejvíce vysokoškolsky vzdělaní respondenti mezi 41 – 50 roky. 

Rodiče z Nymburka odpověděli „spíše ano“ ve 41 %. Nejčastěji se jednalo o středoškolsky 

vzdělané rodiče ve věku 31 – 40 let. 

Co rodiče postrádají na webových stránkách školy, kterou navštěvuje jejich dítě, 

odpověděli pražští rodiče v 54,2 %, že nic. Nejvíce spokojených rodičů má vysokoškolské 

vzdělání a jsou ve věku 41 – 50 let. 

Nymburští rodiče ve 39,6 % odpovědí také nic nepostrádají. Mezi těmito rodiči je nejvíce 

středoškolsky vzdělaných respondentů ve věku 31 – 40 let. 
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V otázce nadbytečných informací jich v Praze odpovědělo v 56,7 %, že nepovažují žádné 

informace za zbytečné a v okrese Nymburk odpovědělo shodně ve 46,8 %. 

Pražských rodičů, kteří jsou spokojeni s webovými stránkami z pohledu nadbytečnosti i 

neúplnosti informací zároveň, je 84,6 %. Rodiče, kterým připadají určité informace 

nadbytečné, ale žádné informace nepostrádají, mají středoškolské nebo vyšší odborné 

vzdělání a věk 31 – 40 a 41 – 50 let. 

Nymburských rodičů, kteří jsou také spokojeni s webovými stránkami z pohledu 

nadbytečnosti i neúplnosti informací, je 90,9 %. Rodiče, kterým připadají určité informace 

nadbytečné,ale žádné informace nepostrádají, mají středoškolské vzdělání a věk 31 – 40 

let. 

Rodiče, pro které je nadbytečná informace týkající se samochvály školy, byli nižšího 

vzdělání (základního a s výučním listem) a věku 31 – 40 let v obou komparovaných 

okresech. 

 

➢ Marketingová komunikace a výběr základní školy 

Souvislostí marketingové komunikace a výběru základní školy jsem se věnovala v otázce 

č. 11. 

Respondenti v otázce vybírali faktory důležité při výběru základní školy pro své dítě. 

Jedním z faktorů byla právě marketingová komunikace, konkrétně vyjádřená v položce 

„informace o škole na webu a sociálních sítích“. 

 

Otázka č. 11 Při výběru základní školy pro mé dítě je důležitým faktorem, který mě 

ovlivňuje?(seřaďte podle důležitosti) 

V této otázce respondenti odpovědi řadili od nejdůležitější po nejméně důležité. Otázka 

měla čtyři možnosti předdefinovaných odpovědí a jednu možnost otevřené odpovědi, do 

které respondenti mohli sami doplnit, co ve výběru postrádali. 

U pražských respondentů byly faktory důležitosti seřazeny následovně. Nejdůležitějším 

faktorem, který ovlivňuje rodiče při výběru školy pro své dítě, byla se 4,4 body blízkost 
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školy od trvalého bydliště. Následovalo doporučení přátel a známých (3,6), informace o 

škole na webu a sociálních sítích (3,2), kamarádi dítěte, kteří navštěvují stejnou školu (2,4) 

a odpověď „Jiná“ (1,4). U odpovědi „Jiná“ se vyskytovaly responze týkající se výběru 

školy, která podporuje inkluzi, dále subjektivní dojem ze Dne otevřených dveří ve škole.   

U nymburských respondentů byly faktory důležitosti seřazeny následovně. Nejdůležitějším 

faktorem byla se 4,3 body blízkost školy od trvalého bydliště. Následovalo doporučení 

přátel a známých (3,4), informace o škole na webu a sociálních sítích (3,1), kamarádi 

dítěte, kteří navštěvují stejnou školu (2,8) a odpověď „Jiná“ (1,5). U odpovědi „Jiná“ se 

vyskytovaly responze týkající se výběru školy dle subjektivního dojmu ze Dne otevřených 

dveří ve škole, dále umístění školy s ohledem na střídavou péči dítěte nebo z důvodu, že 

škola nabízí široké spektrum mimoškolních aktivit. 

Vzhledem k tomu, že cílem mé bakalářské práce je komparace marketingové komunikace, 

zaměřím se na položku „Informace o škole na webu a sociálních sítích“, která je jedním 

z komunikačních nástrojů. 

 

Tabulka č. 11 – odpovědi jednotlivých respondentů 

Možnosti odpovědí Důležitost - Praha Důležitost - Nymburk 

Blízkost školy od trvalého bydliště 4,4 4,3 

Doporučení přátel a známých 3,6 3,4 

Informace o škole na webu a sociálních sítích 3,2 3,1 

Kamarádi dítěte, kteří navštěvují stejnou školu 2,4 2,8 

Jiná 1,4 1,5 
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Graf č. 11 - Komparace okresů 

 

 

Kteří rodiče uvedli položku „Informace o škole na webu a sociálních sítích“ na prvním 

místě jako faktor nejdůležitější? A pro které rodiče je naopak nejméně důležitým faktorem? 

Z hlediska nejméně důležitého faktoru odpovídali respondenti v Praze i Nymburce ve 

stejné věkové i vzdělanostní struktuře. Nejméně důležitým faktorem při výběru školy pro 

své dítě se jeví marketingová komunikace v Praze i v Nymburce pro vysokoškolsky 

vzdělané rodiče ve věkovém rozpětí 31 – 50 let, jak znázorňují tabulky č. 11 c) a č. 11 d). 

Z hlediska nejdůležitějšího faktoru je různá věková i vzdělanostní struktura u respondentů 

v Praze a v Nymburce.  

Jako nejdůležitější faktor uvedli marketingovou komunikaci nejčastěji středoškolsky 

vzdělaní rodiče z okresu Praha i Nymburk,ve věku v Praze 31 – 40 let a v Nymburce        

41 – 50 let, jak je zobrazeno v tabulkách č. 11 a) a č. 11 b). 
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Tabulka č. 11 a) – marketingová komunikace je nejdůležitější faktor - Praha 

 

 Praha Do 30 31-40 41-50 

Středoškolské 2 12   

Vysokoškolské   8 3 

Vyšší odborné   2   

Základní 1     

 

Tabulka č. 11 b) – marketingová komunikace je nejdůležitější faktor - Nymburk 

 

 

31-40 41-50 Do 30 

Středoškolské 6 7 4 

Vysokoškolské   2 1 

Výuční list 2 3 1 

Základní     1 

 

Tabulka č. 11 c) – marketingová komunikace je nejméně důležitý faktor  - Praha 

 

 

Do 30 31-40 41-50 

Středoškolské 1 2   

Vysokoškolské   4 4 

Vyšší odborné   2   

Základní 1     
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Tabulka č. 11 d) – marketingová komunikace je nejméně důležitý faktor  - Nymburk 

 

 

Do 30 31-40 41-50 

Středoškolské 1 2   

Vysokoškolské   6 4 

Vyšší odborné   2   

Základní 1     

 

 

Souhrnné vyhodnocení otázky marketingové komunikace a výběru základní školy 

 

V komparaci pražských a nymburských respondentů je patrné, že ani v jednom z okresů 

není marketingová komunikace (vyjádřená v položce „informace o škole na webu a 

sociálních sítích“) klíčovým faktorem, pro který rodiče vyberou danou základní školu pro 

své dítě. Z možných faktorů je na třetím místě z pěti. 

Pro rodiče v obou zmiňovaných okresech je nejdůležitější, aby škola byla blízko jejich 

trvalého bydliště. 

Při detailní analýze položky „informace o škole na webu a sociálních sítích“, která se 

týká cíle mé bakalářské práce, kterým je marketingová komunikace, jsem si položila 

následující otázku. 

Kteří rodiče považují tento faktor jako nejdůležitější a kteří jako nejméně důležitý? 

Nejméně důležitým faktorem je komunikace školy převážně pro vysokoškolsky vzdělané 

rodiče v obou okresech ve věkudo 50 let. 

Jako nejdůležitější faktor označili komunikaci školy rodiče nejčastěji středoškolsky 

vzdělaní v obou okresech. V okrese Nymburk ve věku do 50 let a pražští rodiče ve věku do 

40 let. 
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➢ Způsob komunikace rodičů a učitelů 

Způsob komunikace rodičů směrem ke škole a naopak školy směrem k rodičům jsem řešila 

v otázkách č. 12 a č. 13. 

Otázky měly zjistit, jaký způsob komunikace nejvíce vyhovuje rodičům a jaký naopak 

vyhovuje učitelům. 

 

Otázka č. 12 Jaký způsob komunikace s učiteli Vám nejvíce vyhovuje? (seřaďte podle 

důležitosti) 

Tato otázka sledovala způsob komunikace rodičů s učiteli. Respondenti měli na výběr pět 

možnosti odpovědí, z toho jednu otevřenou. 

Respondenti z Prahy zvolili jako pro ně nejdůležitější způsob komunikace e – mail (3,5), 

dále osobní kontakt (2,9), telefon (2,3) a písemné vzkazy (1,3). Možnost „Jiný“ nikdo 

nevyužil. 

Respondenti z nymburského okresu zvolili jako nejdůležitější způsob komunikace osobní 

kontakt (3,4), e – mail (2,8), dále telefon (2,3) a jako poslední písemné vzkazy (1,4). 

Odpověď „Jiný“ opět nikdo nevyužil. 

U této otázky je vidět významný rozdíl v preferencích rodičů, kdy pražští upřednostňují 

elektronický způsob komunikace a nymburští upřednostňují osobní kontakt. 

Ostatní způsoby komunikace jsou vyrovnané. 

 

Tabulka č. 12 – jednotlivé odpovědi respondentů 

Možnosti odpovědí Praha 12 Okres Nymburk 

E – mail 3,5 2,8 

Osobní kontakt 2,9 3,4 

Telefon 2,3 2,3 

Písemné vzkazy 1,3 1,4 

Jiný 0 0 
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Graf č. 12 - Komparace okresů 

 

 

Položme si otázku. Jací jsou rodiče, kteří preferují e – mailový a osobní kontakt z obou 

komparovaných okresů? 

Z Prahy preferuje e - mailový kontakt 76 rodičů, z nichž nejpočetnější skupinou jsou 

vysokoškoláci (40) ve věku 41 – 50 let. Osobní kontakt z pražských rodičů preferuje        

30 rodičů, z nichž nejvíce je vysokoškoláků (22) ve věku 41 – 50 let. 

V okresu Nymburk preferuje e – mailový kontakt 38 rodičů, z nichž je nejpočetnější 

skupina středoškoláků (18) ve věku 31 – 40 let. Osobní kontakt z nymburských rodičů 

preferuje 47 rodičů, z nichž nejvíce je středoškolsky vzdělaných (21) ve věku 31 – 40 let. 

 

Otázka č. 13 Jaký způsob komunikace učitelé nejčastěji používají? 

Tato otázka hodnotí způsob komunikace, který používají učitelé. 
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U pražských respondentů učitelé nejčastěji používají jako způsob komunikace 

elektronickou formu (56 odpovědí), osobní kontakt (30 odpovědí), písemné vzkazy         

(24 odpovědí), telefon (6 odpovědí) a Bakaláře (4 odpovědi).  

U nymburských respondentů je pořadí způsobu komunikace stejné. Na prvním místě je      

e – mail (42 odpovědí), dále osobní kontakt (37 odpovědí), písemné vzkazy (33 odpovědí), 

telefon (22 odpovědí) a Bakaláře (5 odpovědí).  

 

Tabulka č. 13 – odpovědi jednotlivých respondentů 

Možnosti odpovědí Praha 12 Podíl  Okres Nymburk Podíl  

E – mail 56 46,7 % 42 30,2 % 

Osobní kontakt 30 25,0 % 37 26,6 % 

Písemné vzkazy 24 20,0 % 33 23,7 % 

Telefon 6 5,0 % 22 15,8 % 

Bakalář 4 3,3 % 5 3,6 % 

  120 100,0 % 139 100,0 % 

 

Graf č. 13 - Komparace okresů 
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Nyní provedu komparaci s otázkou č. 12 a srovnám požadavky rodičů a realitu učitelů ve 

způsobu komunikace.  

Respondenti v Praze se shodují u způsobu komunikace s nejvyšší četností a tou je 

elektronická forma komunikace prostřednictvím e – mailu. 

Pokud srovnávám v nymburském okrese přání rodičů s realitou učitelů, zde panuje 

neshoda. Rodiče upřednostňují osobní kontakt a učitelé e – mailový způsob komunikace. 

 

Položme si následující otázky. Kolik rodičů preferuje osobní komunikaci a v této otázce 

odpověděli, že ji také nejčastěji používají i učitelé? A kolik rodičů preferuje e – mailovou 

komunikaci a ten samý názor sdílí i učitelé? 

Z Prahy preferuje e - mailový kontakt 76 rodičů a rovněž 52 rodičů odpovědělo, že ho 

preferují i učitelé. To znamená, že 68,4 % odpovědí, co preferují rodiče a co používají 

učitelé, se shoduje. Tato shoda  je u vysokoškolsky vzdělaných respondentů (43)  nejčastěji 

ve věku 41 – 50 let. 

V okresu Nymburk preferuje e – mailový kontakt 38 rodičů a zároveň 25 (65,8 %) 

zmínilo, že ho preferují i učitelé. V tomto vzorku převažují rodiče se středoškolským 

vzděláním (15) nejčastěji ve věku 31 – 40 let.  

Osobní kontakt z pražských rodičů preferuje 30 a současně odpověděli, že 20 (66,7 %) 

učitelů též preferuje osobní kontakt. Jedná se převážně o vysokoškoláky ve věku               

41 – 50 let. 

U nymburských rodičů upřednostňuje osobní kontakt 47 rodičů a zároveň 25 (53,2 %) 

jich odpovědělo, že i učitelé preferují tento osobní kontakt.  Respondenti měli převážně 

středoškolské vzdělání ve věku 31 – 40 let. 
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Souhrnné vyhodnocení způsobu komunikace rodičů a učitelů školy 

Na základě výsledků z dotazníkového šetření je patrné, že pražským rodičům vyhovuje 

nejvíce způsob komunikace elektronickou formou. Naopak rodičům z okresu Nymburk 

nejvíce vyhovuje způsob komunikace prostřednictvím osobního kontaktu. 

Můžeme říct, že osobní kontakt preferují více rodiče v okrese Nymburk, kteří jsou ze     

47,3 % středoškolsky vzdělaní a z 65,8 % ve věku 31 – 40 let. E – mailový kontakt 

upřednostňuje o 19,1 % rodičů méně než osobní a jsou středoškolsky vzdělaní ve věku    

31 – 40 let. 

Rodiče v Praze preferují e – mailový kontakt u 52,6 % vysokoškolsky vzdělaných a u    

55,3 % ve věku 41 – 50 let. Osobní kontakt preferuje o 60,5 % rodičů méně než                   

e – mailový opět vysokoškoláků ve věku 41 – 50 let. 

Nymburští rodiče mají o 50 % nižší preference v e – mailové komunikaci než pražští 

rodiče.  

Osobní komunikaci preferuje o 36,2 % více rodičů v okrese Nymburk než v Praze. 

Učitelé v obou komparovaných okresech upřednostňují elektronickou formu 

komunikace.  

Závěrem můžeme říct, že nejvíce shodných odpovědí na otázky, co vyhovuje rodičům a co 

používají učitelé, byla preference e - mailového kontaktu u pražských rodičů převážně 

vysokoškolsky vzdělaných.  

U otázky jakou komunikaci používají učitelé ve vztahu k rodičům je v okrese Nymburk na 

prvním místě e – mailová komunikace a na druhém místě osobní kontakt. Tento výsledek 

ovšem neodpovídá přání nymburských rodičů, kteří preferují osobní kontakt a mají 

nejčastěji středoškolské vzdělání. 

 

Otázka č. 14 Uvítal (a) byste změnu ve vzdělávací nabídce školy (například další cizí 

jazyk, více kroužků, výletů, exkurzí, apod.)? 

Poslední otázka se týká produktu školy. Zařadila jsem ji z důvodu velké provázanosti 

jednotlivých částí marketingového mixu. Jak se komunikuje vzdělávací nabídka          



66 

 

školy, úzce souvisí s její úspěšností. Pokud má škola sebelepší vzdělávací program, 

ale minimální propagaci, tak se tuto informaci dozví jen malá část potenciálních zákazníků. 

Cílem otázky bylo zjistit, zda jsou rodiče spokojeni se vzdělávací nabídkou školy a zda by 

uvítali změnu této nabídky. 

Pražští respondenti by uvítali změnu v 55 % a nic by neměnili ve 45 %. Jako změnu by si 

představovali převážně rozšířená nabídky o třetí cizí jazyk, o adrenalinové kroužky a více 

výletů provázaných s učivem během školního roku. 

Nymburští respondenti by uvítali změnu v 50,4 % a nic by neměnili ve 49,6 %. Změna by 

se týkala převážně nabídky kroužků výtvarného a hudebního charakteru, dále více výletů 

do Prahy za kulturou a památkami. 

Tabulka č. 14 – odpovědi jednotlivých respondentů 

Možnosti odpovědí Praha 12 Podíl  Okres Nymburk Podíl  

Ano 66 55,0 % 70 50,4 % 

Ne 54 45,0 % 69 49,6 % 

  120 100,0 % 139 100,0 % 

 

Graf č. 14 - Komparace okresů 
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Podívejme se blíže na rodiče, kteří by uvítali změnu vzdělávací nabídky.Jaké jsou jejich 

charakteristiky? 

Z pražských rodičů se jedná z 55 % o vysokoškolsky vzdělané respondenty, z 37 % o 

středoškolsky vzdělané, ze 7 % rodiče s vyšším odborným vzděláním a 1 % rodičů má 

výuční list. 

Z rodičů z okresu Nymburk odpovědělo 36 % rodičů s vysokoškolským vzděláním, 51 % 

rodičů se středoškolským vzděláním, 11 % rodičů s vyúčním listem a 2 % rodičů se 

základním vzděláním. 

Z pohledu věku byla nejčetnější skupina v Praze mezi 41 – 50 lety a na Nymbursku ve 

věku 31 – 40 let. 

Závěrem lze říci, že více nespokojeni se vzdělávací nabídkou jsou v Praze vysokoškolsky 

vzdělaní ve věku 41 – 50 let a na Nymbursku středoškolsky vzdělaní ve věku 31 – 40 let. 

 

 

 

 

5.6. Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření 

Výzkumné šetření bylo zaměřeno na rodiče žáků základních škol v Praze 12 a v okrese 

Nymburk a komparaci jejich odpovědí z hlediska marketingové komunikace.  

U četnějších odpovědí jsem analyzovala otázky nejen podle okresů, ale i podle 

identifikátorů věku a nejvyššího dosaženého vzdělání. Dále jsem vzala v úvahu 

provázanost položek v jednotlivých otázkách napříč dotazníkem. 

V okrese Nymburk jako nejcennější formu komunikace rodiče uvedli osobní setkání, byli 

to nejčastěji rodiče se středoškolským vzděláním a věkem mezi 31 – 40 roky. Pro část 

rodičů, konkrétně 16,1 %, je tato forma komunikace cenná a zároveň odpověděli, že jsou 

spokojeni s její četností. 

Pražští rodiče uvedli jako nejdůležitější e – mailovou formu komunikace. Jednalo se 

převážně o rodiče vysokoškolsky vzdělané ve věku 41 – 50 let. Žádní z těchto rodičů 
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neodpověděli v další otázce, že si přejí používat více elektronickou formu komunikace. 

Znamená to tedy, že rodiče v Praze jsou s její četností spokojeni. 

S webovými stránkami jsou „spíše spokojeni“ a „spokojeni“ rodiče v obou komparovaných 

okresech. Na Nymbursku převažují středoškolsky vzdělaní rodiče ve věku 31 – 40 let a 

v pražských základních školách vysokoškolsky vzdělaní rodiče ve věku 41 – 50 let. 

Při výběru základní školy není nejdůležitějším kritériem pro rodiče marketingová 

komunikace. Zde vyjádřená v položce „informace o škole na webu a sociálních sítích“. 

V odpovědích se umístila na třetím místě z pěti možností u obou komparovaných okresů. 

Jako nejdůležitější faktor při výběru školy pro své dítě je marketingová komunikace pro 

pražské rodiče se středoškolským vzděláním a věkem 31 – 40 let. Nymburští rodiče uvedli 

tento faktor jako nejdůležitější ve věkové kategorii 41 – 50 let a také se středoškolským 

vzděláním. 

Nejvíce shodných odpovědí na preference rodičů a učitelů u používání různých forem 

komunikace, bylo používáníe e - mailového kontaktu u pražských rodičů převážně 

vysokoškolsky vzdělaných ve věku 41 – 50 let.  

U otázky preferencí učitelů je v okrese Nymburk na prvním místě e – mailová komunikace 

a na druhém místě osobní kontakt, což neodpovídá přání nymburských rodičů, kteří na 

prvním místě požadují osobní kontakt. Rodiče, kteří upřednostňují osobní kontakt, mají 

nejčastěji středoškolské vzdělání a věk 31 – 40 let. 

Z odpovědí rodičů vyplývá, že učitelé v obou komparovaných okresech preferují 

elektronickou formu komunikace, zatímco pražským rodičům tento způsob vyhovuje, 

nymburští rodiče by upřednostňovali osobní formu.  

Závěrem můžeme říct, že rodiče v obou komparovaných okresech jsou s komunikací 

základních škol převážně spokojeni a liší se věkem a nejvyšším dosaženým vzděláním. 

V Praze 12 se jedná převážně o rodiče vysokoškolsky vzdělané a věkově starší a v okrese 

Nymburk o rodiče středoškolsky vzdělané a mladšího věku. 
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6. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala marketingovou komunikací základních škol. 

Cílem bakalářské práce byla komparace marketingové komunikace základních škol v Praze 

a v okrese Nymburk z pohledu rodičů a zjištění, zda školy v odlišných místech České 

republiky používají rozdílné komunikační nástroje, kterými působí na rodiče svých žáků. 

Obsahem práce bylo vysvětlení procesů a pojmů souvisejících s marketingovou 

komunikací základní školy. V teoretické části jsem vysvětlila vymezení             

marketingu, nástroje marketingového mixu v pojetí základní školy s bližším zaměřením na 

marketingovou komunikaci. Následně jsem teoretické poznatky přenesla do empirické 

části práce, kde bylo podstatou komparovat, z pohledu rodičů, marketingovou komunikaci 

základních škol sídlících v odlišných geografických místech. Jednalo se o sídlištní základní 

školy v Praze 12 a základní školy v okrese Nymburk.  

Výzkumné šetření prokázalo, že rodiče v obou komparovaných okresech jsou 

s komunikací základních škol převážně spokojeni. Liší se věkem a nejvyšším dosaženým 

vzděláním. V Praze 12 se jedná převážně o rodiče vysokoškolsky vzdělané ve věku           

41 – 50 let, zatímco v okrese Nymburk převažují rodiče středoškolsky vzdělaní ve věku    

31 – 40 let. 

Rozdílné jsou preference rodičů a učitelů. Rodiče v Praze nejčastěji s vysokoškolským 

vzděláním ve věku 41 – 50 let preferují elektronickou formu komunikace, kterou používají 

nejvíce i učitelé. Nymburští rodiče, kteří jsou převážně středoškolsky vzdělaní ve věku     

31 – 40 let, preferují osobní formu komunikace, ale učitelé na základních školách používají 

nejvíce její elektronickou formu. 

Je třeba si uvědomit, že každá základní škola, ať sídlí kdekoliv, je organismus, který 

se neustále mění. Musí reagovat na podněty z prostředí, které ho obklopuje, na vlivy vnější 

i vnitřní a tomu všemu přizpůsobovat i marketingovou komunikaci.  

Management škol by měl vhodně aplikovat nejen komunikační nástroje, ale i další složky 

marketingového mixu, jako je vzdělávací nabídka, její cena a distribuce, měnícím 

se podmínkám trhu. Všechny okolnosti, které mohou ovlivnit fungování základní       
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školy, ředitel nezmění. Může ovšem vhodně zvolenými nástroji celého marketingového 

mixu, včetně toho komunikačního, případné negativní dopady eliminovat. 
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Příloha č. 1 – dotazník pro rodiče 

1. Kde navštěvuje Vaše dítě základní školu? 

• Praha 12 

• Okres Nymburk 

 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

• Základní 

• Výuční list 

• Vyšší odborné 

• Středoškolské 

• Vysokoškolské 

 

3. Kolik je Vám let? 

• Do 30 

• 31 - 40 

• 41 - 50 

• 51 a více 

 

4. Ohodnoťte komunikaci základní školy s rodiči?  

(1 – výborná, 2 – spíše dobrá, 3 - průměrná, 4 - spíše špatná, 5 - špatná) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

5. Jaká forma komunikace je pro Vás jako rodiče důležitá? (více možností 

odpovědí) 

• Osobní setkání (třídní schůzky, Dny otevřených dveří, apod.) 

• Informace o škole na webových stránkách 

• Informace o školena sociálních sítích 

• Informace ve školním časopise 

• Informace na nástěnkách a vývěskách 

• E-mailová komunikace s vyučujícími 

• Akce pro rodiče a veřejnost 

• …………………………………… 

 

6. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o prospěchu a chování Vašeho 

dítěte? 

• Ano 

• Ne………………………………… 

 

7. V čem by se podle Vás měla změnit komunikace školy s rodiči? 

 

8. Najdete na webových stránkách školy všechny požadované informace?           

(1 – ano, 2- spíše ano, 4 – spíše ne, 5 – ne) 

1 2 3 4 5 

 

9. Co postrádáte na webových stránkách základní školy, kterou navštěvuje Vaše 

dítě? 

 

10. Co Vám přijde nadbytečné na webových stránkách základní školy, kterou 

navštěvuje Vaše dítě? 

 

 



iii 

 

 

11. Při výběru základní školy pro mé dítě je důležitým faktorem, který mě 

ovlivňuje? (seřaďte podle důležitosti) 

• Informace o škole na webu a sociálních sítích aj. 

• Blízkost školy od trvalého bydliště 

• Doporučení přátel a známých 

• Kamarádi dítěte, kteří navštěvují stejnou školu 

• ……………………………. 

 

12. Jaký způsob komunikace s učiteli Vám nejvíce vyhovuje? 

• E-mail 

• Osobní kontakt 

• Telefon 

• Písemné vzkazy 

 

13. Jaký způsob komunikace učitelé nejčastěji používají? 

• E-mail 

• Osobní kontakt 

• Telefon 

• Písemné vzkazy 

 

14. Uvítal (a) byste změnu ve vzdělávací nabídce školy (například další cizí jazyk, 

více kroužků, výletů, exkurzí, apod.)?   

• Ano ………………………… 

• Ne 

 

 


