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ABSTRAKT 

Jedním z hlavních ukazatelů kvality marketingu každé střední školy je počet uchazečů o 

studium. Tato bakalářská práce zkoumá marketingovou politiku tří pražských škol - jednu 

s nejvyšším, jednu s průměrným a jednu s nejnižším počtem uchazečů o studium v 

rámcovém vzdělávacím programu veřejnosprávní činnost. Školy byly vybrány dle počtu 

uchazečů ve zmíněném vzdělávacím programu za pomoci statistických dat vedených 

Magistrátem hlavního města Prahy a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. 

Záměrem této bakalářské práce je zmapovat marketing vybraných škol a na základě této 

rešerše konstatovat, zda tyto školy používají různé marketingové nástroje účelně, nebo zcela 

nahodile a zda tedy tento přístup/postoj může souviset s počtem uchazečů o studium. 

Práce je strukturována do dvou hlavních částí. První část se zabývá teoretickým zázemím 

marketingu, kde jsou stručně zpracovány základní východiska, poučky a zákonitosti 

školského marketingu. Cílem první části je ukotvit navazující výzkum do uceleného a 

funkčního pojetí.  

Druhá - empirická část je zaměřena na charakteristiku vybraných škol, porovnání jejich 

postoje k marketingu a míře a účelnosti používání marketingových nástrojů. Klíčovou 

otázkou výzkumu pak je, zda získaná zjištění o přístupu a kvalitě marketingu vybraných škol 

korespondují s počtem jejich uchazečů o studium v cílových vzdělávacích oborech. 

Závěr práce je standardně věnován interpretaci výsledků celého šetření a následné diskusi. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Marketing školy, veřejnosprávní činnost, marketingový mix, marketingový plán, 

marketingový výzkum. 



ABSTRACT 

One of the main indicators of the marketing quality of each secondary school is the number 

of applicants for study. This bachelor thesis examines the marketing policy of three Prague 

schools - one with the highest, one with the average and one with the lowest number of 

applicants for study in the framework educational program public-law activity. Schools were 

selected according to the number of applicants in the mentioned training program using 

statistical data maintained by the Prague City Hall and the CERMAT Learning Center. The 

aim of this bachelor thesis is to map the marketing of selected schools and, on the basis of 

this research, to determine whether these schools use different marketing tools in an effective 

or entirely random way and whether this approach / attitude may be related to the number of 

applicants for study. 

The thesis is structured into two main parts. The first part deals with the theoretical 

background of marketing, where the basic principles, lessons and rules of school marketing 

are briefly elaborated. The aim of the first part is to anchor follow-up research into a coherent 

and functional concept. 

The second - the empirical part is focused on the characteristics of selected schools, the 

comparison of their attitude to marketing and the degree and effectiveness of the use of 

marketing tools. The key question of the research is whether the obtained findings on the 

access and quality of marketing of selected schools correspond to the number of their 

applicants for study in the target educational fields. 

The conclusion of the paper is the standard of interpretation of the results of the whole survey 

and the subsequent discussion. 

 

KEYWORDS 

School Marketing, public-law activities, marketing mix, marketing plan, marketing 

research. 
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Úvod 

České školství prodělalo v posledních desetiletích řadu změn. Velmi významnou změnou 

bylo zrušení učebních osnov a jejich nahrazení rámcovými vzdělávacími programy. Šlo o 

jeden z klíčových kroků, který školám umožnil více se profilovat a svou činností nápadněji 

než kdy dříve poukazovat na rozdílnou kvalitu výuky mezi školami, a to nejen v okruhu 

středních, ale překvapivě i základních škol. Rodiče budoucích žáků tak velmi brzy začali 

zvažovat, zda své děti přihlásí do spádové školy, nebo do školy vzdálenější, ale s mnohem 

slibnější reputací. V souvislosti s demografickým vývojem a poklesem porodnosti pak 

začaly některé školy pociťovat úbytek žáků, který v některých případech vedl až k jejich 

zrušení. V důsledku těchto změn, vzniklo na poli českého školství velmi konkurenční 

prostředí, které se v „boji o žáka“ začalo stále více přibližovat tržní podobě a logicky i 

používat nástroje, které jsou pro toto odvětví typické. Ve školství tak začal hrát velmi 

důležitou roli marketing. 

Informace, že počet škol převyšuje poptávku a že školy často bojují o každého žáka, je 

nepochybně ukotvena v povědomí veřejnosti již několik let. Stejně tak samotné školy, si už 

dlouhou dobu uvědomují, že chtějí-li mít dostatek kvalitních žáků, musí být v silně 

konkurenčním prostředí vidět a musí dokázat zaujmout široké spektrum potenciálních 

uchazečů. Proto je velmi zvláštní, jak nízkou úroveň má marketingová politika většiny škol 

- zvlášť když naplněnost tříd má pro některé školy existenční prioritu. Marketing přitom není 

v našich končinách žádnou novinkou, komerční sektor je na něm závislý a řada škol jej 

dokonce učí. Je tedy velmi nepravděpodobné, že by byl na vině nedostatek informací. I 

přesto se však najdou školy, které svou úspěšností v počtu přihlášených uchazečů výrazně 

převyšují svou konkurenci. 

Tato bakalářská práce je proto zaměřena na porovnání marketingové politiky tří pražských 

škol nabízejících studium v rámcovém vzdělávacím programu veřejnosprávní činnost. Jejím 

cílem je ověřit, jak účelně tyto školy využívají marketingové nástroje, případně zda jen 

příležitostně využívají to, co je právě dostupné a marketing tak funguje spíše jako nahodilý 

proces. Klíčovou otázkou pak je, zda získaná zjištění o kvalitě marketingu vybraných škol 

korespondují s počtem jejich uchazečů o studium v cílových vzdělávacích oborech. 
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Autor této bakalářské práce předpokládá, že situace na českých státních školách neumožňuje 

vedoucím pracovníkům zaměřit se na dlouhodobý a systematicky koncipovaný marketing. 

Důvodem je přílišné administrativní zatížení, absence zaměstnanců, jejichž hlavní pracovní 

náplní by bylo marketingové řízení a nedostatek finančních prostředků k zajištění 

déletrvajících marketingových služeb. Na základě této domněnky autor dále předpokládá, že 

marketing většiny škol má spíše nahodilý charakter, který vychází ze zvyklostí a příležitostí 

školy. Zároveň však autor očekává, že rozsah a kvalita marketingových nástrojů, které školy 

používají, skutečně citelně ovlivňují množství uchazečů, kteří se na jednotlivé školy hlásí.  

Škol nabízejících studium podle rámcového vzdělávacího programu veřejnosprávní činnost 

je na území hlavního města Prahy pouze sedm. Jejich konkurenční prostředí tudíž není tak 

složité a lze tedy předpokládat, že se jejich marketing bude projevovat mnohem efektivněji, 

než by se dalo očekávat například u konkurenčního prostředí gymnázií, kterých je v Praze 

násobně více. Zmíněné argumenty byly rozhodujícím faktorem pro výběr cílové skupiny 

škol, na něž je tato práce zaměřena. 
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Teoretická část 

1 Marketing 

„Můžeme předpokládat, že určitá potřeba prodeje bude existovat vždy. Cílem marketingu je 

však učinit prodej nadbytečným. Marketing se totiž snaží znát a chápat zákazníka natolik 

dobře, že navržený výrobek nebo služba mu bude vyhovovat, a prodají se tudíž samy. 

Výsledkem marketingu by měl být ideálně zákazník připravený koupit. Jediné, co by potom 

zbývalo, je učinit výrobek nebo službu dostupnými.“ (Kotler, Keller, 2013, s. 35) 

1.1 Vymezení pojmu marketing 

Definice marketingu má mezi autory mnoho různých podob. V této rovině zavádí marketing 

i dvojice autorů Kotler, Keller (2013, s. 35), kteří ve své publikaci Marketing management 

formulují hned 3 následující definice:  Marketingem nazýváme: 

 „Uspokojování potřeb ziskově.“ 

 „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.“ 

  „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, Keller, 2013, s. 35) 

Z trochu jiné perspektivy definuje marketing Bačuvčík (2011, s. 12). „Marketing je cílené 

profitově orientované jednání sociálně ekonomického subjektu, které směřuje k prezentaci a 

prosazování vlastních hodnot v konfrontaci s hodnotami okolí při současném hledání 

vzájemného konsenzu mezi nimi.“ (Bačuvčík, 2011, s. 12) 

Další odlišný přístup nabízí Foret (2012), podle nějž je podstatou marketingu: „Schopnost 

učinit z nabídky a spotřeby produktu odpovídajícího zákazníkovým potřebám mimořádný, 

nezapomenutelný zážitek – hodnotu.“ (Foret, 2012, s. 12) 

Pravděpodobně jednu z mladších definic předního představitele marketingové teorie a praxe 

prof. Philipa Kotlera citují Matúš a Ďurková (2012, s. 16) ve své publikaci Moderný 

marketing. „Marketing je uměním a vědou v tom, jak vybrat cílové trhy, jak si 
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prostřednictvím vytváření komunikace a dodávání mimořádné hodnoty získat a udržet 

zákazníky a rozvíjet s nimi vztahy.“ (Matúš, Ďurková, 2012, s. 16) 

Pro účely této bakalářské práce je však potřeba definovat ještě užší odvětví marketingu, a 

tím je školský marketing. 

1.2 Marketing školy 

Marketing neziskových organizací a především škol vychází z obecného pojetí marketingu, 

odehrává se však ve velmi specifickém prostředí a podmínkách, které je nutné brát v potaz. 

Školy nevyrábějí žádný produkt, jejich „obchodním artiklem“ je vzdělávání, které 

minimálně v případě státních škol neplatí žák (příjemce vzdělání), nýbrž stát, který tuto 

službu u škol objednává a financuje. Plátce a příjemce služby jsou tudíž různé subjekty, což 

pro běžné pojetí marketingu není právě typické. Školy i přesto bojují o přízeň každého žáka, 

neboť naplněnost tříd ovlivňuje výši přidělovaných finančních prostředků školám. Vzniká 

tak konkurenční prostředí škol, ve kterém se daří zejména těm školám, které dokážou dobře 

uspokojovat potřeby svých klientů. Jinými slovy dokážou efektivně pracovat na specifickém 

poli školského marketingu. 

Vymezení marketingu škol pak může mít následující podoby: 

„Marketing ve školství představuje v širším pojetí filozofii, která je založená na identifikaci 

potřeb zákazníků – partnerů školy. V užším pojetí je marketing činnost školy, která ve smyslu 

respektování a naplňování potřeb odběratelů služeb uskutečňuje výzkum – průzkum trhu, na 

základě kterého vytváří odpovídající nabídku vzdělávacích služeb a aktivit, a 

prostřednictvím komunikace udržuje, optimalizuje a řídí vztahy školy ke svému okolí, 

veřejnosti.“ (HLÁSNA, HORVÁTHOVÁ, 2006, s. 101)  

„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) 



12 

 

2 Marketingové prostředí školy 

„Podstata marketingového přístupu k podnikání je v zásadě jednoduchá: pomocí systému 

teoreticky propracovaných a po desetiletí v praxi ověřených nástrojů, principů a postupů 

dosáhnout toho, aby podnik dokázal reagovat na přání, potřeby a očekávání zákazníků lépe 

než konkurence a aby si tak zvýšil pravděpodobnost dosažení úspěchu na trhu a splnění 

svých podnikatelských cílů,“ (Foret, 2012, s. 45). Tuto ideu je třeba chápat s ohledem na 

jeden ze zásadních projevů chování trhu, a to že neexistuje univerzální recept úspěšného 

marketingu, který by fungoval všude a za všech okolností. Každá instituce, chce-li uspět 

v konkurenčním prostředí, musí svůj marketing stavět na specifických podmínkách, v nichž 

působí. Proto mezi klíčové předpoklady úspěšného marketingu patří znalost marketingového 

prostředí. 

Drtivá většina autorů stejně jako Kotler (2007, s. 130), Foret (2011, s. 45) či Matúš a 

Ďurková (2012, s. 30) dělí marketingové prostředí na dvě oblasti: 

 mikroprostředí, které zahrnuje veškeré vnitřní podmínky instituce a které je možné 

dle potřeby upravovat a formovat. 

 makroprostředí, které zahrnuje všechny vnější vlivy a které je nutné brát v potaz, ale 

ovlivňovat je prakticky nelze. 

Z hlediska škol přidává Světlík (2009, s. 32) ještě třetí oblast: 

 mezoprostředí, které zahrnuje subjekty ležící mimo vnitřní prostor působení školy, 

ale i přesto je škola může částečně ovlivňovat projevy své běžné činnosti a svého 

chování. 

2.1 Mikroprostředí školy 

Mikroprostředí školy, které Kotler a Keller (2013, s. 42) označují také jako „činné 

prostředí“, představuje oblast, jejíž ovlivnitelnost managementem a ostatními zaměstnanci 

školy je v porovnání s makroprostředím a mezoprostředím výrazně vyšší. Jedná se o vnitřní 

prostředí, do nějž Světlík (2009, s. 65) zahrnuje: kulturu školy, mezilidské vztahy, 

organizační model školy, kvalitu managementu a sboru a materiální prostředí školy. Jeho 

důležitým rysem je velký dopad na celkovou image školy. 
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„Kvalita vnitřního prostředí je jedním z rozhodujících a nejsilnějších faktorů ovlivňujících 

vnímanou kvalitu práce školy. Rozhodující roli ve vytváření pozitivního vnitřního prostředí 

hraje kvalita managementu školy a jejího sboru, mezilidské vztahy a kultura školy.“ (Světlík, 

2009, s. 64) 

Pokud jedna ze složek mikroprostředí nefunguje správně, nemůže s ohledem na úzké vazby 

zdravě fungovat ani celek. 

2.2 Makroprostředí školy  

Makroprostředí školy, které Kotler a Keller (2013, s. 42) označují také jako „širší prostředí“ 

je oblast, kterou nelze bezprostředně ovlivnit. Tvoří ji faktory, jako jsou vývojové trendy 

společnosti, které lze pouze dlouhodobě sledovat, odhadovat jejich vývoj a dle zjištěných 

ukazatelů přizpůsobovat marketingovou politiku. 

Cimbálník a Grenar (2011, s. 24) zmiňují šest základních činitelů makroprostředí, které mají 

vliv na fungování školy. Mezi přímé faktory řadí: demografický vývoj, sociální a kulturní 

vývoj, technický vývoj a politický vývoj. Za nepřímé faktory považují vývoj ekonomického 

prostředí a přírodní a ekologické vlivy. 

Makroprostředí školy je charakterizováno především svou nestálostí (politické a 

ekonomické změny, demografické změny, změny sociální a kulturní) a již zmíněnou, takřka 

nulovou  ovlivnitelností ze strany vedení školy. O to důležitější je schopnost managementu 

reagovat na tyto změny efektivně a včas.  (Světlík, 2009, s. 34) 

2.3 Mezoprostředí školy 

„Hlavním posláním školy je efektivním způsobem uspokojovat potřeby vzdělávání a výchovy 

svých žáků a studentů. Aby škola mohla plnit své poslání, vstupuje do úzkého kontaktu 

s řadou dalších subjektů. Tyto subjekty ať již se jedná o fyzické, nebo právnické osoby, tvoří 

mezoprostředí školy.“ (Světlík, 2009, s. 39) 

Do marketingového mezoprostředí školy patří dle Cimbálníka a Grenara (2011, s. 24) 

zejména její zákazníci, konkurence, sprostředkovatele, dodavatele a veřejnost. Z pohledu 

školy jde konkrétně o žáky a jejich rodiče, různé partnery školy, absolventy i jejich 

zaměstnavatele, subjekty vzdělávací soustavy (MŠMT, zřizovatelé škol, konkurenční i 
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partnerské školy, atd.). Jde o oblast, ve které škola operuje a kterou může minimálně projevy 

svého působení částečně ovlivnit. 
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3 Fáze a nástroje marketingu 

Marketing je ze své podstaty a dle dříve zmíněných definic strategicko-taktickým procesem 

uspokojování potřeb klientů s perspektivou určitých výhod či zisků. Tento proces má své 

dílčí fáze a cíle, k jejichž naplňování využívá celou škálu nástrojů. Tato kapitola se věnuje 

právě těmto fázím, nástrojům a jejich použití. 

3.1 Marketingový informační systém školy 

„Marketingová rozhodnutí přijímaná v rychle se měnícím světě jsou jak uměním, tak vědou. 

Aby měly společnosti potřebný kontext, informace a inspiraci pro marketingová rozhodnutí, 

potřebují disponovat vyčerpávajícími aktuálními informacemi o makrotrendech, stejně jako 

o mikrodopadech specifických pro jejich podnikání. Holističtí marketéři si uvědomují, že 

marketingové prostředí neustále přináší nové příležitosti a hrozby, a chápou proto důležitost 

neustálého monitorování, předvídání a přizpůsobování se aktuálnímu prostředí.“ (Kotler, 

Kellerem, 2013, s. 98) Obdobný postoj k marketingovému řízení zujímá i Světlík (2009, s. 

97). Má-li vedení školy udržet či upevnit postavení školy v konkurenčním prostředí, musí 

neustále pracovat s relevantními informacemi o stavu vnitřního i vnějšího prostředí a 

adekvátně reagovat na zásadní podněty. Kotler s Kellerem (2013, s. 88)  doplňují, že pro 

zavádění inovativních produktů (např. vzdělávacích programů), úspěšných strategií a 

akčních programů jsou aktuální informace o prostředí, konkurenci a vybraných segmentech 

trhu nezbytné. K tomuto účelu je zapotřebí spolehlivý kanál informací, který bývá 

označován jako marketingový informačním systémem školy. Foret (2012, s. 71) jej definuje 

jako „soubor aktivit podniku (školy), které slouží ke sběru, třídění, analýze, vyhodnocování 

a prezentaci dat potřebných pro přesné, včasné a kvalifikované marketingové rozhodování.“ 

Vzorkem informací, které by neměly uniknout pozornosti vedení školy, může být například 

sledování trendů ve vzdělávání, postavení konkurence, uplatnění absolventů, názory žáků, 

rodičů, veřejnosti, ale také situace politické scény, demografický vývoj, či kulturní a 

technologické trendy. 

Marketingový informační systém mívá v různých institucích různou podobu, nemění se však 

jeho primární funkce, kterou je nepřetržité sledování a analýza celkové situace na trhu. Dle 

původu zpracovávaných dat lze rozdělit informační zdroje do tří kategorií: systém vnitřních 

informací, systém externích informací a marketingový výzkum. (Foret, 2012, s. 71) 
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3.1.1 Systém vnitřních informací 

Systém vnitřních informací vychází ze základní dokumentace školy, kterou škola potřebuje 

ke svému chodu, nebo jejíž vedení jí ukládá školský zákon. Do této kategorie patří data, jako 

jsou seznamy žáků, prospěch, kázeňská opatření, rozvrhy, suplování, personální 

dokumentace, hospodářské a účetní evidence a podobné. Stává se, že školy schraňují údaje, 

pro které nemají praktické využití, nebo které nejsou schopny perspektivně interpretovat. 

Proto je důležité, aby se vedení školy dohodlo na tom, jaké informace jsou pro řízení školy 

potřebné, a informační systém mohl fungovat efektivně. (Světlík, 2009, s. 98-99)  

3.1.2  Systém externích informací 

Systém externích informací je zdrojem údajů, které mají svůj původ v školním 

mezoprostředí a makroprostředí. Jde tedy o informace, které se běžně objevují v odborné 

literatuře, tisku, Věstnících MŠMT, zpravodajství a dalších publikovaných zdrojích. Patří 

sem ale také informace z různých konferencí a školení. Dobrým zdrojem dat je také databáze 

ČSÚ nebo internet. (Světlík, 2009, s. 100) 

3.1.3 Marketingový výzkum     

Matúš a Ďurková (2012, s. 43) považují marketingový výzkum za první krok 

marketingového řízení a vymezují jej jako „systematické určování, získávání, analýzu 

vyhodnocování informací a závěrů, které odpovídají určité marketingové situaci, před kterou 

firma (škola) stojí,“ případně jako „objektivní způsob určování a poskytování informací pro 

proces rozhodování marketingového managementu.“ (Matúš, Ďurková, 2012, s. 43) 

Obdobných definic existuje celá řada, spojuje je však proces získávání informací a následné 

využití zpracovaných dat v marketingovém řízení. V prostředí škol patří k těmto klíčovým 

údajům například informace o stávajících a potenciálních klientech školy. Sleduje se 

vnímání a hodnocení školy ze strany žáků, rodičů, absolventů, ale i učitelů a široké 

veřejnosti. Cílem výzkumu bývá snaha odhadnout budoucí zájmy a potřeby klientů. (Světlík, 

2009, s. 100-104) 

Marketingový výzkum sestává z šesti základních kroků: definice problému a cílů výzkumu, 

příprava plánů výzkumu, sběr informací, analýza informací, prezentace výsledků, a 

rozhodnutí. Mezi nejčastější nástroje získávání informací patří pozorování, průzkum, 
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behaviorální metody, experiment a tzv. focus groups (řízená diskuse malé skupiny lidí na 

dané téma s cílem porozumět motivaci určitého chování). (Kotler, Keller, 2013, s. 133-136)  

3.2 Strategické plánování školy 

Většina škol se ve smyslu plánování omezuje pouze na procesy související s běžným 

fungováním školy – například plánování rozpočtu, pedagogických úvazků, harmonogramu 

roku a podobně. K strategickému plánování se uchylují, až když jsou vystaveny závažným 

problémům, jako je například kritický nedostatek žáků. Schopný management by však měl 

pomocí plánování krizovým situacím spíše předcházet. Existuje řada různých ale i navzájem 

podobných konceptů plánování. Pro školské prostředí a účely této práce se však nejvíce hodí 

Světlíkův model (2009, s. 114-115).  Ten dělí plánování na několik úrovní: 

 strategické plánování definuje poslání školy, obsahuje analýzu prostředí a 

stanovuje priority a strategie školy na 5 a více let; 

 taktické plánování vychází ze strategického plánu, rozšiřuje jej a stanovuje dílčí cíle 

a postupy jejich dosažení v časovém horizontu 1 – 3 let;   

 operativní plánování musí být v souladu se strategickými i taktickými plány a 

sestavuje se na základě aktuálních potřeb a podmínek na období nejvýše jednoho 

roku. 

„Proces strategického plánování můžeme definovat jako systematickou analýzu školy a 

jejího prostředí a formulování strategických cílů, které umožní naplnit škole vizi v kontextu 

jejích hodnot a vnitřního potenciálu. Ačkoliv je potřeba postupovat při získávání informací 

o současných i budoucích trendech systematicky, jsou zde neméně důležité i kreativita a 

intuice.“ (Světlík, 2009, s. 115) 

Cimbálník a Grenar (2011, s. 16) doplňují, že jde o systematický nikdy nekončící proces, 

jehož funkcí je formulovat správné postupy a kroky k dosahování úspěchu. Strategické cíle 

zároveň musí respektovat vizi, být v souladu s limitovanými možnostmi školy a zohledňovat 

nestabilní prostředí tak, aby dokázaly přetrvat období případných změn. Zmíněný proces lze 

rozfázovat do dílčích kroků dle následujícího obrázku: 
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Obrázek č. 1 – Proces strategickéhé plánování  školy (Světlík, 2009, s. 115) 

 

Konkrétnější oblastí plánování ve smyslu implementace dílčích nástrojů marketingového 

mixu (viz kapitola 3.4) se nazývá marketingové plánování. To se zaměřuje na úžeji 

vymezené cíle jako je například získání určitého podílu zákazníků na trhu či zvýšení 

povědomí veřejnosti o škole. Výledkem tohoto plánování je marketingový plán, v němž 

jsou kromě zmíněných cílů formulovýny také prostředky, výdaje a postupy, kterými má 

být cílů dosaženo. Jde o ústřední dokument pro řízení a koordinaci marketingového úsilí 

školy. (Cimbálník a Grenar, 2011, s. 17-18) 

3.2.1 Analýza vnějšího prostředí 

Proces plánování jakékoliv činnosti by měl vycházet ze znalosti prostředí dané organizace. 

Nejčastější metodou analýzy vnějšího prostředí bývá analýza příležitostí a hrozeb. Její 

originální anglický název je Opportutinites and Threats Analysis, zkráceně tedy OT analýza. 

Tato metoda je velmi užitečná, neboť škole může odkrýt atraktivní příležitosti, ale také 

poukázat na skryté hrozby. (Foret, 2012, s. 48) 
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K hlubšímu porozumění všech souvisejících okolností je užitečné vypracovat takzvanou 

situační analýzu, která se zaměřuje jak na vnější, tak na vnitřní prostředí školy. Tato analýza 

přispívá k pochopení následujících otázek: 

 „Jaké je postavení školy na trhu školských služeb a jak se toto postavení mění?“ 

 „Jaká je image školy u zákazníků a partnerů?“ 

 „Jak se mění vnější makro a mezoprostředí, ve kterém škola funguje?“ 

 „K jakým změnám dochází uvnitř školy?“ 

 Jaká je na trhu konkurence?“ (Světlík, 2009, s. 116) 

Úkolem situační analýzy je posoudit všechny klíčové faktory, které mají dopad na kvalitu 

fungování školy. Zároveň jde o ideální nástroj pro posuzování její strategické pozice. 

Alternativou situační analýzy je hojně využívaná metoda SWOT. (Světlík, 2009, s. 116-117) 

3.2.2 Analýza vnitřního prostředí 

Každá škola má své specifické vnitřní prostředí, kterým se odlišuje od konkurence a které 

podmiňuje její další rozvoj. Odlišnosti, jako je například klima školy, studijní programy, 

tradice, kvalita pedagogického sboru a mnoho dalších, představují konkurenční rozdíly, 

v jejichž důsledku jsou některé školy úspěšnější než jiné. Každá škola také disponuje 

vnitřními zdroji, které lze rozdělit na zdroje nemateriálního charakteru (např. know-how, 

image, historie atd.) a zdroje materiálního charakteru (např. vybavenost školy, lidské zdroje, 

finanční síla atd.). Zmíněné zdroje patří mezi další výhody, které ovlivňují úspěšnost školy. 

Hovoříme-li o analýze vnitřního prostředí, pak bychom měli být schopni všechny tyto 

aspekty relevantně posuzovat a hodnotit. Problém nastává v tom, že ačkoliv některé oblasti 

našeho zájmu měřitelné jsou, u jiných tomu tak není. Proto existují specifické postupy, 

kterými lze i neměřitelné oblasti detekovat. (Světlík, 2009, s. 120) 

K běžnému hodnocení stavu vnitřního prostředí se nejčastěji využívá analýza silných a 

slabých stránek. Z hlediska marketingu je užitečná především proto, že poukazuje na 

přednosti a nedostatky zkoumané instituce. Originální anglický název této metody je 

Strengths and Weaknesses Analysis, zkráceně tedy SW analýza. (Foret, 2012, s. 46) 

Častým problémem hodnocení je subjektivita. Má-li management školy získat objektivní 

obraz například o klimatu školy, musí do hodnocení zapojit žáky, pedagogický sbor, rodiče, 
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absolventy a další partnery školy. Teprve souhrnným porovnáním sesbíraných dat je možné 

získat reálnou představu o skutečném stavu. (Světlík, 2009, s. 120) 

Do analýzy vnitřního prostředí patří také fáze životního cyklu školy. Každá organizace 

postupně prochází vlastním životním cyklem, který od zahájení činnosti sestává z fáze růstu, 

fáze zralosti a fáze úpadku. Z hlediska strategického plánování jsou tyto fáze jedním 

z faktorů, které ovlivňují volbu strategií dalšího rozvoje. Zvolená strategie tak může být 

zaměřena buď na prodloužení aktuální fáze životního cyklu, nebo na vytvoření života 

nového. (Světlík, 2009, s. 121) 

3.2.3 SWOT analýza 

V podkapitolách věnovaných analýze vnějšího a vnitřního prostředí školy byla nejprve 

zmíněna OT analýza příležitostí a hrozeb a následně i SW analýza silných a slabých stránek. 

Tyto dvě metody se vzájemně doplňují a společně tvoří ucelenou analýzu vnějšího i 

vnitřního prostředí označovanou souhrnně jako SWOT analýza. Tato analýza bývá 

výchozím dokumentem pro sestavení každé marketingové strategie či marketingového 

plánu. (Foret, 2012, s. 48) 

„Dobrá strategie je pak taková, která neutralizuje hrozby očekávané z vnějšího prostředí, 

dovoluje využít budoucích příležitostí, těží ze silných stránek organizace a odstraňuje nebo 

neutralizuje její slabé stránky.“ (Veber, 2004, s. 428) 

Kotler a Keller (2013, s. 80) staví metodu SWOT do přímé vazby s marketingem a popisují 

ji jako analytický nástroj „pro monitorování vnějšího a vnitřního marketingového 

prostředí,“ jehož smyslem je „celkové zhodnocení silných a slabých stránek společnosti 

jejich příležitostí a ohrožení.“  Veber (2004, s. 428-431) nad rámec toho poukazuje na to, 

že identifikace silných a slabých stránek vnitřního prostředí a příležitostí a hrozeb vnějšího 

prostředí zpřehledňuje vzájemné korelace mezi identifikovanými oblastmi. Kombinováním 

těchto oblastí pak můžeme stanovovat různé varianty strategií, které v základu vycházejí ze 

4 základních vzorců: 

 využití silných stránek a velkých příležitostí; 

 snaha o eliminaci slabých stránek pomocí příležitostí; 

 využití silných stránek pro eliminaci hrozeb; 
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 snaha o vyřešení znepokojivého stavu i za cenu likvidace.  

3.2.4 Poslání a cíle školy 

„Každé rozhodnutí má směřovat k dosažení určitých cílů. Na základě poznání prostředí 

školy a vyhodnocení příležitostí, které škola má, může management stanovit její hlavní cíle. 

Stanovením cílů rozumíme formulování poslání (mise) školy a jejích dlouhodobých a 

krátkodobých cílů.“ (Světlík, 2009, s. 122) 

Fázi stanovení cílů školy by měla vždy předcházet fáze formulování poslání, tedy vyjádření 

jasné představy o tom, co škola dlouhodobě chce a kam míří. Toto poslání musí být v souladu  

s vizí (realistickým obrazem budoucího stavu). „Poslání školy je prohlášení trvalého 

charakteru, které poskytuje pohled na současné a budoucí aktivity školy, její hodnoty a na 

to, co ji dolišuje od jejích konkurentů.“ (Světlík, 2009, s. 122) V obecné rovině by poslání 

mělo splňovat následujícíc parametry: 

 mělo by být jasné, srozumitelné a zaměřené spíše na zákazníky; 

 mělo by obsahovat informaci, kdo jsou zákazníci školy 

 mělo by deklarovat hlavní aktivitu školy a její hlavní cíl 

 mělo by sdělovat, kde škola působí 

 mělo by proklamovat základní hodnoty a priority 

 mělo by poukazovat na výhody školy oproti konkurenci 

Posledním doporučením je, aby bylo poslání přirozeně šířeno v rámci školy i mimo ni. Širší 

povědomí o poslání školy přispívá k jejímu zviditelňování a k budování její dobré image. 

„K usměrnění aktivit vedoucím k naplnění poslání potřebuje vedení školy stanovit i základní, 

s posláním konzistentní, dlouhodobé a konkrétní cíle.“ (Světlík, 2009, s. 125) Cíle mohou 

mít různou podobu a může jich být i celá řada, na jejich formulaci by se však mělo podílet 

širší vedení školy. Navržené cíle by poté měly být představeny všem zaměstnancům školy, 

aby je mohli připomínkovat. Tento krok zaměstnancům pomáhá vnitřně se ztotožnit 

s navrženými cíli a zároveň přispívá k budování zdravě fungujícího pracovního kolektivu. 

Užitečné je i stanovisko některých absolventů či zástupců širší veřejnosti. 

Přestože žádoucích cílů může být vícero, není možné usilovat o naplnění všech současně. 

Proto by si škola měla stanovit priority a své cíle co možná nejvíce konkretizovat. Chce-li 
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například zvýšit počet uchazečů o studium, pak by formulace měla obsahovat časový rámec 

a míru zlepšení, například zvýšení počtu přihlášek v následujícím přijímacím řízení o 10%. 

Přesně stanovený cíl usnadňuje volbu vhodných opatření k jeho dosažení i k měřitelnosti 

průběžných výsledků. (Cimbálník a Grenar, 2011, s. 16-17) 

3.2.5 Analýza portfolia 

„Produktem školy je její vzdělávací program. Ten je jedním z rozhodujících činitelů 

ovlivňujících postavení školy na trhu. Školy by měly proto zvažovat současnou i budoucí 

„úspěšnost“ svých studijních programů. Protože zdroje každé školy jsou limitovány, není 

možné financovat stejnou měrou každý z nich.“ (Světlík, 2009, s. 126) Vedení škol by proto 

mělo zvážit perspektivu nabízených programů a v souladu s jejich potenciálem určit, které 

má smysl podpořit,  kterým ponechat stávajícíc prostor a které je naopak potřeba utlumit. 

Perspektivu studijních programů lze posuzovat z několika hledisek, může jím být zájem 

uchazečů, hodnota pro společnost, konkurenční výjimečnost, kvalita dosaženého vzdělání a 

podobně. Hodnocením vzdělávacích programů se zabývá analýza portfolia školy - ta je 

schopna odhalit v nabídce školy slabá místa a nazančit, které programy je třeba rozvíjet, 

které udržovat a které naopak tlumit či rušit. Nejznámějšími příklady portfoliové analýzy 

jsou bostonský BCG model (podle Boston Consulting Group) a GE model (podle General 

Electric). Smyslem obou modelů je poskytnou jednoduchou a názornou zprávu o postavení 

vybraného produktu na cílovém trhu. (Foret, 2012, s. 59-63) 

3.2.6 Strategie školy 

Zásadním krokem strategického plánování školy je volba správné strategie. Jde o klíčové 

rozhodnutí, neboť vymezuje cílový trh školy a tím i marketingový mix, který se k němu 

vztahuje. Předurčuje tedy, kdo bude cílovým zákazníkem školy, jak se škola bude chovat, 

aby zaujala žádoucí místo na trhu a co je třeba učinit v personální oblasti, aby stanovené cíle 

a strategie byly reálné a uskutečnitelné. Případné nedostatky produktové nabídky 

(vzdělávacích programů školy) či její uplatnění na vzdělávacím trhu by pak měla řešit 

vhodně zvolená strategie. Mezi základní strategie zaměřujícící se na produkt a trh školy patří 

následujícíc přístupy. 

 Strategie průniku je snahou o získání většího počtu žáků při nezměněné nabídce 

studijních programů. Škola prostřednictvím marketingového mixu aktivněji působí 
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na potenciální uchazeče, ve větší míře využívá komunikační marketing, účastní se 

veletrhů, pořádá nábory, investuje do reklamy, využívá k propagaci internet a 

sociální sítě. Podmínkou účelnosti je nenasycený trh, kdy škola cílí na žáky, kteří 

zatím neuvažují o studiu, nebo přemýšlí o konkurenci.   

 Stretegie rozvoje trhu představuje rozšíření stávající nabídky vzdělávacích 

programů za hranice dosavadního působení školy. A to buď geograficky, nebo 

otevřením/zpřístupněním studia nové skupině studentů například večerní škola, nebo 

dálkové či rekvalifikační studium. 

 Strategie rozvoje produktu je charakteristická otevíráním nových vzdělávacích 

programů nebo modernizací stávajících. Zpravidla jde o reakci na změny 

v marketingovém prostředí. Cílem této strategie je zvýšit atraktivitu školy a přivést 

do ní nové žáky. Cílový trh školy se však nemění. 

 Strategie diverzifikace je charakteristická zaváděním nových vzdělávacích 

programů pro nové oblasti trhu. Možným příkladem je rozšíření střední školy o vyšší 

odbornou školu, nebo vytvořením vzdělávacích kurzů pro komerční sféru. Škola tak 

vytváří zcela novou nabídku pro zcala nové pole zákazníků. Vzhledem k množství 

nových respektive neznámých okolností, je tato strategie považována za 

marketingově riskantní. 

 Strategie minimálních nákladů je snahou o co nejefektivnější výrobu a distribuci 

daného produktu či služby. Smyslem je získání dominantního postavení na trhu díky 

nejnižší ceně. Rizikem této strategie je vyšší pravděpodobnost příchodu 

koknurenčního subjektu s ještě výhodnější nabídkou. 

 Strategie diferenciace produktu je snahou o dosažení mimořádné kvality 

nabízeného produktu. Smyslem je dosažení dominantného postavení na trhu díky 

výhodným vlastnostem nabízeného produktu či služby. 

 Strategie tržní pozice představuje koncepci, kdy se firma (škola) snaží co 

nejpřesněji porozumět potřebám cílového zákazníka. Na základě získaných 

informací následně vytváří nabídku připravenou přesně na tělo zjištěným 

požadavkům. Tato strategie se uplatňuje pouze na malé homogenní segmenty trhu. 
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Různé strategie s sebou přinášejí i specifická rizika, těch by si měl být management školy 

vědom a před přijetím strategie je důsledně zvážit. (Cimbálník a Grenar, 2011, s. 20-21) 

3.3 Trh školy a cílený marketing 

„V tržním hospodářství má všechno svou cenu, každý druh zboží, každá služba i různé druhy 

lidské práce.“ (Světlík, 2009, s. 134) Ačkoliv to tak na první pohle možná nevypadá, 

prostředí škol není jiné a chce-li být škola úspěšná, musí znát svůj trh a jeho velikost a 

dokázat dohadnout jeho buducí perspektivu. Při odhadování velikosti trhu hraje klíčovou 

roli celá řada faktorů, patří sem demografický vývoj, konkurenční prostředí, politické 

pozadí, spádovost škol a mnoho dalších. Školy také spoléhají na statistické záznamy o 

počtech uchazečů a přijatých žácích z minulých let. Má-li být však odhad spolehlivý, je třeba 

vzít v úvahu všechny dostupné údaje i ovlivňující faktory. 

Některé výběrové školy operují s poptávkou, která dalece převišuje jejich kapacitní 

možnosti. Mohou si tak vybírat žáky s nejlepším potenciálem a vychovávat z nich 

absolventy, kteří svou kvalitou škole zvyšují renomé a upevňují její vyjímečné postavení na 

trhu. Jiné školy naopak přijímají všechny studenty jen aby splnili minimální naplňenost tříd 

a vyhnuli se zrušení. Nelze se pak ubránit otázce, do jaké míry tento systém uzavírá zmíněné 

školy do předurčených cylků úspěšnosti a neúspěšnosti?   

Má-li škola pracovat s odhadem velikoti jejího trhu a budoucí poptávky, měla by umět určit, 

kdo tento trh tvoří, tedy znát profil předpokládaných uchazečů. Zaměřime-li se například na 

obalst středních škol, je třeba počítat s tím, že ne každý žák opouštějící základní školu bude 

nutně usilovat o studium na střední škole. Na základě této premise můžeme říci, že 

potenciální trh školy tvoří všichni žáci, kteří mají zájem o studium příslušné vzdělávací 

úrovně a splňují podmínky přístupu ke studiu. V úvahu je však třeba vzít i osobní překážky 

potenciálních ucazečů (například nevyhovující sociální/finanční zázemí). Tyto překážky 

školám redukují pole potenciálních uchazečů na takzvaný dostupný trh školy. Další zúžení 

trhu způsobují přijímací kritéria ke studiu jednotlivých škol. Uchazeči, kteří těmoto 

požadavkům vyhovují představují kompetentní dostupný trh školy. Klíčovou oblast 

představuje cílový trh školy. Ten zahrnuje už jen uchazeče, kteří splňují všechna předešlá 

kritéria a navíc mají zájem o studium příslušného typu školy. Poslední definovanou skupinou 
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je podchycený trh školy, ten tvoří všichni žáci, kteří do školy nastoupili a studují v ní. 

(Světlík, 2009, s. 134 - 136) 

3.3.1 Segmentace trhu, tržní zacílení a tržní umístění 

Lidé jsou vesměs různí a různé jsou i jejich zájmy a potřeby. Obdobným způsobem se 

odlišují i školy a všechny ostatní organizace. Díky této různorodosti je téměř nemožné 

uspokojit celý trh pouze jedním masově vyráběným produktem. Možným východiskem je 

takzvaná segmentace trhu, jejímž smyslem je rozdělení trhu do menších, homogennějších 

celků, které spojují podobné nároky, zájmy a potřeby. Je logické, že uspokojování dílčích 

segmentů zákazníků je, ve srovnání s celým trhem, výrazně snazší. 

„Při segmentaci trhu a jeho uspokojování jde tedy o analýzu celkového trhu a následný 

výběr těch jeho částí, které podnik může obsloužit lépe než konkurence.“ (Foret, 2012, s. 89) 

Dle Průchy (2009, s. 550) školy při výběru strategie pro určení cílového trhu používají dva 

základní přístupy. Prvním je nediferencovaný marketing, jehož zaměření je orientované 

na všechny potenciální žáky a druhým cílený marketing, který se zaměřuje pouze na 

specifickou část uchazečů. 

Nediferencovaný marketing má dvě základní pojetí: 

 Hromadný marketing, který se u škol vyznačuje nabídkou jediného vzdělávacího 

programu a minimálním zájmem o potřeby a požadavky žáků. Tento přístup je 

typický pro mnohé základní školy. 

 Programově diferencovaný marketing, který se snaží své vzdělávací programy 

přizpůsobit požadavkům žáků či studentů prostřednictvím volitelných předmětů. 

Typickým příkladem je kreditový systém vysokých škol. 

U cíleného marketingu rozlišujeme další dva přístupy:   

 Diferencovaný marketing, který se zaměřuje nejméně na dva odlišné segmenty 

trhu, pro které vytváří specifickou nabídku. Typickým příkladem ze školského 

prostředí jsou vysoké školy nabízející současně bakalářské, magisterské i 

doktorandské formy studia. Jiným příkladem mohou být školy, které i přes své 

původně jednostranné zaměření otevírají vzdělávací programy v pro ně 

netypických  oborech.    
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 Koncentrovaný marketing je zpravidla orientovaný na několik vybraných 

segmentů trhu a snaží se prostřednictvím úzce specializované nabídky docílit 

dominantního postavení na trhu. Příkladem ze školského prostředí by mohla být 

škola, která se zaměřuje například na výuku slepých či hluchoněmých žáků. 

(Světlík, 2009, s. 139-140; Foret, 2012, s. 91) 

Pojem cíleného marketingu bývá často mylně zaměňován za segmentaci trhu, ve skutečnosti 

je však segmentace trhu pouze první ze tří fází cíleného marketingu. Jednotlivé fáze, jejich 

pořadí a význam objasňuje následující rozdělení. 

 Segmentace trhu (jak už bylo zmíněno) představuje rozdělení trhu školy do dílčích 

oblastí, v nichž se nacházejí potenciální žáci s podobným profilem, podobnými 

potřebami a podobnými zájmy. Lze tedy očekávat, že i reakce na marketingové 

aktivity školy budou v rámci jednoho segmentu velmi podobné. Dle Kotlera a 

Kellera (2013, s. 40) probíhá segmentace trhu nejčastěji na základě demografických, 

psychografických nebo behaviorálních odlišností. Foret (2011, s. 90) dodává, že má-

li být segmentace smysluplná, musí cílové segmenty splňovat následující 

charakteristiky: Každý z klíčových segmentů by měl být dostatečně velký, dostupný 

a mít perspektivu růstu. Měl by mít měřitelnou velikost. Dále by měl být stabilní a 

trvalý. Také by měl splňovat marketingovou akceschopnost, což v praxi znamená, že 

žáci v rámci jednotlivých segmentů musí mít nějaké společné potřeby a zájmy, aby 

je bylo možné uspokojit jednotným marketingovým mixem. 

 Tržní zacílení specifikuje Kotler s Kellerem (2013, s. 40) jako fázi, v níž se posuzuje 

atraktivita a příležitosti jednotlivých segmentů, dochází k výběru cílového segmentu 

a dle jeho vlastností také výběru vhodné strategie - diferenciovaného nebo 

koncentrovaného marketingu. Dle Světlíka (2009, s. 145 – 146) bývají pro školy 

atraktivní velké stabilní segmenty s perspektivou dalšího růstu. Jejich atraktivita 

ještě roste, pokud jsou málo obsluhované konkurencí, nebo pokud jsou pro 

konkurenci těžko dostupné. Zajímavým atributem bývá také ekonomická hodnota 

segmentu neboli jeho kupní síla ve vztahu k případnému školnému či normativu na 

žáka.    
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 Tržní umístění je fází, kterou Kotler s Kellerem (2013, s. 40) shodně se Světlíkem 

(2009, s. 146 - 147) popisují jako výběr vhodných prostředků k získání žáků pro 

daný vzdělávací program. Jde tedy o hledání způsobu, jak oslovit, zaujmout a 

přesvědčit potenciální žáky, aby šli na příslušnou školu studovat. Zároveň v této fázi 

dochází k výběru strategie, jejímž smyslem je vybudovat v povědomí klientů žádoucí 

představu o postavení školy ve vazbě k její konkurenci. „Je důležité si uvědomit, že 

umisťováním se většinou rozumí vnímání produktu cílovou skupinou, nikoliv záměr 

organizace.“ (Cimbálník a Grenar, 2011, s. 38) Této pozici se říká tržní umístění 

školy, ale můžeme se setkat i s termínem renomé školy.        

3.3.2 Image školy 

„Lidé posuzují školu spíše podle jejího renomé než podle toho, jaká skutečně je. Jinými slovy 

řečeno, skutečná kvalita školy je v praxi často méně důležitá, než její prestiž a reputace. 

Přičemž prestiž školy je většinou rozhodujícím faktorem v případě rozhodování žáků nebo 

studentů o tom, na kterou školu se přihlásí.“ (Světlík, 2009, s. 147) 

Renomé, prestiž, image či reputace školy jsou pro tuto práci velmi zajímavé a přitom 

kontroverzní pojmy. Důvodem je to, že ačkoliv ne vždy odpovídají reálnému stavu školy, 

jsou moderní společností vnímány mnohem významněji než mnohá tvrdá data s daleko vyšší 

výpovědní hodnotou o kvalitě školy. Z hlediska úspěšnosti škol měřené počtem uchazečů o 

studium jde tedy o mimořádně účinné marketingové nástroje, které by management školy 

neměl podceňovat. 

„Všechny společnosti usilují o vytvoření image značky, jež obsahuje co nejvíce silných, 

příznivých a jedinečných asociací.“ (Kotler a Keller, 2013, s. 41)  

Světlík (2009, s. 148-154) k tomuto tématu píše, že reputace školy bývá založena na jejích 

aktivitách a v minulosti dosažených výsledcích. Není tedy možné změnit ji ze dne na den 

jen pouhou úpravou rétoriky ve vztahu k partnerům a veřejnosti. Image školy je výsledkem 

nejen komunikace, ale také souhrnem mnoha dalších aktivit školy včetně jejích úspěchů a 

neúspěchů. Definici image školy lze formulovat jako „souhrn všech představ, poznatků a 

očekávání spojených s určitým předmětem, osobou, nebo organizací.“ (Světlík, 2009, s. 

147). V pojetí Ludvíka Egera, na kterého se Světlík (2009, s. 149) odkazuje, je image školy 

výsledkem vnímání prezentace školy veřejností a skládá se z objektivních i subjektivních, 



28 

 

správných, ale i nesprávných představ, postojů a zkušeností o určité škole. Image školy je 

měřitelná a z dlouhodobého hlediska i ovlivnitelná. Ještě konkrétnější představu o tomto 

pojmu leze získat shrnutím jeho vlastností: 

 Image má jen dvě možná zabarvení, je buď pozitivní, nebo negativní. Tato vlastnost 

je dána kompaktností jejích dílčích komponent. Je-li škola kvalitní, pak má 

nepochybně kvalitní i pedagogy. 

 Image se nejsnáze utváří jednoduchými povrchními vjemy se silnou emocionální 

odezvou. Ovlivňují ji tedy především takové faktory, které u pozorovatele vyvolávají 

kladné či záporné pocity. 

 Image školy silně formují významné osobnosti, které ve škole působí. Dalo by se 

říct, že škole propůjčují svou reputaci - známost, uznání, profesionalitu a podobně. 

 Image školy se prostřednictvím komunikace šíří společností v její 

ucelené, komplexní podobě, což znamená, že si o ní nelze udělat jen částečnou 

představu. 

Dobrá image školy přináší kromě zmíněných konkurenčních výhod také mnoho dalších 

pozitivních dopadů na fungování školy. Ty se projevují například lepším přístupem žáků ke 

studiu, zvýšeným zájmem rodičů o školu, zlepšením pracovní morálky zaměstnanců, 

nárůstem pocitem sounáležitosti a loajality. Dobrá image má vliv také na míru veřejného 

uznání a zlepšuje vyjednávací pozici managementu v prosazování zájmů školy. 

Klíčem k vybudování dobré image školy je dlouhodobé úsilí managementu školy o vysokou 

profesionalitu zaměstnanců školy, o zdravé klima školy, o zviditelňování školy a její 

výjimečnosti, o pravidelný kontakt školy s jejími partnery a veřejností, o bohatou prezentaci  

školy v dostupných médiích a především o budování jména školy jako značky její image. 

„V marketingovém řízení školy je nutné chápat jméno školy jako značku. Pokud vedení školy 

chce získat co nejlepší žáky/studenty, pokud chce pracovat s kvalitními pedagogy, pokud 

chce, aby škola měla velmi kladnou image v očích veřejnosti, potom musí budovat pověst 

školy, její image na podobných základech a podobnými nástroji, jakými se buduje pověst a 

kvalita určité značky. Význam značky je především v tom, že silná značka se dostává do 

výrazného povědomí zákazníků, čímž činí jejich volbu jednodušší a více efektivní.“ 

(Světlík, 2009, s. 147) 
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Pokud chce škola začít budovat svou image, musí nejprve provést analýzu jejího aktuálního 

stavu. Za tímto účelem lze použít jeden ze tří základních nástrojů. Nabízí se vícefaktorová 

analýza nebo měření a vyhodnocování známosti školy a postojů vůči ní nebo metoda 

využívající sémantického diferenciálu. Pro účely této bakalářské práce je však užitečná 

pouze znalost existence těchto metod, a ne podrobnosti týkající se jejich použití.   

3.4 Marketingový mix 

Matúš a Ďurková (2012, s. 93)  popisují marketingový mix jako soubor kontrolovatelných 

faktorů, které firma či škola různě kombinuje do funkčního celku tak, aby s jeho pomocí  

vyvolala žádoucí reakci na cílovém trhu. Zjednodušeně lze tedy marketingový mix 

charakterizovat jako soubor marketingových nástrojů pro zvýšení poptávky po nabízených 

produktech. 

Foret (2012, s. 97) považuje marketingový mix za nejdůležitější nástroj marketingového 

řízení. Obsahuje totiž všechny podstatné vlivy, kterými firma či škola může působit na cílové 

zákazníky a tím i výrazně ovlivnit svou úspěšnost na trhu. V klasickém pojetí má 

marketingový mix čtyři základní elementy, kterými jsou: produkt (product), cena (price), 

místo (place), propagace (promotion). V některých případech - především v odvětví služeb 

se toto rozhraní rozšiřuje o element lidí (people). Podle počátečních písmen anglického znění 

těchto slov hovoříme o modelu 4P, nebo 5P. 

Úspěšnost marketingového mixu závisí na každém dílčím elementu a jejich vzájemném 

vyvážení – „namixování“. Jediný špatně nastavený element marketingového mixu tak může 

ohrozit i jinak perfektně zpracovanou nabídku. Vnímání zákazníka v tomto ohledu funguje 

ve vzájemné provázanosti. Proto by například špičkový produkt měl mít vždy takovou cenu, 

která této úrovni odpovídá. (Foret, 2012, s. 97) 

Marketingový mix lze charakterizovat i z perspektivy zákazníka. V tomto případě hovoříme 

o modelu 4C, který zahrnuje následující atributy: hodnota pro zákazníka (customer value), 

náklady zákazníka plynoucí z koupě a užívání  (customer cost), dostupnost (convenience) a 

komunikace (communication). I tento model samozřejmě existuje ve více různých 

variantách. (Matúš, Ďurková, 2012, s. 93) 
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Dle Foreta (2012, s. 98) je klíčovým aspektem sestavení marketingového mixu znalost 

cílového zákazníka, tedy informace, pro koho a jak má být mix nastaven. Nabízí se dva 

možné přístupy. Buď můžeme k již sestavenému marketingovému mixu hledat nejvhodnější 

segment trhu, nebo naopak zvolenému segmentu sestavit na míru šitý marketingový mix. 

Matúš a Ďurková (2012, s. 93) k této problematice dodávají, že výběr jednotlivých nástrojů 

marketingového mixu se odvíjí především od potřeb a přání zákazníka, silných a slabých 

stránek produktu a postavení firmy (školy) na trhu s přihlédnutím k její velikosti a strategii. 

Pro úplnost tohoto tématu stojí za zmínku i nedávná aktualizace klasického modelu  4P, 

kterou Kotler a Keller (2013, s. 55) reagují na holistické pojetí marketingu a jeho stále se 

rozšiřující platformu působení. V této aktualizované verzi reorganizují původní koncept 4P 

na čtyři zastřešující elementy: lidé (people), procesy (processes), programy (programs) a 

výkon (performance). Původní 4P jsou spolu s dalšími aktivitami namířenými směrem ke 

spotřebitelům včleněna do kategorie programů. Lidé odpovídají vymezení ve stejnojmenné 

kapitole 3.4.5, viz níže. Procesy představují kreativitu, disciplínu a strukturu obsaženou 

v marketingovém řízení. A konečně výkon zahrnuje všechny zásadní ukazatele, které 

ovlivňují prosperitu (např.: ziskovost, hodnota značky, velikost zákaznické základny, právní 

aspekty atd.). Toto nastíněné pojetí je však natolik komplexní, že již přesahuje intence této 

bakalářské práce, proto bude dále rozvíjeno pouze pojetí klasické. 

3.4.1 Produkt 

Foret (2012, s. 101) se o produktu vyjadřuje jako o nejdůležitější složce marketingového 

mixu a s odvoláním na Americkou marketingovou asociaci za produkt považuje to, „…co 

lze na trhu nabídnout k upoutání pozornosti, k získání, užívání nebo ke spotřebě, tj. vše co 

se vyznačuje schopností uspokojit přání nebo potřeby zákazníků.“ (Foret, 2012, s. 101). Jde 

tedy o hmotné i nehmotné produkty, do jejichž šíře spadají hmotné předměty, služby, osoby, 

myšlenky, místa, organizace, kulturní výtvory a další věci. 

Ve školství je produktem vzdělávací program školy. Celková kvalita a šíře vzdělávací 

nabídky pak značně ovlivňuje umístění školy na trhu a její pozici vůči konkurenci. Nabízení 

a poskytování vzdělávacích služeb je dosti specifické a vyžaduje uplatňování takzvaného 

vnitřního a vztahového marketingu, který se zaměřuje především na motivování a rozvoj 
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pracovníků školy současně s maximální profesionalitou práce a vystupování vůči klientům. 

(Světlík, 2009, s. 196)      

Foret (2012, s. 101) ve shodě s Matúšem a Ďurkovou (2012, s. 97) rozlišují u produktu 3 

základní úrovně, ty vysvětlují na příkladech běžných hmotných produktů, ale výklad lze 

aplikovat i na oblast vzdělávacích služeb. 

 Jádro produktu reprezentuje vnitřní smysl a hlavní užitek produktu, poskytuje 

odpověď na otázku, proč byl produkt pořízen. Například u značkového parfému 

nejde o dobře vonící tekutinu či pěkný obal, ale o dobrý pocit, obdiv a sex-appel. U 

vzdělávacího programu by tuto hodnotu mohlo představovat například budoucí 

uplatnění absolventa.     

 Reálný produkt představují především technické parametry jako kvalita, varianta 

produktu (modelová řada), design, značka a obal. Důležitou roli hraje také 

způsobilost plnit očekávané funkce, spolehlivost, přesnost, životnost a podobné 

aspekty. U vzdělávacích programů bychom se tímto způsobem mohli dívat na 

nabídku vyučovaných předmětů, kvalitu vyučujících, nebo časový a obsahový rozsah 

výuky. Hodí se říci, že opakovaně zmiňovaná kvalita je jedním z klíčových faktorů, 

které ovlivňují pozici produktu na trhu. Zajímavé je, že o kvalitě produktu 

nerozhoduje ani tak úroveň odvedené práce, jako spíš pohled zákazníka.  Kvalita je 

zkrátka taková, jakou ji vidí zákazník.   

 Rozšířený produkt zahrnuje především dodatečné služby, které zákazníkovi přináší 

určité výhody. V prostředí škol to může být  například zajištění různých zahraničních 

stáží, bezplatná nabídka zájmových kroužků, možnost stravování ve školní jídelně, 

nebo výhodné ubytování na internátu či koleji.  V současném silně konkurenčním 

prostředí hraje rozšířený produkt významnou roly při finálním rozhodování 

zákazníka. 

Každý produkt včetně vzdělávacích služeb prochází vývojem, který má svá stádia a 

představuje životní cyklus produktu. Podle Průchy (2009, s. 552) lze jednotlivá stádia 

vzdělávacího programu rozdělit na fázi uvedení (zavedení) produktu, fázi růstu (zrání), 

fázi zralosti (stability) a fázi úpadku (zániku). Tyto fáze se od sebe vzájemně liší a mají 

svá vlastní specifika. 
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 Fáze zavádění je typická nízkou poptávkou. Potenciální studenti jsou opatrní, 

jelikož chybí informace o kvalitě, náročnosti, rizicích a další. Proto je nutné tuto fázi 

podpořit dostatečnou propagací a osvětou.  

 Fáze růstu je charakteristická zvýšeným zájmem klientů, který způsobuje lepší 

povědomí o nabízeném programu, zvlášť pokud se program osvědčil. Současně se 

na trhu začínají objevovat konkurenční vzdělávací programy s podobným obsahem 

a  zaměřením. Nabízejí je konkurenční školy, které láká již připravený trh a 

perspektiva napodobeného programu. 

 Fáze zralosti trvá mnohem déle než předešlé fáze a vyznačuje se zpomalením růstu 

poptávky. Zájem o studium je poměrně stabilní, zato konkurenční nabídka začíná být 

velmi silná. Proto škola musí efektivně využívat všech marketingových nástrojů 

k udržení své pozice. Samotný vzdělávací program lze zatraktivnit různými 

inovacemi, či otevřením nových specializací. Žádoucí je také otevření programu 

novým segmentům trhu. 

 Fáze úpadku je typická citelným snížením poptávky. Na trhu se objevují modernější 

a atraktivnější vzdělávací programy. Investice do propagace postrádají smysl a 

program by se měl začít utlumovat. Současně by se měl začít zavádět nový 

vzdělávací program, který by měl v rámci celého programového portfolia školy 

spoluutvářet nikdy nekončící proces, v němž se každý program nachází v jiné fázi 

životního cyklu. (Foret, 2012, s. 104-105; Světlík, 2009, s. 165-168) 

3.4.2 Cena 

Ve Foretově pojetí (2012, s. 111) se cenou v marketingovém mixu rozumí „to, co 

požadujeme za nabízený produkt.“ V prostředí bezplatného školství se tato idea poněkud 

komplikuje, jelikož nabízené služby nehradí klient, ale stát. Ten navíc sám určuje víceméně 

jednotnou cenu, za kterou tyto služby u škol objednává. Tento systém má z pohledu běžného 

marketingu řadu specifik. Například není myslitelné, že by škola se špičkovou výukou mohla 

požadovat za své nadstandardní služby více peněz, což by bylo při normálním fungování 

tržních vtahů logické. Dobře fungující školy s dobrým marketingem a kvalitními 

vzdělávacími programy však mohou snáze získat výhodný počet žáků, a tím příznivě ovlivnit 

své financování. Svým způsobem jde tedy o podobný systém, jaký známe z tržního prostředí, 
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jen konečné účty hradí někdo třetí. Úplně jiný význam má cena pro soukromé školy, kde je 

výuka zpoplatněné stejně jako každá jiná komerční služba. Zde se vnímání ceny vrací do 

běžného modelu. Ať už jde o státní, či soukromé školy, cena, jakožto nezbytná část 

marketingového mixu, má i v této „na školství zaměřené“ práci své místo a je třeba se jí 

alespoň stručně věnovat. A to i přesto, že někteří autoři přisuzují ceně ve školství jen malý 

význam (Světlík, 2009, s. 197-205) a že tím pádem úhel zpracování odpovídá spíše 

komerčnímu pojetí, které je však pro tuto problematiku srozumitelnější. 

Matúš a Ďurková (2012, s. 105) k vymezení pojmu „cena“ využívají Kotlerovovu a 

Armstrongovu definici, která říká: „Cena je částka, za kterou je výrobek nebo služba 

nabízena na trhu, je vyjádřením hodnoty pro spotřebitele, t.j. sumy, kterou spotřebitel 

vynakládá výměnou za užitek, který získá díky zakoupení výrobku nebo služby.“ (Matúš, 

Ďurková, 2012, s. 105)  Možný je ale i opačný pohled. Má-li produkt v očích spotřebitele 

nějakou hodnotu, je nutné najít protihodnotu, aby mohlo dojít ke směně. „Cena je tedy 

vyjádřením protihodnoty, za níž je prodávající ochoten produkt směnit. (Foret, 2012, s. 111) 

Foret (2012, s. 111) k danému tématu dále píše, že cena je jedinou složkou marketingového 

mixu, která organizaci přináší zisk a její stanovení tím pádem patří mezi zásadní manažerská  

rozhodnutí. Stanovení ceny (například školného na soukromé škole) by mělo zohledňovat 

následující aspekty: ekonomický výpočet, odhad reakce zákazníků, odhad reakce 

konkurence, ostatní složky marketingového mixu a fázi životního cyklu produktu. 

Mezi základní metody stanovení cen Foret (2012, s. 111-112) řadí: 

 Cena založená na nákladech je odrazem pouze ekonomických kalkulací, bohužel 

jde o nejčastěji používanou metodu na trhu. 

 Cena na základě poptávky vychází z předpokládaných objemů prodeje 

v souvislosti s cenou produktu. 

 Cena na základě cen konkurence je určení ceny dle srovnatelné nabídky 

konkurence. 

 Cena podle marketingových cílů firmy odráží vnitřní politiku dané organizace. 

Tou může být například budování prestižní image, které se projeví vysokými cenami 

kvalitních produktů. Může to být ale také snaha o likvidaci konkurence, která se 

projeví mimořádně nízkými cenami. 
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 Cena podle vnímané hodnoty produktu zákazníkem představuje systém, kde je 

produktu stanovena taková cena, která v maximální míře odpovídá zákazníkově 

představě o jeho hodnotě. Tato metoda se často opírá o marketingový výzkum 

 Cena stanovená samotným zákazníkem je určitou modifikací, kde je cena 

určována jako maximum, které je zákazník ochoten či schopen za produkt zaplatit. 

K problematice určovaní cen se hodí dodat, že ačkoliv jsou zákazníci zvyklí dávat do 

souvislosti cenu a kvalitu produktu, nejedná se o žádné pravidlo a hodnota produktu 

nemusí odpovídat jeho kvalitě. Cena více než kvalitě produktu odpovídá cenové politice 

instituce, která jej nabízí. 

Chceme-li ve veřejném školství hledat vztah mezi cenou a kvalitou, je třeba se zaměřit 

na vnímanou kvalitu školy a celkové náklady na studium. Do těchto nákladů je třeba 

zahrnout výdaje spojené s dopravou, ubytováním, stravováním, nákupem studijních 

pomůcek, ale také těžko vyčíslitelné úsilí k zdárnému absolvování studia či míru rizika 

neúspěchu a ztrátu příležitostí. (Průcha, 2009, s. 552)  

3.4.3 Distribuce 

Dle Průchy (2009, s. 553) bývá distribuce ve školách nedoceněným a přehlíženým 

nástrojem. Přitom se zaměřuje na jednu ze základních otázek marketingu školy: Komu, kdy 

a kde budou zpřístupňovány nabízené vzdělávací programy. Distribuce je v tomto ohledu 

zaměřena na sestavení co možná nejpříznivějších podmínek pro studium daného 

vzdělávacího programu. Mělo by se tak dít v souladu s dlouhodobými cíli školy a při udržení 

přijatelných nákladů jek ze strany školy tak i jejích žáků či studentů. Na distribuci 

vzdělávacích programů Cimbálník a Grenar (2011, s. 55) nahlíží ve třech různých úrovních: 

 Umístění školy včetně její dostupnosti a vybavenosti. Poloha a atraktivita 

prostředí školy hrají velmi důležitou roli při jejím výběru. Přestože většinou není 

v moci ředitele školu přemístit, může komunikací s dopravci zlepšit alespoň její 

dostupnost. Dalším ovlivnitelným hlediskem je celková vybavenost školy. Příjemné 

moderní prostředí nepochybně přiláká mnohem více uchazečů než oprýskané zdi. 

 Rozvrh vyučovacích hodin. Největší překážkou výuky je pro mnoho potenciálních 

žáků vyučovací rozvrh hodin, na který se z mnoha různých důvodů nemohou 
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dostavit. Proto chce-li škola tyto žáky získat, musí být schopna na takové situace 

reagovat a rozvrh upravit. Nejčastějším řešením bývají individuální vzdělávací 

plány, v komerčním sektoru však tyto situace zcela běžně řeší odpolední či 

víkendovou výukou.     

 Způsob distribuce vzdělávacího programu. V podmínkách českého školství je 

stále nejčastější formou vzdělávání prezenční studium. Alternativních forem studia 

je přitom celá řada. Pokud škola dokáže nabídnout například distanční formy studia, 

nebo celoživotní vzdělávání může si tak snadno zpřístupnit zcela nové segmenty 

vzdělávacího trhu. 

3.4.4 Propagace 

Propagace neboli marketingová komunikace, či komunikační mix představují dle 

Cimbálníka a Grenara, 2011, s. 57) soubor marketingových nástrojů, jejichž úlohou je „…je 

vyvolání zájmu o organizaci a její produkty, udržení stálých zákazníků, ovlivnění jejich 

nákupního chování a získání nových zákazníků.“ Vhodné nakombinování těchto 

komunikačních nástrojů nazýváme propagačním mixem. Mezi nejčastěji používané nástroje 

propagace v prostředí škol patří reklama, osobní komunikace,  public relations (vztahy 

s veřejností), podpora prodeje a direct marketing.    

 Osobní komunikace je nástroj, jehož potenciál staví na bezprostřední komunikaci 

se zákazníkem a osobních kvalitách každého zaměstnance. Odvíjí se od vlastností, 

jako jsou verbální a nonverbální schopnosti, profesionalita, důvěryhodnost, empatie, 

bezprostřednost, vystupování, stimulování zájmu zákazníků o školu a podobně. 

(Foret, 2012, s.133; Světlík, 2009, s. 261) 

  Public relations zkráceně PR představuje další komunikační nástroj, jehož cílem je 

utváření žádoucích představ o škole, budování její důvěryhodnosti, podpora zájmu 

veřejnosti o nabízené služby a zefektivňování komunikace s veřejností. Obecně jde 

tedy o soustavné budování dobrého jména školy. PR standardně probíhá na dvou 

úrovních. První úrovní je komunikace s interním prostředím, kterou se škola snaží  

budovat pozitivní vztahy se zaměstnanci a podporovat loajalitu. Zaměstnanci se tak 

snáze ztotožňují s firemními cíli a opakovaně hovoří o škole v pozitivním duchu, což 

zejména na veřejnosti prospívá jejímu renomé. Druhou úrovní je komunikace 
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s externím prostředím, jejímž hlavním cílem, jak už bylo nastíněno dříve, je budování 

pozitivních vztahů s okolím školy. Mezi doplňkové aktivity PR patří například 

specifická forma reklamy, jejímž cílem není propagace různých produktů, nýbrž 

trvalé zlepšování image školy. Této reklamě se říká reklama organizace a může mít 

podobu třeba vánočního přání. (Foret, 2012, s. 131; Světlík, 2009, s. 261) 

  Reklama patří mezi nejznámější nástroje propagace a má nejdelší historii. Obsahem 

je účelové sdělení, jehož primárním cílem je informovat a vzbudit zájem o 

produktovou nabídku, ovlivnit žádoucím způsobem chování zákazníka a opakovaně 

upozorňovat na existenci školy. Reklamu si objednává a hradí zadavatel, jehož 

záměrem je získat nové zákazníky. Obsah reklamy tak bývá málokdy objektivní, 

zaměřuje se pouze na silné stránky produktu a opomíjí slabé. „Aby reklama byla 

úspěšná, musí splňovat určitá kritéria. Musí být pravdivá, srozumitelná, 

důvěryhodná a zapamatovatelná. Zapamatovatelnost reklamy je především dána její 

zajímavostí, originalitou a profesionálním zpracováním.“ (Světlík, 2009, s. 261) 

Reklamu standardně distribuují sdělovací prostředky, pro školy bývá nejtypičtějším 

médiem internet, tiskové inzeráty, rozhlas a venkovní reklama. (Foret, 2012, s.130; 

Světlík, 2009, s. 261-262) 

 Podpora prodeje představuje v komerční sféře aktivity, jejichž cílem je zvýšit 

prodej na základě určitých zvýhodnění produktu. Tímto zvýhodněním mohou být 

slevy, spotřebitelské soutěže, zvýhodněná balení, bezplatné vzorky a podobně. 

V prostředí školství této kategorii nejvíce odpovídají například bezplatné přípravné 

kurzy, možnost získání různých certifikací či možnost zprostředkování zahraničních 

stáží. (Foret, 2012, s.130-131) 

 Direct marketing je specifický druh reklamy, který cílí na konkrétní segment trhu. 

Oslovuje tedy pouze takové zákazníky, u nichž je dobrý předpoklad, že by je reklama 

mohla zaujmout. Příkladem tohoto konceptu jsou například letáky do schránky, 

telefonické hovory, elektronická pošta nebo cílená internetová reklama. (Foret, 2012, 

s. 134) 
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3.4.5 Lidé 

„Praxe ukazuje, že škola může být jen tak dobrá, jak dobří jsou lidé, kteří v ní pracují.“ 

(Světlík, 2009, s 288)  

Zaměstnanci školy se stávají součástí marketingového mixu právě proto, že pravidelně 

přichází do kontaktu s jejími klienty a svým vystupováním, komunikací, projevem a dalšími 

prvky chování nevyhnutelně ovlivňují reputaci školy a zároveň vnímání kvality 

poskytovaných služeb. K prioritám managementu školy by tudíž měla patřit i snaha o 

formování vlastních zaměstnanců. Průcha (2009, s. 553) uvádí, že vedením lidí, jejich 

řízením, motivováním a problematikou interní komunikace se zabývá interní marketing. 

Jeho snahou je vybudovat motivovaný, profesionální tým zaměstnanců plnící poslání a cíle 

školy a tedy i uspokojování potřeb klientů školy. Interní marketing sestává z dílčích procesů, 

mezi které patří: personální marketing (vybírání a přijímání zaměstnanců), leadership 

(efektivní vedení lidí), interní komunikace a motivace zaměstnanců. Obecně vzato 

představuje personální management filosofii, jejímž smyslem je získávání a generování 

nejlepších zaměstnanců na trhu práce. Klíčovým předpokladem efektivního vnitřního 

marketingu je profesionalita v oblasti vedení lidí. Ta musí vycházet již od ředitele školy, 

zejména z jeho vztahu k podřízeným a studentům. Zásadním hlediskem je pak efektivita 

komunikace. Světlík (2009, s 288-289) u interní komunikace rozlišuje tři úrovně. Vertikální 

komunikaci směřující dolů – tedy od vedení školy k běžným pracovníkům a žákům, 

vertikální komunikaci směřující nahoru – tedy od žáků a pedagogů k vedení školy a 

horizontální komunikaci probíhající jen mezi pedagogy nebo studenty. 
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4 Rámcový vzdělávací program veřejnosprávní činnost 

Vzhledem k orientaci této bakalářské práce na střední školy nabízejících studijní programy 

postavené na rámcovém vzdělávacím programu veřejnosprávní činnost s kódovým 

označením oboru 68-43-M/01 je na místě tento program alespoň stručně představit. Jde o 

čtyřletý vzdělávací program spadající v kategorii vzdělávání mezi Úplné střední odborné 

vzdělávání s maturitou (bez vyučení) skupina Právo, právní a veřejnosprávní činnost. 

Výstupním certifikátem tohoto programu je vysvědčení o maturitní zkoušce. 

Obsahové zaměření tohoto programu charakterizují následující vzdělávací cíle: „Žáci se 

naučí znát strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy, základní podmínky a 

postupy realizace práv a povinností občanů, aplikovat základní právní normy a správní řád 

při řešení standardních pracovních činností a situací v jednotlivých (vybraných) oblastech 

a úsecích veřejné správy, zpracovávat věcně, jazykově a formálně správně jednoduché 

právní písemnosti a podklady, samostatně zpracovávat, kontrolovat nebo vystavovat správní 

a jiné úřední písemnosti a dokumenty, provádět šetření, rozbory činností, výpočty a 

stanovování poplatků, zpracovávat podklady pro statistiky apod. činnosti, pracovat s 

počítačovými programy pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy, budou 

připraveni ke spolupráci na programech rozvoje regionu a evropské spolupráce a ke 

komunikaci s veřejností.“ (Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce 

[online], 07. 04. 2019) 

Vyučovacími předměty, na jejichž znalost ze základní školy tento program významněji 

navazuje a dále je prohlubuje, jsou matematika a český jazyk. Předpokládané uplatnění 

absolventů v oboru shrnuje následující citace: 

„Absolventi se uplatní jako referenti samosprávy na obecních, městských a magistrátních 

úřadech, jako referenti státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní 

správy (např. v orgánech, které vykonávají sociální správu a správu na úseku katastru 

nemovitostí). Uplatní se rovněž jako administrativní pracovníci v oblasti justice, v 

kancelářích advokátů a notářů, v realitních kancelářích apod. Získané ekonomické a právní 

vzdělání jim umožní uplatnit se i v občanském sektoru. Absolventi mohou pokračovat ve 

studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, především právních, 
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ekonomických, sociálních.“ (Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce 

[online], 07. 04. 2019) 

Středních škol nabízejících studijní programy postavené na rámcovém vzdělávacím 

programu veřejnosprávní činnost je v České republice celkem 63, přičemž na území hlavního 

města Prahy jen 7. Statistickým monitorováním nezaměstnanosti absolventů středních škol 

bylo zjištěno, že po dokončení studia tohoto vzdělávacího programu nezískalo práci jen 

5,2% absolventů při monitorování v dubnu 2017 a  3,7% absolventů při monitorování v 

dubnu 2018. (Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce [online], 

07. 04. 2019) 



40 

 

5 Závěr teoretické části 

Školský marketing je ve srovnání s tím ryze komerčním doposud jen málo zmapovanou 

oblastí. Zdrojů, které by se zabývaly takto zacílenou tematikou, je jen poskromnu a většina 

z nich není právě aktuální. Vzhledem k této skutečnosti dostala tato bakalářská práce 

v průběhu jejího zpracování další neplánovaný cíl, a tím bylo shromáždit a převzít doposud 

vydané a stále uznávané informace o školském marketingu a aktualizovat je o názory a 

postoje moderních autorů z prostředí obecného marketingu. Stěžejním zdrojem informací, 

který je patrný napříč celou teoretickou částí, je publikace Jaroslava Světlíka z roku 2009 

s názvem Marketingové řízení školy. Tato kniha je pro potřeby této bakalářské práce stále 

aktuální, což potvrzuje i řada současnějších autorů, kteří se na ni v otázkách školského 

marketingu opakovaně odkazují. Z tohoto důvodu je Jaroslav Světlík i v této práci 

nejcitovanějším autorem. Dalšími autory, o které se práce opírá a kteří současně podporují 

její aktuálnost, jsou zejméma Philip Kotler a Kevin Lane Keller, Miroslav Foret, Tomáš 

Cimbálník a Jiří Grenar, Jozef Matůš a Katarína Ďurková. Díky této koncepci a syntéze 

různých pojetí marketingu autor této bakalářské práce věří, že vzniklo hodnotné a aktuální 

dílo, které může mít potenciál pro hodnocení nebo zvyšování kvality marketingu středních 

škol a mohlo by být inspirací pro další podobně zaměřené práce jako je tato.   
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Analytická část 

6 Metodologie výzkumu 

Tato bakalářská práce je několikanásobnou případovou studií, která operuje jak s 

prvky kvantitativního výzkumu, tak s prvky kvalitativního výzkumu. Pro zvolené téma je 

podle Švařčíka a Šeďové (2007, s. 100 - 103) případová studie vhodná, neboť spadá mezi 

studie zkoumající školy z hlediska jejich řízení. „Případová studie, jak vyplývá z názvu, je 

empirickým designem, jehož smyslem je velmi podrobné zkoumání a porozumění jednomu 

nebo několika málu případů.“ (Švařčík, Šveďová, 2007, s. 97) 

6.1 Stanovení výzkumného problému 

Jedním z hlavních ukazatelů kvality marketingu každé střední školy je počet uchazečů o 

studium. Tato bakalářská práce zkoumá marketingovou politiku tří pražských škol - jednu 

s nejvyšším, jednu s průměrným a jednu s nejnižším počtem uchazečů o studium v 

rámcovém vzdělávacím programu veřejnosprávní činnost. Záměrem této bakalářské práce 

je zmapovat marketing vybraných škol a na základě této rešerše konstatovat, zda tyto školy 

používají různé marketingové nástroje účelně, nebo zcela nahodile a zda tedy tento 

přístup/postoj může souviset s počtem uchazečů o studium. 

6.2 Cíle práce 

Rozsah marketingových aktivit, které školy vykazují, charakterizuje jejich marketingovou 

politiku a přístup k této problematice. Cílem této práce je posoudit, zda rozsah 

marketingových nástrojů a opatření používaných na zvolených školách koreluje 

s množstvím uchazečů, kteří se na tyto školy hlásí. 

Druhým cílem je zjistit, zda tyto školy využívají marketingové nástroje plánovaně a 

systematicky, nebo jen příležitostně využívají to, co je právě dostupné a marketing těchto 

škol funguje spíše jako nahodilý proces. 

6.3 Předpoklady výzkumu 

Autor této bakalářské práce předpokládá, že situace na českých státních školách neumožňuje 

vedoucím pracovníkům zaměřit se na dlouhodobý a systematicky koncipovaný marketing. 

Důvodem je přílišné administrativní zatížení, absence zaměstnanců, jejichž hlavní pracovní 
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náplní by bylo marketingové řízení a nedostatek finančních prostředků k zajištění 

déletrvajících marketingových služeb. Na základě tohoto předpokladu se autor dále 

domnívá, že marketing většiny škol má spíše nahodilý charakter, který vychází ze zvyklostí 

a příležitostí školy. Zároveň však autor očekává, že rozsah a kvalita marketingových 

nástrojů, které školy používají, skutečně citelně ovlivňují množství uchazečů, kteří se na 

jednotlivé školy hlásí. 

6.4 Vymezení objektů šetření 

Tato bakalářská práce zkoumá marketingovou politiku tří pražských škol - jednu 

s nejvyšším, jednu s průměrným a jednu s nejnižším počtem uchazečů o studium v 

rámcovém vzdělávacím programu veřejnosprávní činnost. Školy byly vybrány dle počtu 

uchazečů ve zmíněném vzdělávacím programu za pomoci statistických dat vedených 

Magistrátem hlavního města Prahy a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. 

Škol nabízejících studium podle rámcového vzdělávacího programu veřejnosprávní činnost 

je na území hlavního města Prahy pouze sedm. Jejich konkurenční prostředí tudíž není tak 

složité a lze tedy předpokládat, že se jejich marketing bude projevovat mnohem efektivněji, 

než by se dalo očekávat například u konkurenčního prostředí gymnázií, kterých je v Praze 

násobně více. Zmíněné argumenty byly rozhodujícím faktorem pro výběr cílové skupiny 

škol, na něž je tato práce zaměřena. 

6.5 Techniky sběru dat a práce s daty 

Přípravnou fází pro sběr dat a jejich následnou analýzu je vyhledání trojice středních škol, 

které splňují následující parametry: sídlí v Praze, dlouhodobě nabízí studijní obor postavený 

na rámcovém vzdělávacím programu veřejnosprávní činnost a v posledním roce měly ve 

zmíněném studijním oboru buď nejvyšší, nebo průměrný, nebo nejnižší počet uchazečů 

o studium. Zmíněný výběr je realizován za pomoci statistických dat vedených Magistrátem 

hlavního města Prahy a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. Další fáze 

sběru a zpracování dat jsou následující:    

1) Stručná charakteristika vybraných škol zaměřující se na pochopení specifických 

podmínek jednotlivých institucí. Sběr dat bude proveden na základě pozorování a 

výročních zpráv z posledního období. Jde pouze o základní orientaci ve zkoumaném 
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terénu, jehož znalost může napomoci lepšímu porozumění výsledkům pozdějšího 

šetření.  

2) Strukturovaný rozhovor s vedením vybraných škol o problematice školského 

marketingu. Rozhovor má tři cíle: 

a. Získat vyjádření vedení školy jak velkou prioritu přisuzuje marketingu školy 

a jak velkou podporu marketing na škole skutečně dostává. 

b. Získat výčet všech marketingových nástrojů a opatření, které škola aktivně 

využívá. 

c. Získat informace o ne/existenci marketingového plánu a jeho případné 

podobě. 

Smyslem rozhovoru je zjistit, zda a do jaké míry se škola o marketing zajímá, zda 

jde o plánovanou či nahodilou činnost a jak jej uplatňuje. Rozhovor je do výzkumu 

zařazen také pro zvýšení objektivnosti dotazníkové šetření. Vnáší do procesu pohled 

nestranného pozorovatele (účastníka rozhovoru) a na rozdíl od dotazníku 

neposkytuje vodítka (nápovědy) formou předepsaných možných odpovědí, které 

v této fázi zkreslují šetření. 

 

3) Hlavní dotazníkové šetření mapující rozsah a systematičnost používání 

marketingových nástrojů, jejichž využívání připadá na vybraných školách v úvahu. 

Každá z vybraných škol v tomto dotazníku vyznačí, zda a v jaké míře jednotlivé 

nástroje používá. Hodnocení těchto dotazníků bude probíhat kvantitativně. 

 

4) Vedlejší dotazníkové šetření, v němž žáci prvních ročníků s rámcovým vzdělávacím 

programem veřejnosprávní činnost odpovídají na otázky mapující jejich preference 

při výběru střední školy. Smyslem tohoto experimentu je ověřit, zda si cílový 

segment uchazečů přirozeně vybírá školy jen podle prvního dojmu, nebo zda se 

výběrem zabývá více do hloubky a o uvažovaných školách zjišťuje více informací. 
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6.6 Zpracování a analýza sesbíraných dat 

Všechny zjištěné údaje o „marketingové politice“ (rozsahu a kvalitě marketingových aktivit) 

jednotlivých škol budou kvantifikovány a přehledně znázorněny v dílčích grafech. Tyto 

výstupy budou následně porovnávány s množstvím uchazečů, kteří se na vybrané školy 

hlásí. Smyslem tedy je ověřit, zda úspěšnost vybraných škol, měřená počtem uchazečů o 

studium, odpovídá zjištěné kvalitě marketingu. Ve vztahu k vybraným školám jde o ověření 

předpokladu, že škola s největším počtem uchazečů má nadstandardní marketingovou 

politiku, že škola s průměrným počtem uchazečů má průměrný marketing a škola 

s nejnižším počtem uchazečů má podprůměrný marketing. 

V rámci vedlejšího dotazníkového šetření budou veškeré odpovědi respondentů roztříděny 

a na základě jejich četností převedeny do grafů, které přehledně zobrazují nejčastější 

tendence. Tyto grafické interpretace by měly poukázat na to, zda cílový segment uchazečů 

přirozeně preferuje školy s dobrou marketingovou strategií a to nejčastěji na základě prvního 

dojmu, nebo se výběrem zabývá více do hloubky, což školy s dobrým marketingem nijak 

nevylučuje, ale zároveň to neznevýhodňuje ani školy, které marketingu tolik péče nevěnují. 
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7 Výzkumné šetření 

V této části práce je popsán skutečný průběh provedeného šetření. Oproti minulé kapitole, 

která se zbývala metodologií výzkumu za ideálních podmínek postupu práce, tato kapitola 

přiznává všechna úskalí i nedostatky, se kterými se bylo nutné vypořádat k dosažení 

stanovených cílů. Dále tato kapitola pojednává o způsobu vyhodnocení získaných dat, nabízí 

grafické srovnání dílčích výsledků a také interpretaci jednotlivých výstupů. Smyslem této 

kapitoly je uceleně předložit a obhájit jednotlivá zjištění tak, aby bylo možné na jejich 

základě formulovat srozumitelný a logický závěr provedeného šetření.     

7.1 Stručná charakteristika vybraných škol 

Hlavním problémem zamýšleného výzkumu se ukázala být naprostá neochota oslovených 

škol jakkoli se podílet na popsaném šetření. Tato neochota byla argumentována přílišnou 

náročností výzkumu a časovou vytížeností vedoucích pracovníků, jejichž účast šetření 

vyžadovalo. Některé z dotčených škol byly ochotny vyplnit alespoň elektronický dotazník, 

čemuž bylo šetření (v zájmu dosažení stanovených cílů) následně přizpůsobeno. Forma 

zmíněného přizpůsobení je popsán v odpovídajících částech této kapitoly. 

I přes počáteční komplikace se nakonec podařilo zajistit alespoň částečnou spolupráci tří 

vyhovujících pražských škol, jejichž zaměření a úspěšnost měřená počtem uchazečů o 

studium sledované kategorie vzdělávacích programů odpovídá původnímu záměru práce. 

Tedy zapojit do výzkumu jednu školu s nejvyšším, jednu školu s průměrným a jednu školu 

s nejnižším počtem uchazečů o vzdělávací programy postavené na rámcovém vzdělávacím 

programu veřejnosprávní činnost. 

V tomto kontextu je třeba zmínit, že úplně nejnižšího počtu uchazečů dosáhla soukromá 

škola, která ve sledované kategorii neměla ani jednoho uchazeče o studium. Z tohoto důvodu 

byla z výzkumu vyloučena jako nevyhovující, jelikož se tímto výsledkem zcela vymyká 

zbytku sledovaných škol a s velkou pravděpodobností by její zapojení do výzkumu 

způsobilo zkreslení celého šetření. 

Výsledný výběr škol i data, která o výběru rozhodovala, zachycuje následující Tabulka 1 a 

Graf 1. Zapsané hodnoty odpovídající počtu uchazečů o studium cílových vzdělávacích 

programů byly u zapojených škol dostatečně rozdílné na to, aby bylo možné předpokládat, 
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že mohou souviset s rozdílnou úrovní marketingu. Jednotlivé školy jsou s ohledem na 

ochranu jejich vnitřních dat v celé práci anonymizovány. 

Tabulka 1 

Přidělený název 

školy 

Přihlášeno 

uchazečů 

Přijato 

uchazečů 

Rozvržení 

zájmu 

Pravděpodobnost 

přijetí 

Škola vybrána 

ANO/NE 

Škola A 373 185 47% 50% ANO 

Škola B 202 152 25% 75% NE 

Škola C 52 29 7% 56% NE 

Škola D 46 42 6% 91% ANO 

Škola E 41 31 5% 76% NE 

Škola F 80 78 10% 98% ANO 

Škola G 0 0 0% 0% NE 

Celkové součty 794 517 100%   

 

Graf 1 

 

7.1.1 Škola A 

První zapojená školou vyhovující požadavkům výzkumného šetření této práce bude 

vzhledem k přislíbené anonymitě šetření nadále označována jako škola A. 

Škola A je státní střední škola zřizovaná hlavním městem Praha. V loňském roce 2018 

zaznamenala ve srovnání s konkurencí nejvyšší počet uchazečů o studium v rámcovém 

vzdělávacím programu veřejnosprávní činnost. Celkem o její vzdělávací programy tohoto 

zaměření projevilo zájem 373 žáků, což odpovídá 47% celkové poptávky v Praze. Škola 

Rozdělení uchazečů o vzdělávací 
program Veřejnosprávní činnost v rámci 

škol na území hl. města Prhay

Škola A Škola B Škola C Škola D Škola E Škola F Škola G
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z tohoto počtu přijala do prvních ročníků celkem 185 žáků, což odpovídá 50% šanci na 

přijetí každého uchazeče. Obvykle se celkový počet žáků školy pohybuje okolo čísla 831, 

čemuž odpovídá cca 28 tříd s průměrnou obsazeností 29,7 žáků na třídu.  

Škola A disponuje teoretickou kapacitou 900 žáků pro 5 nabízených oborů, z nichž 2 vychází 

z rámcového vzdělávacího programu veřejnosprávní činnost, 2 z programu Ekonomika a 

podnikání a 1 z programu Informační služby. Pro vzdělávací programy postavené na 

rámcovém vzdělávacím programu veřejnosprávní činnost si škola rezervuje maximální 

kapacitu 750 žáků. 

Škola A je situována v klidné části východního okraje hlavního města Prahy. Její dostupnost 

hromadnou dopravou je dobrá. Žáci do školy dojíždějí nejčastěji některou z mnoha 

autobusových linek v kombinaci s metrem, nebo využívají přímých spojů nedalekého 

vlakového nádraží.  

Výuka probíhá ve vlastních moderních prostorách, jejichž zázemí lze hodnotit bez nadsázky 

jako velmi nadstandardní. Škola dále disponuje moderním internátem s kapacitou 100 lůžek. 

Součástí školního areálu je také školní jídelna, velká tělocvična, venkovní víceúčelové 

hřiště, posilovna a menší wellness centrum. 

Škola A nabízí svým žákům nad rámec běžné výuky mnoho nadstandardních služeb jako je 

například účast na zahraničních praxích nebo možnosti získání různých certifikací (jazyková 

úroveň, psaní na stroji, …). 

7.1.2 Škola D 

Druhá zapojená škola vyhovující požadavkům výzkumného šetření této práce bude 

vzhledem k přislíbené anonymitě šetření nadále označována jako škola D. 

Škola D je státní střední škola zřizovaná hlavním městem Praha. V loňském roce 2018 

zaznamenala ve srovnání s konkurencí takřka nejnižší počet uchazečů o studium v 

rámcovém vzdělávacím programu veřejnosprávní činnost. Celkem o její vzdělávací 

programy tohoto zaměření projevilo zájem 46 žáků, což odpovídá 6% celkové poptávky 

v Praze. Škola z tohoto počtu přijala do prvních ročníků celkem 42 žáků, což odpovídá 91% 

šanci na přijetí každého uchazeče. Obvykle se celkový počet žáků školy pohybuje okolo 

čísla 1090, čemuž odpovídá cca 50 tříd s průměrnou obsazeností 21,8 žáků na třídu.  
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Škola D disponuje nabídkou 22 různých vzdělávacích programů většinou technického a 

řemeslného zaměření, jejichž výuka dle zaměření probíhá až na deseti různých lokacích 

Prahy. V sledované kategorii vzdělávacích programů postavených na rámcovém 

vzdělávacím programu veřejnosprávní činnost škola nabízí jen jeden program a to 

s identickým názvem, pro nějž si rezervuje maximální kapacitu 140 žáků. 

Hlavní budovy školy D jsou situovány v severovýchodní části hlavního města Prahy. Jejich 

dostupnost hromadnou dopravou je velmi dobrá a vyhovuje i žákům dojíždějícím 

z východních okresů, jako je Mělník, Nymburk a Kolín. Žáci do školy dojíždějí nejčastěji 

některou z mnoha tramvajových či autobusových linek, eventuálně tyto spoje  kombinují 

s nedalekým metrem, ale využívají i dostupných spojů obdobně vzdáleného vlakového 

nádraží. 

Výuka probíhá ve vlastních postupně modernizovaných prostorách, jejichž zázemí lze na 

většině míst hodnotit jako nadstandardní. Škola dále disponuje mnoha specializovanými a 

odbornými učebnami včetně několika sportovišť. Z hlediska rozsáhlosti školy a rozmístění 

jejích odloučených pracovišť je ale velmi obtížné školu jakkoli jednotně charakterizovat. 

Škola D nabízí svým žákům nad rámec běžné výuky také účast na zahraničních stážích, 

množství volnočasových aktivit, různé bonusové programy a mnoho dalších 

nadstandardních služeb. 

7.1.3 Škola F 

Třetí vybraná škola vyhovující požadavkům výzkumného šetření této práce bude vzhledem 

k přislíbené anonymitě šetření nadále označována jako škola F. 

Škola F je pražská soukromá střední škola, která v loňském roce 2018 dosáhla ve srovnání s 

konkurencí na spodní hranici průměrného počtu uchazečů o studium v rámcovém 

vzdělávacím programu veřejnosprávní činnost. Celkem o její vzdělávací programy tohoto 

zaměření projevilo zájem 80 žáků, což odpovídá 10% celkové poptávky v Praze. Škola 

z tohoto počtu přijala do prvních ročníků celkem 37 žáků, což odpovídá 98% šanci na přijetí 

každého uchazeče.  

Škola F disponuje kapacitou 485 žáků pro 4 nabízené obory, z nichž všechny vychází 

z rámcového vzdělávacího programu veřejnosprávní činnost. Obvykle se celkový počet žáků 
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denního vzdělávání pohybuje okolo čísla 176, čemuž odpovídá cca 10 tříd s průměrnou 

obsazeností 17,6 žáků na třídu.  

Škola F je situována v centrální části hlavního města Prahy. Její dostupnost hromadnou 

dopravou je velmi dobrá. Žáci do školy dojíždějí nejčastěji některou z autobusových či 

tramvajových linek, eventuálně tyto spoje  kombinují s nedalekým metrem, ale využívat 

mohou i dostupných spojů obdobně vzdáleného vlakového nádraží. 

Škola F je v řídící gesci Magistrátu hlavního města Prahy. Výuka probíhá v nově 

zrekonstruovaných prostorách, jejichž zázemí lze hodnotit jako nadstandardní. Škola 

disponuje několika specializovanými učebnami. Součástí areálu bohužel není tělocvična, 

sportovní prostory si škola musí pronajímat. V budově školy funguje školní restaurace, 

jejímž provozovatelem je soukromá firma. 

Největší devizou školy F je individuální přístup a rodinné prostředí vyplývající z komornější 

struktury soukromé instituce. Roční školné dosahuje několika desítek tisíc korun, žáci 

s výborným prospěchem však mohou být od školného osvobozeni, nebo je jim školné 

sníženo. 

7.2 Strukturované rozhovory s vedením škol 

Jak bylo zmíněno v podkapitole 7.1 vzhledem k neochotě oslovených škol podílet se na 

původní podobě výzkumu, byly (v zájmu dosažení stanovených cílů) některé části 

původního konceptu šetření přeorganizovány a zredukovány do hlavního dotazníku. Ten se 

musel rozšířit o řadu otázek, jejichž výzkumnou úlohu měl původně plnit strukturovaný 

rozhovor. 

Výzkumné cíle strukturovaného rozhovoru formulované v druhém bodě podkapitoly 6.5 

tedy převzal rozšířený hlavní dotazník, který je součástí příloh této práce. Výstupy přidaných 

otázek nahrazujících rozhovor jsou shrnuty v tabulkách a grafech dotazníkového šetření 

v kapitole 7.3. 

7.3 Dotazníkové šetření 

Z předchozích kapitol a podkapitol je zřejmé, že ústředním nástrojem celého výzkumu se 

stalo dotazníkové šetření. To se opírá o komplexní dotazník vycházející z teoretické části 
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práce a je sestaven tak aby postupně mapoval jednotlivé oblasti marketingu zúčastněných 

škol. Otázky se zaměřují na míru využití marketingových nástrojů a aktivit, jejichž využívání 

připadá na vybraných školách v úvahu. V této podobě byl dotazník převeden do elektronické 

podoby a odeslán k vyplnění. V přílohách této práce je jeho listinná podoba. Následující 

Tabulka 2 obsahuje přehled získaných dat, která u heslovitě označených marketingových 

nástrojů  a aktivit procenty vyjadřují  míru jejich využití. 

Tabulka 2 

číslo 

otázky 

Heslovité označení marketingových 

nástrojů a aktivit 

Pociťovaná míra využití 

Škola A Škola D Škola F 

Oblast: Postoj školy k marketingu 

1 Marketingové  úsilí školy 80% 80% 100% 

2 Potenciální marketingové úsilí 80% 80% 100% 

3 Vnímaný vliv marketingu 60% 60% 80% 

Oblast: Marketingové prostředí 

4.1 Kulturně-společenské akce 50% 100% 100% 

4.2 Dny otevřených dveří 75% 100% 75% 

4.3 Stmelování zaměstnanců 50% 75% 75% 

4.4 Stmelování žáků 75% 75% 100% 

4.5 Hodnotící rozhovory 50% 50% 50% 

4.6 Modernizace školy 100% 100% 25% 

5.1 Demografický vývoj 30% 100% 100% 

5.2 Kulturní vývoj 60% 100% 60% 

5.3 Technický vývoj 60% 100% 100% 

5.4 Politická scéna 60% 100% 100% 

5.5 Společenské trendy 60% 60% 60% 

5.6 Úroveň konkurence 60% 60% 60% 

Oblast: Informační systém školy 

6 Uchazeči - statistická šetření 100% 50% 100% 

7 Informační služby 100% 60% 60% 

8 Informační pochybení 100% 100% 0% 

9 Vlastní průzkumy 100% 45% 45% 

Oblast: Strategické a marketingové plánování školy 

10-12 Vize, cíle, poslání 100% 100% 100% 

13 Vliv zaměstnanců na cíle školy 100% 100% 100% 

14 Znalost poslání - žáci 80% 75% 75% 

15 Znalost cílů - zaměstnanci 60% 75% 100% 

16 Strategie zvyšování zájmu o školu 70% 60% 60% 

17 Úroveň orientace v prostředí školy 63% 90% 93% 

18 Užívání SWOT analýz 66% 100% 66% 
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19 Optimalizace podpory produktů 0% 50% 50% 

20 Optimalizace nabídky produktů 100% 100% 100% 

21 Perspektivnost produktové nabídky 50% 50% 50% 

22 Podoba, zacílení a propagace produktu 90% 100% 66% 

Oblast: Vzdělávací trh a cílený marketing 

23 Velikost trhu 0% 100% 100% 

24 Profil uchazeče 100% 50% 100% 

25 Zařazení produktu do nabídky 100% 100% 100% 

26 Specifičnost propagace 0% 100% 100% 

Oblast: Image školy 

27.1 Klima školy 100% 100% 100% 

27.2 Vybavenost školy 80% 100% 80% 

27.3 Atraktivita školy 80% 80% 80% 

27.4 Renomé školy 80% 80% 100% 

27.5 Přidaná hodnota 80% 100% 100% 

28 Četnost zviditelnění 100% 94% 87% 

29 Stav image 75% 80% 63% 

Oblast: Marketingový mix 

30 Sestavení marketingového mixu 50% 60% 100% 

31 Produkt 66% 22% 66% 

32 Distribuce 66% 77% 93% 

33 Propagace 80% 92% 96% 

34 Lidé 78% 90% 66% 

 

7.3.1 Hodnocení a výsledky dotazníkového šetření 

Vyplněné dotazníky byly vyhodnocovány za každou školou zvlášť a to následujícím 

způsobem: 

 Každé z nabízených odpovědí bylo v rámci jedné otázky přiděleno procentuální 

vyjádření míry využití daného marketingového nástroje (aktivity), na nějž se 

příslušná otázka dotazovala a které odpovídalo příslušnému typu odpovědi. 

 Za každou marketingovou oblast bylo následně zprůměrováno procentuální 

hodnocení všech nástrojů, které do příslušné marketingové oblasti patří. 

 Marketingové oblasti tímto způsobem získaly určitou známku vyjádřenou procentem 

a odpovídající pomyslné úrovni, které škola v dané oblasti marketingu dosahuje.  

Popsaný systém hodnocení byl uplatněn u všech testovaných škol stejně. Konečné 

procentuální hodnocení marketingových oblastí nemá tomuto šetření sloužit k určování 
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pomyslné kvality, nýbrž k stanovení pořadí hodnocených škol v míře užívání 

marketingových nástrojů. Vzhledem k identickému přístupu ke všem testovaným školám lze 

tento systém hodnocení považovat za dostačující a objektivní. Výsledky této části šetření 

shrnují následující Tabulka 3 a Graf 2. 

Tabulka 3 

 Sledované oblasti marketingu 

Přidělený 

název 

školy 

Postoj školy 

k 

marketingu 

Marketingo

vé prostředí 

Informační 

systém 

Strategické 

plánování 

Trhy a 

cílený 

marketing 

Image 
Marketingový 

mix 

Škola A 73% 61% 100% 71% 50% 85% 68% 

Škola D 93% 75% 51% 78% 100% 87% 84% 

Škola F 73% 85% 64% 82% 88% 91% 68% 

 

Graf 2 

 

Vzhledem k tomu, že získané výsledky mají být porovnány s počty uchazečů o studium 

sledovaného vzdělávacího programu, ukázalo se jako potenciálně zajímavé využít v 

hodnocení dotazníků výsledky doplňkového experimentu. Ten si kladl za cíl zmapovat 

preference uchazečů při výběru střední školy. Podrobným výsledkům tohoto dodatečného 

šetření je věnována samostatná kapitola, nicméně v této fázi je třeba uvést alespoň to, že za 

prioritní faktory ovlivňující výběr střední školy byla jednoznačně označena nabídka 

vzdělávacích oborů a celkový dojem při první návštěvě školy. S menším odstupem byly 

jmenovány také speciální nabídky školy, reference, zázemí školy, budoucí uplatnění 
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absolventa a úspěšnost absolventů. Využití těchto výsledků v hodnocení dotazníků 

porovnávající marketingovou úroveň testovaných škol spočívalo v tom, že marketingovým 

nástrojům, které mají vliv na uchazeči preferované oblasti, byla úměrně navýšena jejich 

důležitost. Tento krok a využití váženého průměru v již jednou popsaném systému 

hodnocení měl generovat ještě přesnější výsledky šetření, které jsou shrnuty v následující 

Tabulce 4 a Grafu 3. 

Tabulka 4 

 Sledované oblasti marketingu 

Přidělený 

název 

školy 

Postoj školy 

k 

marketingu 

Marketingo

vé prostředí 

Informační 

systém 

Strategické 

plánování 

Trhy a 

cílený 

marketing 

Image 
Marketingový 

mix 

Škola A 73% 64% 100% 73% 67% 85% 70% 

Škola D 93% 74% 51% 76% 100% 85% 79% 

Škola F 73% 85% 64% 78% 92% 91% 67% 

 

Graf 3 

 

Výstupem každého marketingového snažení by měl být marketingový mix. Obsahuje totiž 

všechny podstatné vlivy, kterými škola může působit na cílové zákazníky a tím i výrazně 

ovlivnit svou úspěšnost na trhu. (Foret, 2012, s. 97) Jestliže je v tomto šetření porovnávána 

marketingová úroveň testovaných škol v souvislosti s počtem uchazečů o studium, pak by 

nemělo chybět i obdobné srovnávání zaměřené pouze na marketingový mix, který má mít 
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na množství uchazečů největší vliv. Získané údaje o úrovni dílčích oblastí marketingového 

mixu testovaných škol shrnuje následující Tabulka 5 a Graf 4. V obou zmíněných výstupech 

záměrně chybí oblast ceny a sestavu marketingového mixu naopak doplňuje image školy. 

Cena představuje významnou oblast marketingu pouze pro sektor soukromých škol, 

vzhledem k tomu, že výzkumu se účastní pouze jedna soukromá škola, nemá analyzování 

této položky opodstatnění a naopak ji velmi dobře nahrazuje image školy. 

Tabulka 5 

 
Srovnání úrovně dílčích oblastí marketingového mixu a image 

u sledovaných škol 

Přidělený název školy Image Produkt Distribuce Propagace Lidé 

Škola A 85% 66% 66% 80% 78% 

Škola D 85% 66% 93% 96% 66% 

Škola F 91% 22% 77% 92% 90% 

 

Graf 4 

 

7.4 Vedlejší dotazníkové šetření 

Jedním z úkolů této bakalářské práce je posoudit, zda marketingová politika zúčastněných 

škol může mít souvislost s množstvím uchazečů, kteří se na tyto školy hlásí. K lepšímu 

pochopení dané problematiky je však žádoucí nejen orientovat se v samotné problematice 

marketingu škol, ale také mít představu o preferencích a způsobu výběru střední školy ze 

strany uchazečů. K tomuto účelu byl sestaven druhý dotazník této práce, jehož úkolem bylo 
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zmapovat především první fázi výběru střední školy. Tou je myšlena základní orientace v 

mimořádně široké nabídce středních škol, která často nabývá podoby listování v katalogu. 

Zmíněný dotazník byl tedy sestaven z jednoduchých otázek, které přímo i nepřímo mapovaly 

jednotlivé kroky rozhodování, kterými musí uchazeč projít, aby svůj výběr zúžil na několik 

málo konkrétních škol. Hodnocení takto postaveného šetření nevyžaduje žádnou hlubokou 

analýzu, vychází pouze z interpretace majoritních tendencí, které vyplývají z četností 

označených odpovědí u jednotlivých otázek dotazníku. Bližšímu rozboru těchto otázek a 

interpretaci výsledků se věnuje následující podkapitola. 

7.4.1 Interpretace výsledků 

Dotazník vyplnilo celkem 111 žáků prvních ročníků střední školy studujících vzdělávací 

programy postavené na rámcovém vzdělávacím programu veřejnosprávní činnost. Tento 

vzorek odpovídá 14% loňské poptávky o daný typ vzdělávání v Praze. Takto specializovaná 

skupina respondentů byla zvolena z následujících důvodů: 

 Dotazník na několika místech záměrně operuje s informacemi, které by respondenti 

měli znát. 

 Jde o skupinu, jejíž zkušenost s výběrem střední školy je poměrně čerstvá. 

 Všichni zúčastnění museli vzhledem k zaměření svého studia projít obdobným 

procesem výběru a rozhodování. 

Veškerá zjištění tohoto šetření shrnuje následující výčet použitých otázek v rámci rozboru a 

interpretace zaznamenaných odpovědí. 

1) Středních škol je na trhu vzdělávání obrovské množství. Představte si, že procházíte 

katalog středních škol, nebo jste na výstavě středních škol. Co podle Vás nejvíce 

ovlivní, zda se rozhodnete o určité škole dozvědět více? Označte 1-2 možnosti: 
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Graf 5 

 

Z výše znázorněného Grafu 5 vyplývá, že uchazeče při prvním kontaktu se školou 

nejvíce zajímá její vzdělávací nabídka, zhruba o polovinu menší je zájem o 

geografické umístění školy. Ostatní možnosti se na první pohled nejeví nijak 

zajímavě, vzhledem k zjištění z otázky č. 4 však stojí za povšimnutí i nejméně volená 

odpověď, kterou je název školy. Jako podstatný faktor ovlivňující výběr střední školy 

jej označilo pouze 6%  respondentů. 

 

2) U kolika středních škol, o nichž jste uvažovali, jste si alespoň zběžně zjistili, jaké 

studijní obory tyto školy nabízejí? 

Graf 6 

 

Výsledky této otázky podporují předchozí zjištění, že nabídka studijních oborů je pro 

většinu uchazečů klíčovým orientačním znakem. Důslednější zmapování vzdělávací 

nabídky přiznává 85% respondentů. 
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3) Co jste si zjistili o studijním oboru, na nějž jste se chystali přihlásit? Označte 1-3 

možnosti: 

Graf 7 

 

Z výše znázorněného Grafu 7 vyplývá, že obsahová náplň studia je pro uchazeče  

mnohem důležitější než případné budoucí povolání nebo statistika úspěšnosti 

absolventů daného vzdělávacího programu. Přestože zaznamenané rozdíly 

v četnostech těchto tří odpovědí nevypadají nijak dramaticky, lze je považovat za 

poměrně podstatné.  Při hodnocení je totiž třeba brát zřetel i na to, že respondenti 

mohli označovat více odpovědí. 

    

4) Všechny níže uvedené školy nabízejí studijní obor, který se chystáte jít studovat. 

Označte 2 školy, o kterých byste se chtěli dozvědět více. 

Graf 8 
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Tato otázka sleduje poněkud jiné chování, než se na první pohled zdá a přináší 

důležitá zjištění. Je zcela druhotné, které dvě školy respondenti nejvíce preferovali, 

podstatné je, s jak dominantním rozdílem toto hlasování vyhrály. Drtivá většina 

respondentů později přiznala, že o druhé nejpreferovanější škole nikdy neslyšela. To 

ovšem znamená, že si školy vybírali pouze podle atraktivity jejich názvu. Pokud by 

platila domněnka z otázky č. 1, že název školy není pro výběr podstatný, pak by 

nejčastěji označovanou  možností u této otázky měla být odpověď: „Opravdu nevím, 

na základě čeho se mám rozhodnout.“ Pro tuto možnost ovšem hlasovalo pouze 7% 

respondentů. Vše naopak nasvědčuje tomu, že atraktivita názvu školy je minimálně 

pro první kontakt školy s uchazečem poměrně důležitá. 

 

5) Z níže nabízených studijních oborů vyberte 2, které by Vás nejvíce lákaly studovat. 

Graf 9 

 

U této otázky jde o obdobný princip jako u otázky číslo 4. Všechny nabízené 

možnosti představují skutečné vzdělávací programy, které pražské střední školy 

nabízejí jako aplikaci rámcového vzdělávacího programu veřejnosprávní činnost. 

Obsah výuky by tedy měl být velmi podobný. Přesto většina respondentů preferovala 

2-3 konkrétní programy, a to bez jakékoliv bližší informace o jejich obsahu či 

zaměření. Stejně jako v minulém případě se nabízí vysvětlení, že při výběru 

vzdělávacího programu hraje velmi důležitou roli atraktivita jeho pojmenování. Pro 

dokreslení tohoto závěru se hodí dodat, že nabízenou odpověď „Opravdu nevím, na 

základě čeho se mám rozhodnout.“ zvolilo v tomto případě pouze 3% respondentů. 
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6) Z níže nabízených studijních oborů vyberte 2, které by Vás k studiu vůbec nelákaly. 

Graf 10 

 

Výsledné odpovědi u této otázky opět poukazují na nutnost vhodného pojmenování 

nabízených vzdělávacích programů, zároveň však odhalují až úsměvnou neznalost 

respondentů v otázkách vlastního vzdělávání. Druhým nejméně preferovaným 

vzdělávacím programem je totiž označení rámcového vzdělávacího programu, podle 

nějž se vzdělávají všichni zúčastnění respondenti. Toto zjištění vrhá negativní světlo 

na míru seznámení se uchazeče s uvažovanými vzdělávacími programy. Zmíněný 

závěr podporuje i grafické znázornění výsledků obou posledních otázek. U právě 

řešené otázky označilo nabízenou odpověď „Opravdu nevím, na základě čeho se 

mám rozhodnout.“ pouze 6% respondentů. 
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7) Z nabízených možností označte 2 nejpodstatnější, které nejvíce ovlivnily Váš výběr 

střední školy. 

Graf 11 

 

Úkolem této otázky bylo zcela jednoduše zmapovat přesně to, na co se ptá. Z výše 

znázorněného grafu vyplývá, že pro uchazeče o studium jsou při výběru střední školy 

nejdůležitější následující faktory: nabídka vzdělávacích oborů, první dojem při 

návštěvě školy, speciální nabídky školy, vybavenost školy a reference. Jejich váha 

by měla dle grafu odpovídat zapsanému pořadí. 

 

8) Jaký podíl na výběru střední školy měli Vaši rodiče?   

Graf 12 
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Smyslem této otázky bylo zjistit, zda cílová skupinu respondentů tohoto dotazníku 

má/měla na zkoumaný proces výběru střední školy dostatečný vliv. Z výše 

znázorněného Grafu 12 vyplývá, že má. Pokud se navíc pokusíme spočítat ze 

získaných dat nějakou střední hodnotu, dospějeme pomocí váženého průměru 

k následujícímu výsledku. Výběr střední školy je u sledovaného vzorku respondentů 

rozhodnutím, na němž se v průměru podíleli z 74% sami uchazeči a z 26,4% jejich 

rodiče. Tyto hodnoty lze považovat za zcela dostačující k tomu, aby názory 

respondentů v tomto dotazníku mohly být považovány za relevantní. 

7.4.2 Shrnutí výsledků vedlejšího dotazníkového šetření 

Při komplexním posouzení celého šetření, lze formulovat následující závěry. Přestože 

klíčovým faktorem pro výběr střední školy je nepochybně vzdělávací nabídka, důležitou a 

zároveň nenápadnou roli hraje i její distribuce. Ukazuje se totiž, že uchazeči zřejmě 

nevědomě preferují školy a vzdělávací programy s atraktivními názvy, snadno podléhají 

prvnímu dojmu a samotný výběr tak bývá dosti povrchní. Uchazeči také dobře slyší na 

dostupnost, kladné reference a nadstandardní služby, které školy nabízejí. Hlubší povědomí 

o nabízených vzdělávacích programech však nemají. Skoro se zdá, že většina respondentů 

spoléhá na to, že název vzdělávacího programu vždy úzce souvisí s potenciálním povoláním 

absolventa. Pokud tomu tak je, nelze se pozastavovat nad tím, že provoz diplomatických 

služeb má větší ohlas než veřejnosprávní činnost a to i přesto, že se jedná o takřka identickou 

vzdělávací nabídku.  

V souvislosti s hlavními cíli této bakalářské práce jsou však závěry tohoto šetření spíše 

zajímavým vymezením prostoru, kde nejlépe hledat souvislosti mezi úrovní marketingu 

zkoumaných škol a množstvím uchazečů, kteří se na dané školy hlásí. Perspektivními 

oblastmi se na základě výše zjištěného zdají být: marketingová distribuce, image školy, 

propagace, produkt (zejména rozšířený produkt) a teoreticky i další oblast marketingového 

mixu - lidé. Tato sestava odpovídá již dříve vymezené oblasti, která byla za stejným účelem 

vymezena na základě teoretických poznatků. 
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7.5 Komparace marketingu a úspěšnosti vybraných škol 

Obsahem této podkapitoly je řešení hlavního zkoumaného problému, jehož smyslem je  

posoudit, zda rozsah a míra využití marketingových nástrojů používaných na zvolených 

školách koreluje s množstvím uchazečů, kteří se na tyto školy hlásí do sledovaných 

vzdělávacích programů. K tomuto účelu jsou níže zobrazeny tři sady grafů, z nichž každá 

sestává z levého grafu znázorňujícího úroveň marketingu zúčastněných škol a pravý graf 

znázorňuje u stejných škol počet uchazečů o studium v sledovaných vzdělávacích 

programech. 

Každá sada se zaměřuje na zkoumaný problém z trochu jiné perspektivy. První a druhá sada 

porovnává množství uchazečů o studium se všemi mapovanými oblastmi marketingu, 

v druhé sadě jsou však znázorněná data počítána metodou váženého průměru, a to s ohledem 

na větší či menší důležitost/efektivnost některých marketingových nástrojů. Druhá sada by 

tedy měla lépe korelovat se sledovanými počty uchazečů o studium. 

Třetí sada se zaměřuje pouze na marketingový mix a image školy. Jde o oblasti, které by dle 

předpokladů teorie i závěrů druhého dotazníkového šetření měly mít největší vliv na 

množství uchazečů o studium. 

Má-li být potvrzen předpoklad, že úroveň marketingu školy úzce souvisí s množstvím 

uchazečů o studium, pak by alespoň v jedné ze zmíněných sad grafů měla být na obou 

stranách zachována obdobná tendence. Tedy, že škola s největším počtem uchazečů o 

studium dosahuje i nejvyšších hodnot ve většině sledovaných oblastí marketingu. 

Analogicky by totéž mělo platit i pro zbylé hodnoty. To se ale nijak přesvědčivě neděje.  

Z první sady níže znázorněných grafů 13 a 14 lze vyčíst, že úplného zachování výše popsané 

tendence a tedy i pořadí barev nesplňuje ani jedna oblast. Alespoň částečné zachování 

tendence při posuzování vždy jen jedné dvojice škol je splněno pouze v 5 případech z 21 

možných, což je pro potvrzení ověřovaného předpokladu zcela nedostačující. 
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Graf 13 

 
Graf 14 

Z druhé sady níže znázorněných grafů 15 a 16 lze vyčíst takřka identický výsledek jako 

v předchozím případě. Pouze částečné zachování tendence je splněno v 6 případech namísto 

5. I to je ale pro potvrzení ověřovaného předpokladu stále nedostačující. 
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Graf 16 
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Z třetí sady níže znázorněných grafů 17 a 18 lze vyčíst opět obdobný výsledek jako 

v předcházejících případech. Úplné zachování tendence nesplňuje bohužel žádná oblast. 

Částečné zachování tendence je splněno v 4 případech z 15 možných, ověřovaný předpoklad 

to ale opět nijak nepodporuje. 

Graf 17 

 
Graf 18 

Na základě dílčích výsledků z jednotlivých sad grafů nezbývá než konstatovat, že sesbíraná 

data a jejich následná analýza nijak nepodporují předpoklad, že by počet uchazečů o studium 

v dané škole musel úměrně souviset s úrovní jejího marketingu. 

7.6 Zodpovězení hlavních otázek výzkumu  

Hlavním cílem této práce bylo posoudit, zda rozsah marketingových nástrojů a opatření 

používaných na zvolených školách koreluje s množstvím uchazečů, kteří se na tyto školy 

hlásí. Z výsledků realizovaného šetření vyplývá, že tomu tak není. Příčin tohoto zjištění 

může být hned několik: 

1) Marketing je tak komplexní a rozsáhnou disciplínou, že provedené šetření, i přes 

veškerou vynaloženou snahu, nemůže pokrýt všechny aspekty, které se promítají do 

úspěšnosti školy v získávání nových uchazečů. Příkladem toho by mohla být třeba 

velmi silná stabilní pozice školy A na vzdělávacím trhu, která by i bez větších 

marketingových snah mohla udržet poptávku o nabízené služby delší dobu poměrně 

vysoko. 
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2) Druhým možným vysvětlením je prosté zkreslení sesbíraných dat, které mohlo 

vzniknout subjektivitou respondentů při vyplňování dotazníku. Tohoto problému si 

je autor vědom již od počátku a měl v úmyslu eliminovat jeho dopady pomocí osobní 

instruktáže k vyplnění dotazníků a strukturovaným rozhovorem s dotčenými 

respondenty (vedoucími pracovníky), který by do hodnocení vnesl pohled 

nestranného pozorovatele. Vzhledem k neochotě škol podílet se na takto 

komplexním šetření bylo od tohoto záměru bohužel upuštěno. 

3) Další vysvětlení nabízí i teoretická nesourodost testovaných škol. Přestože je 

výzkum zaměřen záměrně jen na školy nabízející vzdělávací programy postavené na 

rámcovém vzdělávacím programu veřejnosprávní činnost, filosofie zapojených škol 

je dosti odlišná. Škola A je považována za velkou úspěšnou školu, jejíž vlajkovou 

lodí jsou právě vzdělávací programy postavené na rámcovém vzdělávacím programu 

veřejnosprávní činnost. Škola F je na tom velmi podobně ale s tím rozdílem, že jde 

o soukromou instituci, v níž se platí školné a má téměř pětkrát menší základnu 

studentů. Škola D je mezi pražskými školami gigantem, který se prezentuje jako 

škola mnoho řemesel a program, o nějž se výzkum zajímá, je jen jeden z 22 dalších 

vzdělávacích programů, které tato škola nabízí. Je tedy zřejmé, že marketingová 

politika každé ze zapojených škol může mít rozdílné priority a strategie, které se 

projevují v odlišných oblastech. V tomto ohledu je na místě dodat, že snahou autora 

od počátku bylo zapojit do výzkumu pouze školy s podobnými parametry, to se ale 

vzhledem k jejich nulové součinnosti nepodařilo.    

4) Poslední možností je nevhodná volba výzkumných technik, autor práce se však 

domnívá, že spíše než to, je na vině souhra všech tří dříve zmíněných vysvětlení. 

Druhým cílem této práce bylo zjistit, zda testované školy využívají marketingové nástroje 

plánovaně a systematicky, nebo jen příležitostně využívají to, co je právě dostupné a 

marketing těchto škol funguje spíše jako nahodilý proces. Tento problém měl mít původně 

velmi snadné řešení, jehož podstatou bylo nahlédnutí do odpovídajících marketingových 

plánů testovaných škol, pokud tedy dotčené plány existují. Vzhledem k zmiňovaným 

komplikacím v oblasti spolupráce však tuto výzkumnou úlohu muselo převzít dotazníkové 

šetření, v němž se jednotlivé školy k danému tématu vyjádřili takto: 
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Škola A:  

 Strategie jak udržet a zvýšit zájem uchazečů o školu vytváří pověřený zaměstnanec 

a porada užšího vedení. 

 Zacílení a způsob propagace vzdělávací nabídky určuje ředitel, management školy a 

strategie školy. 

 Sestavením marketingového mixu je pověřen zaměstnanec školy. 

Škola D: 

 Strategie jak udržet a zvýšit zájem uchazečů o školu vytváří porada užšího vedení. 

 Zacílení a způsob propagace vzdělávací nabídky určuje strategie školy. 

 Sestavením marketingového mixu je pověřen tým zaměstnanců. 

Škola F: 

 Strategie jak udržet a zvýšit zájem uchazečů o školu vytváří porada užšího vedení. 

 Zacílení a způsob propagace vzdělávací nabídky určuje management školy. 

 Sestavením marketingového mixu je pověřena externí firma. 

U všech otázek, které se v dotazníku touto problematikou zabývaly, mohli respondenti vždy 

zvolit alespoň jednu variantu odpovědi, z níž vyplývalo, že se danou formou 

marketingového plánování jejich škola nezabývá. Této odpovědi však nikdo z respondentů  

nevyužil. 

Z poznamenaných odpovědí nijak nevyplývá, že by všechny testované školy měly 

zpracovaný marketingový plán, je ale zřejmé, že se otázkami používání marketingových 

nástrojů zabývají. Marketing těchto škol také nejspíš nemá zcela systematický charakter, ale 

ani vzdáleně se nepodobá nahodilému procesu. Do jaké míry tento přístup ovlivňuje 

úspěšnost škol v získávání nových uchazečů, z výsledků dotazníkového šetření bohužel 

nevyplývá. 
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8 Závěr 

Tato bakalářská práce je sestavena z dvou hlavních částí, z nichž každá plní svou specifickou 

úlohu. První představuje teoretický základ, jehož cílem bylo shromáždit a převzít doposud 

vydané a stále uznávané informace o školském marketingu a aktualizovat je o názory a 

postoje moderních autorů z prostředí obecného marketingu. Vznikl tak snad ucelený systém 

aktuálních informací o marketingu škol, který může být inspirací pro praktické uplatňování 

této disciplíny. Zároveň však může posloužit i dalším autorům, kteří by tuto práci chtěli 

využít jako odrazový můstkem pro obdobně zaměřené práce. 

Druhou část této práce tvoří praktický výzkum, jehož snahou je aplikovat teoretické znalosti 

marketingu do reálného a konkurenčního prostředí pražských středních škol. Smyslem 

realizovaného výzkumu bylo zmapovat u tří škol s rozdílnou poptávkou o konkrétní 

vzdělávací programy marketingovou politiku a následně porovnat její efektivitu vůči počtu 

přihlášených uchazečů. Předpokladem přitom bylo, že školy s vyšší úrovní marketingu mají 

zpravidla větší úspěch při získávání nových zájemců o studium. Tento předpoklad se však 

potvrdit nepodařilo. 

Bohužel se nepovedlo prokázat ani druhý předpoklad, a to že marketing většiny škol bývá 

sestaven dosti nahodile. Všechny tři zúčastněné školy, které byly v tomto ohledu 

dotazovány, se k otázkám zaměřeným na marketingové plánování vyjádřili přinejmenším v 

tom smyslu, že své marketingové aktivity neberou na lehkou váhu a že je důkladně 

promýšlejí. 

V rámci vedlejšího šetření, které bylo zaměřeno na mapování preferencí uchazečů při výběru 

střední školy, bylo dle očekávání zjištěno, že klíčový faktor pro výběr střední školy hraje 

vzdělávací nabídka. Zajímavé jsou však také výsledky, které poukazují na značnou 

důležitost distribuce. Ukazuje se totiž, že uchazeči zřejmě velmi snadno podléhají prvnímu 

dojmu a samotný výběr tak bývá dosti povrchní. Tuto oblast autor považuje za velmi 

podnětnou pro případná další šetření. 

Popsaný výzkum se bohužel od samého počátku potýkal s neochotou oslovených škol 

spolupracovat na rozsáhlejší podobě plánovaných šetření. Přestože se spolupráci nakonec 

podařilo zajistit, původní podoba výzkumu se musela citelně upravit. Byl vypuštěn 
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strukturovaný rozhovor s vedoucími pracovníky testovaných škol, což dle názoru autora 

negativně ovlivnilo objektivnost dotazníkového šetření. 

I přesto se však autor práce domnívá, že se mu podařilo sestavit hodnotný dokument 

reagující na jeden z aktuálních problémů českého školství. Autora samotného tato práce 

obohatila o množství teoretických i praktických poznatků z obecného i školského 

marketingu a přivedla jej v této disciplíně k mnoha zajímavým myšlenkám. Autor také 

doufá, že tato práce bude svým potenciálním čtenářům přínosná a že v ní naleznou všechny 

odpovědi, které v ní hledají. 
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Dotazník mapující marketingovou úroveň školy 
 

Otázky mapující postoj školy k marketingu 

1) Na škále od 1 do 5 (kde 1 = minimum a 5 = maximální potenciál školy) zkuste odhadnout 

pozornost a úsilí, které vaše škola věnuje marketingu: _ _ _ _  

2) Na stejné stupnici od 1 do 5 (kde 1 = minimum a 5 = maximální potenciál školy) zkuste 

odhadnout pozornost a úsilí, které by vaše škola mohla věnovat marketingu, aniž by to 

nepřiměřeně zatížilo fungování či financování školy: _ _ _ _ 

3) Následujícím pojmům přiřaďte pořadí 1 – 5 podle toho, jaký předpokládáte, že mají vliv na 

běžného uchazeče, který si vybírá novou školu (1 = největší vliv, 5 = nejmenší vliv). 

 renomé školy  marketing školy  atraktivita prostředí školy 

 reference    úspěšnost absolventů u maturit a přijímacích zkoušek na VŠ 

Otázky zaměřující se na přístup školy k marketingovému prostředí 

4) Odhadněte a křížkem označte, jak často škola provádí následující aktivity: 

 méně 

často  

1x za 2 

roky 

1–2x 

ročně 

3–4x 

ročně 

častěji 

kulturně-společenské akce pro veřejnost      

dny otevřených dveří      

stmelovací akce pro zaměstnance      

stmelovací akce pro žáky      

hodnotící rozhovory se zaměstnanci      

modernizace/zvelebování zázemí školy      

5) Následujícím položkám přiřaďte hodnotu 0 – 3 podle toho, s jakou důležitostí je management 

školy sleduje (0 = nesleduje, 1 = malá důležitost, 2 = střední důležitost, 3 = velká důležitost).    

 demografický vývoj  sociální a kulturní vývoj  hospodářský vývoj 

 technologický vývoj  politické změny   společenské trendy 

 úroveň konkurence   jiné: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Otázky zaměřující se na přístup školy k informačnímu systému 

6) Vytváří si škola nějaká vlastní statistická šetření o žácích či uchazečích? Pokud ano, tak jaké? 

 NE, nevytváří.  ANO, vytváří: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

7) Je škola pravidelným odběratelem nějakých informačních služeb zaměřených na školství (tisk, 

e-maily, apod.). Pokud ano, kolik takových zdrojů odebírá a kolik osob je skutečně pročítá? 

 NE, neodebírá.  ANO, odebírá cca _ _ _ _ služeb, které pročítá cca _ _ _ _ osob.  

8) Jak často se stává, že škola nedostane včas nějaké podstatné informace - například možnost 

čerpání dotace, grantu, nebo naopak hrozba sankce či důležitá změna legislativy. 

 často   několikrát do roka   cca1x do roka 

 1x za 2 roky  1x za 4 roky   ještě se to nestalo 

9) Křížkem označte oblasti, v nichž škola během posledních 4 let prováděla výzkum či šetření. 

 hodnocení libovolných kvalit školy ze strany:  žáků  rodičů 

        absolventů  zaměstnanců 

 hodnocení kvality školou nabízených vzdělávací oborů 

 šetření v oblasti poptávky a zájmu o školou nabízené vzdělávací obory 

 šetření v oblasti povědomí veřejnosti o existenci a zaměření školy 
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Otázky zaměřující se na přístup školy k strategickému a marketingovému plánování 

10) Používáte ve škole nějakou formu strategického plánování, pokud ano, jaká je vaše vize? 

 NE, nepoužívá.  ANO, vize školy zní: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

11) Má škola oficiálně formulované své poslání? Pokud ano, jak zní? 

 NE, nemá.  ANO, formulace zní: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

12) Má škola oficiálně formulované dlouhodobé cíle? Pokud ano, jaké jsou? 

 NE, nemá.  ANO, formulace zní: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

13) Mají řadoví zaměstnanci možnost ovlivnit stanovení cílů školy?         ANO         NE 

14) Odhadněte, jaké procento žáků zná poslání školy: _ _ _ _% 

15) Odhadněte, jaké procento zaměstnanců zná cíle školy: _ _ _ _% 

16) Strategie jak udržet a zvýšit zájem uchazečů o studium na škole vytváří: 

 odborník na marketing/externí firma  

 zaměstnanec školy, který je tímto úkolem pověřen (může být i ředitel sám) 

 porada užšího vedení školy 

 nevytváří se – vznikají průběžně, dle objevujících se příležitostí a spontánních nápadů 

 nevytváří se, škola využívá jen standardní formy propagace (výstavy SŠ, DOD, letáky, …) 

 nevytváří se, škola nemá k řešení této problematiky kapacity 

17) K následujícím tématům křížkem přiřaďte formulaci, která nejlépe vyjadřuje míru Vašeho 

seznámení s danou problematikou. 

 neznám tuším odhadnu 

dle pozo-

rování 

znám z  

tvrdých 

dat 

příležitosti a hrozby školy     

postavení školy na trhu školských služeb     

úroveň konkurence     

aktuální demografický vývoj     

přibližná velikost cílového trhu školy     

aktuální politické dění v oboru školství     

silné a slabé stránky školy     

image školy vnímaná žáky/veřejností     

stav vnitřního klima školy     

kvalita výuky na škole     

uplatnění absolventů (VŠ, zaměstnání)      

18) Jak často si škola dělá nebo nechává zpracovat SWOT analýzu? 

 vůbec   1x za rok   1x za dva roky  cca 1x za 4 roky 

19) Nabízí, či nabízela škola někdy vzdělávací program, kterému by zajišťovala více 

marketingové podpory a pozornosti než ostatním programům? Pokud ano, proč? 

 NE, nenabízela.  ANO, vyšší podpora měla/má následující důvod:   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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20) Kolikrát v posledních 10ti letech škola změnila/upravila nabídku vzdělávacích oborů? _ _ _ _ 

21) Jak často škola posuzuje perspektivu svých vzdělávacích programů?  

 neposuzuje   každý rok   jen pokud je to opodstatněné 

22) Kdo, nebo co určuje podobu vzdělávací nabídky, její zacílení a způsob propagace? 

 ředitel školy  management školy  zavedené/osvědčené postupy 

 strategie školy  jiné: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Otázky zaměřující se na přístup školy k vzdělávacímu trhu a cílenému marketingu  

23) Pokuste se odhadnout velikost cílového trhu školy pro její vzdělávací program(y), vycházející 

z RVP veřejnosprávní činnost. 

 do100 potenciálních uchazečů   do 200 potenciálních uchazečů 

 do 300 potenciálních uchazečů   do 400 potenciálních uchazečů 

 více než 400 potenciálních uchazečů  nemám představu  

24) Má škola definovaný profil uchazeče o studium. Pokud ano, jak tuto informaci využívá? 

 NE, nemá.  ANO, má, používáme jej k: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

25) Vzdělávací programy školy postavené na RVP veřejnosprávní činnost byly zařazeny do 

vzdělávací nabídky školy jako: 

 experiment   

 promyšlená nabídka pro cílový segment trhu 

 využitá příležitost daná specifickými okolnostmi 

 perspektivní obor, těšící se velkému zájmu u konkurence 

 reakce na značnou poptávku/potřebu společnosti 

 jiné: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

26) Propagace školou nabízených studijních programů a strategie získávání nových studentů: 

 je (v rámci rovného přístupu) u všech studijních programů stejná 

 je u každého studijního programu zcela specifická, staví na profilu potenciálního uchazeče 

 se liší pouze v nezbytných detailech daných např. zvyklostí mužských/ženských profesí 

 je v základu u všech studijních programů stejná, snaží se však profitovat na dílčích  

      výjimečnostech každého programu 

Otázky zaměřující se na přístup školy k budování Image 

27) Následujícím pojmům přiřaďte bodovou prioritu 1 – 5 podle toho, jakou jim ve škole 

přisuzujete důležitost (1 = největší priorita, 5 = nízká priorita): 

 klima škola      vybavenost školy   

 atraktivita prostředí školy   renomé/prestiž/image/reputace školy 

 přidaná hodnosta (zahraniční stáže, možnost získání certifikátů, volnočasové aktivity) 

28) Odhadněte a křížkem označte, jak často má škola příležitost k následujícím aktivitám: 

 nikdy 1x za 2 

roky 

1–2x 

ročně 

3–4x 

ročně 

častěji 

zviditelnit se na veřejnosti či v médiích      

prezentovat své úspěchy      

stýkat se se svými partnery      

hostit na své půdě významné osobnosti      
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29) Následující oblasti ohodnoťte známkou 1 – 5 stejně, jako při klasifikaci ve škole.   

 přístup žáků ke studiu: _ _ _ _ 

 zájem rodičů o školu: _ _ _ _ 

 pracovní morálka zaměstnanců: _ _ _ _ 

 loajalita a sounáležitost zaměstnanců se školou: _ _ _ _ 

 loajalita a sounáležitost žáků se školou: _ _ _ _ 

 úsilí managementu školy o vysokou profesionalitu zaměstnanců: _ _ _ _ 

Otázky zaměřující se na přístup školy k marketingovému mixu 

30) Sestavní marketingového mixu školy je pověřen? 

 nikdo   externí firma  zaměstnanec školy  tým zaměstnanců  

31) V následující nabídce označ křížkem pouze ty oblasti, nad kterými management školy 

skutečně uvažuje v souvislostech při řešení otázky, zda zařadit daný vzdělávací program do 

vzdělávací nabídky pro další období. 

 profil uchazeče, jeho potřeby a přání  silné/slabé stránky vz. programu 

 konkurenční postavení školy   velikost cílového trhu 

 budoucí uplatnění absolventa   časová náročnost výuky 

 věcný obsah výuky     prestiž daného oboru 

 fáze životního cyklu vzdělávacího programu (zavádění, růst, zralost, úpadek).  

32) Následujícím položkám přiřaďte hodnotu 0 – 3 podle toho, jakou pozornost jim management 

školy věnuje s cílem zajistit žákům co možná nejpříznivější podmínky pro studium (0 = žádná 

pozornost, 1 = malá pozornost, 2 = střední pozornost, 3 = velká pozornost). 

 dostupnost školy (internát, MHD apod.)  finanční dostupnost výuky 

 vybavenost školy     zvelebování prostor školy 

 časové rozvržení výuky    nabídky alternativních forem studia 

33) Následujícím položkám přiřaďte hodnotu 0 – 3 podle toho, jakou pozornost jim management 

školy věnuje s cílem zvýšení povědomí a zájmu o školu (0 = žádná pozornost, 1 = malá 

pozornost, 2 = střední pozornost, 3 = velká pozornost). 

 vytváření žádoucích představ o škole  budování dobrého jména a image školy 

 pořádání veřejných akcí školy   opakované pořádání dnů otevřených dveří 

 rozvoj zaměstnanců v prezentačních a komunikačních dovednostech 

 uvážlivý výběr osob, které pravidelně přicházejí do styku s uchazeči a veřejností 

 proškolování osob, jejichž úkolem bývá propagace školy, v otázkách žádoucí komunikace 

 využívání alespoň 2 různých reklamních médií (TV, rozhlas, tisk, letáky, internet, …) 

 využívání alespoň 2 různých sociálních sítí (FaceBook, Instagram, YouTube, Twitter, …)  

 široká nabídka nadstandardních (podpůrných) služeb (např. bezplatné přípravné kurzy,  

      zahraniční stáže, možnost získání certifikátů apod.) 

34) Následujícím položkám přiřaďte hodnotu 0 – 3 podle toho, jakou pozornost jim management 

školy věnuje s cílem získávat a generovat nejlepší zaměstnance na trhu práce (0 = žádná 

pozornost, 1 = malá pozornost, 2 = střední pozornost, 3 = velká pozornost). 

 pravidelné poskytování zpětné vazby  pravidelná motivace zaměstnanců 

 pravidelné pořádání stmelovacích akcí  podpora osobního rozvoje zaměstnanců 

 profesionální přístup k vedení lidí   podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců 

 budování dobrých vztahů a loajality   důsledná výběrová řízení zaměstnanců 
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Dotazník mapující preference uchazečů při výběru střední školy 

1) Středních škol je na trhu vzdělávání obrovské množství. Představte si, že procházíte katalog 

středních škol, nebo jste na výstavě středních škol. Co podle Vás nejvíce ovlivní, zda se 

rozhodnete o určité škole dozvědět více. Křížkem označte 1-2 možnosti: 

 název školy    fakt, že jsem o škole už někdy slyšel  

 geografická poloha školy  atraktivita stánku či zvýraznění v katalogu 

 nabídka studijních oborů  zajímavé fotky a videa ze školních zájezdů a kurzů 

   

2) Věděli jste dlouho dopředu, na jakou střední školu se budete hlásit? Pokud ano, otázku č. 3 

prosím nezodpovídejte. 

 ANO    NE 

 

3) Při výběru Vaší střední školy, u kolika škol, o nichž jste uvažovali, jste si alespoň zběžně 

zjistili, jaké studijní obory tyto školy nabízejí? 

 u všech    u většiny 

 cca u poloviny   jen u několika nejzajímavějších 

 

4) Při výběru Vaší střední školy, co jste si zjistili o studijním oboru, na nějž jste se chystali 

přihlásit? 

 předměty, které se budu učit  úspěšnost absolventů (maturita, VŠ) 

 mé budoucí uplatnění   nic, spokojil jsem se s názvem studijního oboru 

 

5) Všechny níže uvedené školy nabízejí studijní obor, který se chystáte jít studovat. Označte 2 

školy, o kterých byste se chtěli dozvědět více. 

 Opravdu nevím podle čeho se mám rozhodnout. 

 SOŠ pro administrativu EU, Praha 9, Lipí 1911 

 SOŠ, Praha 5, Drtinova 3/498 

 Škola Kavčí hory - MŠ, ZŠ a SOŠ služeb, Praha 4,  K sídlišti 840  

 SŠ - Centrum odborné příprav technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 

 SOŠ sociální sv. Zdislavy 

 Škola mezinárodních a veřejných vztahu Praha, SOŠ, s.r.o. 

 Soukromá SŠ DANAÉ, s.r.o. 

 SOŠ proevropských studií, Praha 8, Sokolovská 43 

 

6) Z níže nabízených studijních oborů vyberte 2, které by Vás nejvíce lákaly studovat. 

 Opravdu nevím podle čeho se mám rozhodnout. 

 Provoz diplomatických služeb  Mezinárodní vztahy a diplomacie 

 Právní a diplomatické služby  Právo a právní administrativa 

 Právní administrativa   Právní akademie    

 Veřejnosprávní činnost 
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7) Z níže nabízených studijních oborů vyberte 2, které by Vás k studiu vůbec nelákaly. 

 Opravdu nevím podle čeho se mám rozhodnout. 

 Provoz diplomatických služeb  Mezinárodní vztahy a diplomacie 

 Právní a diplomatické služby  Právo a právní administrativa 

 Právní administrativa   Právní akademie    

 Veřejnosprávní činnost 

 

8) Z nabízených možností označte 2 nejpodstatnější, které nejvíce ovlivnily Váš výběr střední 

školy. 

 doporučení známého   nabídka studijních oborů a vyučovaných předmětů 

 zjištěná ne/náročnost studia   dojem, který na mne škola udělala při mé 

návštěvě 

 zázemí a vybavenost školy   speciální nabídka školy (např. zahraniční praxe) 

 prestiž školy    geografická poloha školy a její dostupnost 

 úspěšnost absolventů (maturita, VŠ) 

 

9) Jaký podíl na výběru střední školy měli Vaši rodiče? 

 žádný - 0%     cca 25% 

 cca 50%     cca 75% 

 úplný 100% 

 


