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� Resumé:  
 

Závěrečná práce se zabývá vytvářením image základní umělecké školy. 

Vychází z obecně platných teorií vytváření image organizace a dosavadních zkušeností 

autora práce – ředitele základní umělecké školy. 

Přináší pohled na problematiku vytváření image a návod k měření polohy image 

základní umělecké školy s přihlédnutím k jejím specifikám.  

Poukazuje na některé základní principy vytváření střednědobých a strategických plánů 

budování image školy. 

 
 

� Summary:  
 
Thesis is concerned with formulation image of elementary art school. In prologue are 

described the main reasons why is the image care of elementary art school necessary. 

Thesis is segmented for three parts. 

First explains the basic notions. What does mean the image and which are his individual 

parts. The generally laws in force for organisation´s creation are looked to need of 

elementary art school. It takes account of its specifities. 

Second part deals with the theory of the metering image and some conditions for the 

preparation plane of the creation change image school. 

Third part explains some search in the Elementary art school Vyškov,  which issue is 

setting the primary planes´way for creating image of elementary art school. 

Aim of this work is given the instructions for handmasters of elementary art schools 

how they have to get on the metering image their school and the creation plane of the 

change image school. 

I arrived at by conclusion that image care of elementary are school is going to be one of 

the primary  condition  for next development. 

 
 
 
 

� Klí čová slova:   image základní umělecké školy, identita, měření polohy 
image, marketingový audit školy,  
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Úvod 
 
 

             Motto: „Umění  je také  umění  umět umění prodat…“ 

 

 Základní umělecké školství má v zemích bývalého Československa dlouholetou 

tradici. S jeho zakládáním se započalo již v meziválečné době. V polovině minulého 

století lze mluvit o vytváření systému uměleckého školství, kdy byl hlavní důraz kladen 

zejména na odbornou stránku. Tato snaha byla prioritní po celou dobu vývoje, což 

dokazují velmi dobře propracované metodiky výuky a dosažené výsledky. Doba se ale 

výrazně změnila. Do popředí se stále více dostává ekonomická stránka. Učitelé pak mají 

na výběr – dělat pouze to, co dostanou zaplacené (důsledkem pak musí být zákonitě 

snížení kvality výuky) nebo se soustředit na udržení určitého standartu s vědomím, že 

dotované hodiny nestačí, tudíž musí vložit svůj volný čas. Zde považuji za důležité 

podotknout, že naštěstí převažuje spíše druhá skupina pedagogů – zatím.  

 Neustále se zvyšující náklady na provoz školy, a tím i podíl rodičů na nákladech 

na vzdělávání musí být kompenzován výraznější prezentací výsledků vzdělávání. Stává 

se již nutností konkrétními výsledky přesvědčovat veřejnost a zejména rodiče o tom, že 

vynaložené prostředky nejsou „vyhozené peníze“. Chováním žáků i učitelů na 

veřejnosti dokazovat, že stále existují ušlechtilejší cíle a hodnoty než honba za ziskem. 

Dávat o sobě vědět všemi možnými prostředky. Neustále zdůrazňovat, že společnost 

potřebuje ke svému životu i kulturní a slušné vystupování, jež je vštěpováno žákům 

prostřednictvím výuky zvoleného oboru – to vše lze najít pod pojmem „vytvářet image 

školy“. 

 Jsou definitivně pryč časy, kdy byly základní umělecké školy v pravém slova 

smyslu výběrové, tzn. že si mohly vybírat z většího množství uchazečů. Dnes musí i 

ony „bojovat“ o žáky, a to někdy za značně nerovných podmínek. Při dnešním vytížení 

živitelů rodin a ekonomických tlacích ze všech stran dávají rodiče přednost různým 

kroužkům, nejlépe v budově základní školy, pokud možno „zadarmo“. Dospělo to 

dokonce tak daleko, že rodičům dětí stačí vidět své ratolesti na pódiu a je jim celkem 

jedno, zda to, co předvádí, má nějakou úroveň. Myslím si, že jednou z hlavních příčin, 

proč tomu tak je, může být fakt, že „neumíme své umění prodat…“ 
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 Vzhledem k tomuto novému klimatu ve společnosti se tato práce pokouší  

aktualizovat obecně platné teorie pro vytváření image organizace do podmínek 

základních uměleckých škol s přihlédnutím ke specifikaci výuky a uznávaných tradic.  

Tato oblast se stává jednou z hlavních priorit nejenom ředitelů, ale také všech 

pracovníků a žáků školy. Doposud v dostupné literatuře není komplexnější řešení 

uvedené problematiky. Je to asi tím, že „zušky“, jak se těmto školám často říká, nemají 

u poměrně velké části společnosti odpovídající prestiž jako vzdělávací instituce. Pro 

mnoho lidí jsou pouze jednou z institucí organizujících zájmové kroužky pro vyplnění 

volného času mládeže. Faktem je, že minimálně tři čtvrtiny rodičů jdou do základní 

umělecké školy dítě zapsat do „kroužku“ a zcela bezelstně se ptají, ze kterých 

„kroužků“ si mohou vybrat. Proto je tolik potřebné prezentovat práci základních 

uměleckých škol vytvářením image, která by posunula vnímaní a vztah veřejnosti 

žádoucím směrem.  

 Tato práce by měla napomoci ředitelům základních uměleckých škol v orientaci 

při měření image vlastní školy a zejména při tvorbě plánu pro jeho tvorbu, udržení, 

případně změnu.  Ve zpracovávaném materiálu se prolíná hned  několik oblastí 

manažerské práce. Od hodnotící (vyhodnocení současné situace), přes vedení lidí (jejich 

přesvědčování o nutnosti vytváření image školy) až po plánování, a to jak operativní, 

tak i strategické (stanovení krátkodobých i dlouhodobých cílů a jejich naplňování).  

 Celá práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá problematikou 

vysvětlení základních pojmů, zejména, co je to image a co je jeho jednotlivými 

součástmi. V druhé části se hovoří o teorii měření image a některých podmínkách pro 

přípravu plánu vytváření image. Třetí část je pak věnována šetření na Základní 

umělecké škole Vyškov, jehož výsledkem je stanovení základních směrů plánu pro 

vytváření image základní umělecké školy. I přes to, že samotné šetření probíhalo 

v relativně menším rozsahu nepřesahující rámec školy, jsem přesvědčen o tom, že 

zejména způsob šetření a následující hodnocení může být návodem pro většinu neřku-li 

všechny školy stejného zaměření. Pro zpracování tématu bylo využito studia odborné 

literatury, v interním šetření bylo použito metody dotazníku, externí šetření bylo 

prováděno formou řízeného rozhovoru, při kterém respondenti odpovídali na konkrétní, 

předem připravené dotazy.  
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1. Co je to image 
 

Obecně lze image definovat jako "souhrn představ, postojů, názorů a zkušeností lidí 

ve vztahu k určitému objektu, např. podniku, výrobku, značce, politické straně, 

osobnosti atd. Pro image je také důležité to, že přes určité rysy stability a trvalosti ji lze 

ovlivnit."  (1) Pro vzdělávací subjekty lze souhlasit se specifickou definici image „ je to 

souhrn všech představ, poznatků a očekávání spojených s daným vzdělávacím 

subjektem, s učiteli nejen současnými, ale i s bývalými, se studenty nejenom 

současnými, ale i s absolventy a jejich předpokládanými znalostmi.“ (Štefko, 1999)  Pro 

základní umělecké školy je nutno tuto definici doplnit o představu a očekávání rodičů 

v souvislosti s vybraným studijním oborem, názor vedení školy na učitele, úroveň žáků 

a absolventů školy, jejich znalosti, stejně tak i o další uplatnění získaných dovedností 

v praxi. Přitom je nutné si uvědomit, že image všech vzdělávacích institucí bývá 

relativně stabilní a nelze ji rychle změnit například pouhou změnou vztahů k veřejnosti. 

Musíme počítat s tím, že lidé reagující na image školy nemusí mít vždy úplnou 

představu o současné realitě v konkrétní škole, případně ve vybraném oboru.  

Pro objasnění image a vztahu mezi jednotlivými složkami můžeme vyjít ze vzorce, 

který uvádí P.Němec (1996):     

(CD + CC + CI).CCom = Cim 

CD – corporate design – design školy, způsob jak se škola představuje veřejnosti 

CC – corporate culture – kultura školy, vystupování učitelů a zaměstnanců školy  

CI – corporate identity – identita školy, to, oč škola usiluje, kam směřuje, hlavní cíle  

CCom – corporate communication – komunikace školy, jak interní, tak s veřejností 

Cim – celková image školy – pohled na školu jako celek 

 

Všechny uvedené složky působí kontinuálně, navzájem se prolínají a doplňují.  
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1.1 Corporate design 

 

 Corporate design nebo-li volně přeloženo „jednotný vizuální styl“. Tvoří soubor 

vizuálních artefaktů, kterými škola komunikuje především se svým okolím – rodiči 

žáků, nahodilými návštěvníky  koncertů, výstav, ale také například se správními a 

kontrolními orgány nejrůznější úrovně atd. Patří sem architektura a stav budov včetně 

okolí školy, vnitřní vybavení, a to nejenom tříd, ale také kanceláří, koncertních či 

tanečních sálů, sborovny, sociálních zařízení, kabinetů, orientační systém školy apod.  

 Komplex všech jednotlivých prvků jednotného vizuálního stylu školy by měl být 

zakotven v určité normě v jakémsi design manualu. V něm by měly být co nejpřesněji 

definované jednotlivé vizuální prvky. Základem by mělo být logo školy, písmo, barva a 

způsob prezentace názvu školy, které by mělo být jednotné ve všech prezentacích školy. 

Dále by měl tento manuál definovat tzv. služební grafiku, sjednotit propagační prvky a 

tiskoviny, orientační grafiku, způsoby úprav interiérů a jejich výrazu, vnější označení 

budov, oblékání učitelů, zaměstnanců, ale také žáků, jejich školní identifikaci, 

pojednání dopravních prostředků, propagační a dárkové předměty, prostorové poutače 

atd. Aby byl design manual dostatečně účinný, musí být ukončen souhrnným textem, 

který je jasnou  směrnicí stanovující zcela jednoznačně, jak s jednotlivými prvky 

zacházet, jak je mediálně využívat. Pokud chceme docílit jednotného designu školy, 

musíme  striktně zakázat jakoukoliv svévolnou "tvořivost", jež by mohla narušovat 

jednotnou formu prezentace a interpretace obrazu školy na veřejnosti. 

 Corporate design je jednou z velmi důležitých oblastí image školy při prvním 

setkáním potencionálního zájemce o studium. Zejména první dojem při vstupu do 

budovy je velmi důležitý. Návštěvník vnímá, jak se v budově orientuje, jak je s ním 

jednáno, zda si ho vůbec „někdo všimne“. Naprostá většina zájemců o studium uvítá 

zřetelné informace na dobře přístupném místě. Jejich přehlednost, srozumitelnost a 

účelovost je prvním předpokladem posílení zájmu o studiu. Nejvíce podceňovanou 

oblastí stále zůstává vnitřní vybavení školy. U mnoha navštívených škol lze jen těžko 

mluvit o jednotném vizuálním stylu, snad jenom v tom, že je všechno stejně staré a 

opotřebované. Pokud budeme chtít zlepšit image své školy, tak musíme obnově 

vybavení škol (například novým nábytkem, moderním sociálním zařízením či 

modernizací učeben) věnovat odpovídající pozornost. 
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1.2 Corporate culture 

 

 Corporate culture – kultura organizace je komplex hodnot, norem, představ, 

přístupů, zvyků a obyčejů, základních přesvědčení a mínění, pořádků a pravidel 

všeobecně sdílených všemi příslušníky organizace. Kultura školy je pak soubor určitých 

pravidel chování, kompetencí, zapojení jednotlivců do celého výchovně vzdělávacího 

procesu, vymezení místa a odpovědnosti jednotlivců za naplňování cílů a hlavních 

směrů určených plány rozvoje, jejich možnost do tohoto procesu zasahovat a aktivně jej 

ovlivňovat. „Projevuje se ve specifických formách komunikace, realizace jednotlivých 

personálních činností, způsobech rozhodování ředitelů škol a jejich zástupců, celkovém 

sociálním klimatu a především ve společném přibližně shodném náhledu učitelů a 

dalších zaměstnanců na dění uvnitř školy, v jejich obdobné interpretaci a hodnocení i ve 

vzhledu budov, učeben, šaten, apod., což znamená, že se projevuje materiálně i 

nemateriálně, uvnitř i vně školy.“ (Jakubíková, 1998) Nelze opomenout ani její vnější 

působení zejména na rodiče žáků, partnerské organizace a celkovou prestiž školy. 

Kulturu školy výrazně ovlivňuje zejména způsob chovaní a jednání pracovníků 

organizace navzájem a vůči okolí, reakce organizace na konkrétní podněty.  

 Kultura základní umělecké školy představuje jednu z nejvýznamnějších složek 

její image. I když některé, zejména tzv. sdílené hodnoty, zpravidla nemají oporu             

v zákonech a není možné je přesně definovat, mají velký vliv na celkový chod na 

pracovišti. Zejména vztahům uvnitř kolektivu, a to jak v horizontální (pedagogové, žáci 

a ostatní pracovníci školy mezi sebou), tak i vertikální (mezi řídícím managementem 

školy a vykonavateli cílů vzdělávání) rovině, je nutné věnovat mimořádnou pozornost. 

Je to dáno tím, že výsledek uměleckého vzdělávání není exaktně měřitelný jen velmi 

významnou složkou uměleckého výkonu, technického a výrazového zvládnutí díla, ale  

i vnitřní harmonií a vyrovnaností interpreta. A to je možné pouze v případě, že vztahy 

uvnitř kolektivu jsou vyrovnané, způsoby a metody výuky sjednocené nebo alespoň 

navzájem tolerované, hodnocení objektivní bez osobních invektiv. 

 Výrazný, přímo rozhodující vliv na kulturu školy, má její ředitel.  Jeho způsob 

řízení, chování, oblékání, vystupování, jednání s podřízenými i okolím bývá pod stálou 
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veřejnou kontrolou a chtě nechtě se stává i určitou nepsanou normou a vzorem pro 

ostatní. Za nejnebezpečnější je v uměleckém školství považovaný centrálně direktivní 

způsob řízení. Představa, že všechno lze nařídit, stačí pořádně proškolit, zaučit, 

vyžadovat poslušnost a loajalitu různými donucovacími prostředky bez ohledu na 

sociální dopad, je zejména v uměleckém školství velmi mylná a ve svých důsledcích 

nebezpečná. Dříve nebo později si tento způsob vedení lidí vybere svoji daň. V lepším 

případě bude takto řízená instituce dokonalý stroj na vysoké odborné a profesionální 

úrovni, uvnitř kterého vše zdánlivě klape. Učitelé a žáci však budou chodit do školy 

pouze z povinnosti, nebudou mít zájem vkládat do uměleckých výkonů to nejcennější – 

své já. Taková škola pak produkuje bytosti, které ke své „alma mater“ nemají žádný 

vztah, chybí jim zpětné vazby, prohlubuje se vnitřní napětí. Konflikt v tomto případě je 

v některé  oblasti činnosti jenom otázkou času. Pedagogové budou hledat uplatnění     v 

kolektivu, kde se dá „lépe dýchat“ a rodiče žáků se budou poohlížet po jiných školách, 

kde sice neučí tak „kvalitně“, ale děti jsou spokojené, vyrovnané a na svoji školu nedají 

dopustit. V horším případě je to v současné konkurenci jiných zájmových aktivit 

začátek konce. 

V pojetí kultury organizace lze určit dva krajní přístupy. 

1. Organizace má kulturu – je zde vytvořen celý soubor právních, organizačních, 

ekonomických a sociálních norem a předpisů které jsou více méně direktivně 

prosazovány. Je snaha vše dopodrobna popsat a definovat. Postihnout všechny 

situace, které přináší život je však prakticky nemožné. V tomto případě dochází více 

či méně k potlačení osobnosti jedince, který se chová přesně podle dikce. 

V situacích, které nejsou přesně popsány v normách, vidím riziko selhání v jednání 

jednotlivce s těžko odhadnutelnými důsledky. Tento přístup je značně 

pragmatickým až technokratickým nástrojem. 

2. Organizace je svébytnou kulturou – podniková kultura nemá žádnou oporu              

v předpisech a instrukcích, ale je u většiny pracovníků silně zakořeněna a zažita. 

Toto pojetí je nesporně náročnější na management, ale je daleko trvalejší a jenom 

velmi obtížně měnitelné. Dává také daleko více prostoru zejména výrazným  

osobnostem. V případě, že by management nechal toto prostředí bez dostatečného 

vlivu zejména osobním příkladem a věcnou argumentaci, vidím zde určité nebezpečí 

v možnosti ovlivnění „veřejného mínění“ nežádoucím směrem.  
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 Úkolem ředitele a managementu školy je najít optimální hranici s přihlédnutím 

k aktuálním možnostem školy, složení pedagogického sboru i ostatních pracovníků 

školy. Mezi žádoucí rysy zdravé kultury školy patří následující zásady: 

• základní principy kultury školy musí vycházet z hlavní strategie školy 

• uvnitř organizace jsou vytvořeny podmínky pro fungování pracovníků jako týmu 

• kritika se nepotlačuje, ale naopak je prostředkem pro hledání nových řešení 

• pracovníci se identifikují se školou, věří tomu, co dělají a podporují navenek 

všechny její aktivity  

• vzájemné vztahy uvnitř školy a způsob komunikace jsou na velmi dobré úrovni, 

stejně jako charakter interní komunikace 

• školský management reaguje pružně na změny ve společnosti a za svá 

rozhodnutí nese plnou zodpovědnost 

• je vytvořen prostor pro rozšiřování kompetencí a odpovědnosti 

• řízení není nařizováním a přikazováním, ale spíše podporováním a směřováním 

 

 Snad nejlépe vystihuje kritické faktory úspěchu organizace tzv. „šťastný atom“. 

Kritické faktory úspěchů - „šťastný atom 7 S“ 

Peters-Waterman  (1992)  

 
                                                                  strategie 
  
           spolu- 
                              pracovníci     struktura      
 
 

       sdílené 
           hodnoty 
 
         schopnosti       

  systémy 
 
 
               styl 
 
 
 

Sdílené hodnoty, tedy obecně uznávaná pravidla chování, ovlivňují všechny 

činnosti školy a tajemství úspěchu tkví v jejich vyváženosti a vzájemném propojení.  
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1.3 Corporate identity 

 

Corporate identity – identita školy se vyznačuje snahou být jiný, odlišný než 

ostatní školy. Každá instituce má určitou představu o sobě samotné, jak by chtěla 

vypadat v očích veřejnosti. Tento pohled je však nedostačující. Klíčem k úspěchu je 

stanovení jasné filosofie, určení kompetencí a vytvořením podvědomí v mysli všech 

pracovníků školy, ale také žáků tak, aby každý věděl, oč škola usiluje, kam se ubírá, 

čeho chce dosáhnout, jaká ctí základní pravidla chování, jakým způsobem může ke 

společnému snažení přispět každý jednotlivec. Odlišovat od jiných konkurenčních škol 

se lze například: 

• Kvalitou a šíří školního vzdělávacího programu, profilaci školy v určitém 

konkrétním uměleckém směru.   

• Velikostí a umístěním školy, významnými osobnostmi spojenými se školou. 

• Vybavením školy špičkovou technikou, moderními hudebními nástroji, 

pružnou reakcí školy na nové trendy a aktuální módní vlny.  

• Možnostmi aktivního využití času mimo hlavní výuku, jako jsou návštěvy 

koncertů profesionálních umělců, vícedenní soustředění žáků s konkrétním 

cílem, např. příprava souborů na soutěže, poznávací zájezdy, školy v přírodě. 

• Možností prezentace získaných dovedností na veřejnosti, prostory ve kterých 

tyto akce probíhají. 

• Organizací rozšířených, individuálních či jinak specifických forem studia pro 

úzký segment studentů.   

Pro identitu školy jsou důležité i další aspekty: 

• Vnější materiální aspekt - vnější vzhled školy, vzhled budovy, učeben, sálů, 

ale také třeba oblékání učitelů, ostatních pracovníků školy atd. V jistém 

smyslu lze mezi vnější materiální aspekt zařadit i výsledky vzdělávání, úroveň 

absolventů a jejich další uplatnění. 

• Vnitřní materiální dimenze - vybavení školy, úroveň sociálních zařízení, 

vnitřní informační systém, bezpečnostní a protipožární opatření apod. 

• Vnější nemateriální aspekt - chovaní pracovníků vůči externím subjektům, styl 

komunikační politiky, prezentace školy v médiích.  
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• Vnitřní nemateriální dimenze - navozený sociální klimat, uznání a vzájemný 

respekt, styl řízení, hodnocení a oceňování pracovníků atd. 

 

V souvislosti s identitou školy je na místě vysvětlit rozdíl mezi identitou a image 

školy. Identita je úsilí o vnější odlišnost, jedinečnost a osobitost, která se konkrétně  

projevuje v podobě designu, kultury, chování, komunikace a vlastního produktu – 

absolventa. Zjednodušeně řečeno - jak my chceme, aby naše škola vypadala. Image je 

pak tím, jak tuto prezentaci vnímá veřejnost, tzn. jakou představu, obraz, podobu získala 

organizace v našem okolí, tedy, jak je vnímána zvenčí. 

 Mohlo by se zdát, že identita školy nevyžaduje zvláštní péči. Opak je pravdou.  

V nejnovější metodice pro vzdělávání ředitelů škol v Polsku (Dzierzgowska, 2000) se   

v úvodu k tématu obraz firmy píše: „Každá firma, každá instituce vědomě nebo 

nevědomě vytváří určitý obraz. A jestliže tomu tak je - potom je lepší to provádět cíleně 

a profesionálně.“   Je nutné si uvědomit, že každá organizace vždy nějak působí na své 

okolí.  A pokud ještě existují školy, které zůstávají vůči reakcím okolí na jejich činnost 

chladné, je nejvyšší čas s tím něco udělat.  

 

1.4 Corporate communication  
 

Corporate communication – komunikace školy. Pro komunikaci se obecně vžil pojem 

public relations (dále jen PR), což lze volně přeložit jako „vazby s veřejnosti“ nebo 

„styk s veřejnosti“. Jsou to vlastně techniky a nástroje, pomocí kterých škola buduje a 

udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží na její postoje a snaží se je 

ovlivňovat. Jedná se o dlouhodobou plánovitou cílevědomou činnost, která by měla 

mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti, získávat a upevňovat její 

důvěru, porozumění, posilovat dobré vztahy a zároveň získávání zpětné vazby a dalších 

informací od cílové skupiny veřejnosti. Důležitým aspektem PR je obousměrnost 

komunikace. Cílem PR u škol musí být především šíření dobrého jména, budování 

příznivé image a dlouhodobých vztahů s širokou veřejností. Je nutné osvojit si také 

zvládání tzv. negativní publicity. 
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V chápání PR se veřejnost dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní veřejností se rozumí 

zejména zaměstnanci a žáci školy. Podle povahy aktuálního jednání bych rodiče nebo 

právní zástupce žáků považoval jak za veřejnost vnitřní (při spolupodílu na výchově a 

vzdělávání svých dětí), tak i za veřejnost vnější (návštěvníci akcí pořádaných školou).  

Mezi interní složky PR patří například: 

• Ústní komunikace se zaměstnanci školy ( rozhovory, hodnocení apod.) 

• Písemná komunikace (pokyny pro učitele, systém pohybu písemností, ve 

větších organizacích se výrazně prosazuje školní intranet) 

• Právně zakotvené prostředky (školská rada, odborová organizace) 

• Vizuální prostředky (nástěnky, webové stránky školy) 

• Sociální prostředky (sborovna, kuchyňka, dárky k osobním výročím)  

Vnější veřejností se rozumí nejen účastníci akcí pořádaných školou, ale také 

dodavatelé, investoři, sponzoři, kontrolní orgány, zřizovatel, místně příslušné 

zastupitelství, potažmo celá společnost.  

Externími složkami PR jsou například: 

• Osobní kontakty – bývají mnohdy nejdůležitější 

• Telefonní hovory, korespondence, mail  

• Účast v pracovních skupinách a poradních orgánech různého zaměření  

• Tiskové a propagační materiály 

• Internet 

• Lobbing, získávání sponzorů  

Základní umělecké školy by měly pro PR využívat i některé další možnosti: 

• Provádět náborové akce k získávání nových zájemců o studiu školy se 

zaměřením na věkovou kategorii 5 – 7 let, která je pro zahájení studia 

optimální. K tomu lze využít například výchovných koncertů cílených na 

seznámení cílové skupiny s možnostmi školy a uplatnění získaných 

vědomostí a dovedností v běžném životě. Osvědčily se také tzv. průzkumy u 

předškoláků zaměřené na podchycení talentovaných žáků a přesvědčování 

rodičů o výhodách rozvoje a formování osobnosti dítěte prostřednictvím 

studia uměleckých předmětů. 

• Sdělovat nezkreslené a úplné informace potenciálním žákům školy a jejich 

rodičům ve snaze podpořit jejich zájem o výsledky školy, udržet nebo zlepšit 
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její jméno. Základní umělecké školy mají v rukách silné nástroje v podobě 

různých koncertů, výstav, tanečních a literárně-dramatických vystoupení, 

kde základ publika tvoří rodiče a osoby blízké škole. Je však nutné oslovit i 

nejširší veřejnost s využitím všech prostředků komunikace, zejména 

prostřednictvím tisku a ostatních médií. Velmi důležité je i získávání zpětné 

vazby, sledování reakcí veřejnosti a názory rodičů na výsledky práce školy. 

• Řešení nepříznivých vlivů – odvracením útoků na školu, a to jak přímých 

(například očerňující články, nepravdivá prohlášení, zkreslené údaje),            

tak i nepřímých (zneužívání nedostatečné informovanosti rodičů při 

rozhodování, komu svěřit péči o umělecký vývoj svého dítěte základními 

školami při nabídce zájmových mimoškolních aktivit ).  

• U zaměstnanců usilovat o dostatečnou vzájemnou informovanost s cílem 

utváření harmonických vztahů na pracovišti, zvýšit pracovní motivaci a 

vytvořit kvalitní týmovou spolupráci. Bylo prokázáno, že v oblasti služeb 

tedy i školství, je spokojenost vlastních zaměstnanců zásadní podmínkou k 

získání spokojenosti široké veřejnosti. Není daleko od pravdy tvrzení, že jak 

jedná ředitel resp. management školy s učiteli,  tak jedná učitel s veřejností - 

žákem.  

• Využití PR jako nástroje přesvědčování orgánů státní správy ve snaze 

ovlivnit vytváření a přijímání zákonů upravujících základní umělecké 

školství. 

Problematika PR je velmi rozsáhlá a sama o sobě by vydala na samostatnou práci. 

V rámci budování image školy je komunikace s veřejnosti samostatnou řídící funkcí 

vedení základní umělecké školy, jejímž hlavním smyslem a cílem je systematické 

vytváření a udržování vztahů důvěry a vzájemného porozumění. Toho lze docílit pouze 

za pomoci úplných a pravdivých informací o ní a její činnosti. Výsledek se pak projeví 

v získání vnější i vnitřní veřejnosti pro podporu činnosti základní umělecké školy a 

vytvořením příznivého klimatu pro její aktivity.  
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2.  Analýza image školy 
 

Základní podmínkou pro sestavení plánu image školy je provedení analýzy 

současného image školy. Tu lze rozdělit do následujících kroků: 

1) Marketingový audit školy 

2) Stanovení indikátorů image školy 

3) Měření image školy  

Marketingový audit školy lze zadat vnější nezávislé firmě nebo využít 

vlastních možností. Samozřejmě, že vnější specializovaná firma přinese o naší škole 

podstatně více objektivních skutečností. Tento druh auditu je však značně finančně 

náročný a lze jej doporučit pro velké školy. U menších škol se lze přiklonit ke druhému 

způsobu, který sice bude pro zapojené pracovníky školy časově náročnější, ale pro 

samotnou potřebu školy cílenější a přesnější. V zájmu objektivity je do všech šetření 

nutné zapojit co nejvíce účastníků – od ředitele školy přes management, učitele  a 

provozní pracovníky až po rodiče a žáky školy a vnější veřejnost. Samozřejmě, že se 

každý bude vyjadřovat k otázkám, kterým rozumí, ke kterým má co říct.  

 

2.1  Marketing 

 

2.1.1  Marketingový mix školy. 

 

 Provedení úspěšného marketingového auditu školy předpokládá znalost 

jednotlivých nástrojů a prvků marketingu. Tyto nástroje nazýváme marketingový mix 

školy. Obecně se můžeme setkat s pojmem „čtyři P marketingu“ ( product -  produkt,  

price – cena, placement – distribuce, promotion – komunikace ). Ve školství pak tuto 

čtyřku doplňujeme o velmi důležité páté P ( people – lidé ).  Co si pod jednotlivými 

pojmy představit v podmínkách základní umělecké školy? 

a) Produkt – produktem každé školy je poskytnuté vzdělání. I když základní 

umělecké školy neposkytují stupeň vzdělání, svým produktem jsou schopny se 
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výrazně podílet na formování osobnosti žáka, jeho postoji k životu, schopnosti 

vnímat svět z pohledu krásna a estetična. Charakter vzdělávacích služeb je 

výrazně odlišný od jiných „produktů“. Vzdělání není hmatatelné, exaktně 

změřitelné, úroveň kvality lze posoudit velmi obtížně. Vzdělávací nabídka 

školy je dána školním vzdělávacím programem. V odborné terminologii se 

můžeme setkat s pojmem kurikulum školy. Tzv. formální kurikulum zahrnuje 

cíle, obsah, organizaci, profil absolventa, prostředky a způsob vzdělávání. 

V základním pojetí je dáno Rámcově vzdělávacím programem. Tvorbu 

školních vzdělávacích programů v současné době ověřují partnerské školy. 

První zkušenosti nasvědčují, že profilace školy by mohla být podstatně větší 

než nyní. Vše bude záležet na nastavených mantinelech, invenci a 

schopnostech managementu škol, v neposlední řadě na ochotě samotných 

učitelů nový způsob plánování akceptovat. Osobitost školy pak lze výrazně 

dotvořit tzv. neformálním kurikulem zahrnující rozšiřující aktivity školy 

(výlety, exkurze, koncerty, soutěže, přehlídky, společenské aktivity, výměnné 

pobyty atp.).  

b) Price – cena z pohledu výše peněžní úhrady zaplacené na trhu za určitý 

konkrétní výrobek ztrácí ve školství z velké části svou regulační funkci. 

V základních uměleckých školách se však rodiče podílejí na nákladech na 

vzdělávání, tzn. že  za poskytovanou službu platí. I když jen  zlomek reálných 

nákladů. Částka, kterou rodiče platí je stanovena nákladovou metodou a je 

přesně dána příslušnými předpisy. Některé umělecké školy využívají i dalších 

možností, které lze zařadit do metody dle vnímání hodnoty zákazníkem. 

Princip spočívá v tom, že u oborů, o které je velký zájem (například hra na 

kytaru, pěvecká hlasová výchova) je úhrada podílu nákladů za vzdělávání 

vyšší než u těch méně atraktivních (hra na žesťové dechové nástroje). Pro 

úplnost je nutné uvést metodu orientovanou na konkurenci. Tuto metodu by 

měly školy použít pouze v krajním případě na základě prokazatelných 

skutečností získaných marketingovým auditem. 

c) Placement – distribuce vzdělávání zahrnuje místo a dobu, po kterou škola 

vzdělávání poskytuje. Základní umělecké školy se v této oblasti musí výrazně 

podřídit potřebám „zákazníků“. Zejména doba výuky je přímo závislá na 
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dopravní dostupnosti, povinných aktivitách žáků ve školách poskytujících 

stupeň vzdělání, ale také na ostatních zájmech žáků. Samostatnou kapitolou je 

pak kolektivní výuka. Je možné si představit u některých teoretických 

předmětů i výuku například prostřednictvím internetu. Pokud je v lokalitě 

umístění školy trh přesycen, je vhodné přemýšlet o zřízení detašovaných 

pracovišť. Mnohé, zejména menší obce jsou ochotny zejména v zajištění 

prostor pro výuku vyjít výrazně vstříc. 

d) Promotion – komunikace ( viz. kap. 1.4. ). 

e) People – lidé jsou nejcennějším kapitálem, který škola má. Je proto v zájmu 

každého ředitele věnovat této oblasti prioritní pozornost. Od personálního 

marketingu (získávání nových pracovníků) přes leadership (efektivní vedení 

lidí) motivaci až po vnitřní komunikaci. 

 

  

2.1.2 Marketingový audit školy 

 

Marketingový audit školy slouží k důkladnému zmapování podmínek, ve 

kterých škola pracuje. Před samotným provedením auditu je nutné si stanovit jeho 

hlavní cíle. Vybrat si z výše uvedeného marketingového mixu co a v jakých oblastech 

chceme zjistit, co budeme zkoumat, k čemu nám mají zjištěné skutečnosti posloužit. Je 

vždy vhodnější se zaměřit na určitou oblast. Jen tak se můžeme soustředit na konkrétní 

cíle a dosáhnout žádoucích výsledků. Co všechno lze marketingovým auditem sledovat: 

a) zkoumání demografických podmínek 

 V obecném pohledu se zaměříme na populační křivku. Kolik se rodí dětí, jaký je 

předpoklad vývoje v této oblasti. V užším pohledu se zaměříme na počty žáků hlásících 

se ke studiu na naší škole za posledních například 5 let, jejich věkové složení, jak se 

nám dařilo naplnit stanovené počty žáků v jednotlivých oborech, které obory jsou  

oblíbené, které méně a proč, fluktuace žáků v jednotlivých třídách, průměrná délka 

studia na škole, důvody předčasného ukončení studia, využití kapacity školy vzhledem 

k počtu žáků, uplatnění absolventů na vyšších školách atp. Patří sem i výhled do 

budoucna, perspektivnost jednotlivých oborů, možnost jejich směřování podle 
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požadavků žáků, resp. rodičů, celkový strategický směr vývoje školy, její profilace a 

optimální využití personálního obsazení. 

 b)   zkoumání ekonomických podmínek 

 Zde budeme hodnotit výnosy školy a jejich složení v členění na  

• vnější zdroje (tj. státní dotace na mzdy a odvody, příspěvek zřizovatele na 

provoz) 

• vlastní zdroje z hlavní činnosti, zejména úplaty za vzdělávání od rodičů, 

případně příspěvky za zapůjčení hudebních nástrojů. Zde je nutné sledovat i 

ekonomickou situaci ve městě, odhad finančních možnosti rodičů a 

potencionálních žáků školy. 

• příjmy z doplňkové činnosti, zvážit možnosti a kapacitu školy, zda není možné 

její prostory a vybavení využít k jiným činnostem, například ke kurzům pro 

dospělé, dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků apod. 

• doplňkové zdroje ze sponzoringu, fundraisingu, čerpání ostatních cílených 

dotací z různých fondů a grantů na konkrétní projekty.  

• prověřit možnost účelového spojení školy s jinými organizacemi, participaci na 

větším projektu k čerpání zdrojů z fondů EU  

  Na straně nákladů je nutné vysledovat výši a nutnost mandatorních výdajů, 

jejich vývoj v závislosti na inflaci. Dále pak posuzujeme efektivnost a účelovost 

ostatních výdajů. Zvláštní péči věnujeme investičním akcím s přihlédnutím 

k dlouhodobým investičním záměrům, naplňování a čerpání všech zřízených fondů. 

Neopomeneme rozboru podrobit ani fond kulturních a sociálních potřeb.  

 c)  zkoumání vybavení školy, přírodních a technologických podmínek, vlivu činnosti 

školy na životní prostředí 

 V této oblasti budeme posuzovat:  

• polohu školy vzhledem k přírodním i historickým památkám města 

• dostupnost přírody (zejména výtvarný obor by měl mít možnost pracovat 

v exteriérech) 

• ekologické chování školy (škodlivé emise, třídění a likvidace odpadů)    

• dopravní situace v okolí školy 
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• technologické vybavení školy, modernizace budovy (nové stavební materiály), 

modernizace vybavení školy (výpočetní technika, moderní učební pomůcky, 

video a audiotechnika)  

• vybavení školy z hlediska BOZP a protipožárních prostředků 

d)   zkoumání politických a kulturních podmínek 

Zde nás bude zajímat především: 

• politická situace v zemi i v regionu  

• vztah veřejné správy ke škole, a to, jak ze strany zřizovatele, tak v mnoha 

případech i ze strany místně příslušných volených orgánů 

• vztah úředníků ke škole, jejich znalost fungování základních uměleckých škol  

• vyhledávání rizikových faktorů v závislosti na volených orgánech  

• pohled rodičů na činnost školy, (mnoho z nich považuje zejména nehudební 

obory za zájmové kroužky) 

• velké rozdíly mezi rodiči, a to jak v jejich materiálních možnostech, tak i ve 

způsobu výchovy a zájmu o studium svých dětí  

• návštěvnost akcí pořádaných školou, reakce posluchačů 

• dotazníkové šetření ke kultuře školy   

 

Po zjištění a zpracování všech objektivních údajů by měla následovat hodnotící 

část. V odpovídajícím rozsahu je vhodné využít tzv. SWOT analýzy, tedy rozdělení 

zjištěných údajů na silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti školy. Výstupem by pak 

měla být doporučení pro další postup. Marketingový audit školy je poměrně rozsáhlá 

studie, kterou nelze provádět každý rok. Faktem je, že ještě do nedávné doby nebyla 

jeho nutnost pro fungování a výborné výsledky základních uměleckých škol tak 

nezbytně nutná. Jejich výsledky byly zřejmé, v oblastech svého působení prakticky 

neměly konkurenci. Vývoj však nelze zastavit. Tváři v tvář novým společenským 

podmínkám, kdy se velká část společnosti uchyluje stále více ke komerčnímu chápání 

světa, velmi lehce podléhá klamavým reklamám a některé základní školy ve snaze 

získání co největšího počtu žáků jsou schopny naslibovat cokoliv, nelze již tento krok 

déle odkládat.  
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2.2 Indikátory image školy 
 

 Po marketingovém auditu školy jsme již získali dostatek informací o tom, jaká je 

současná situace školy. Je to však stále více méně objektivní řeč čísel a faktů. Pro 

úplnost šetření chybí subjektivní část měření. K tomu potřebujeme najít a identifikovat 

dimenze, kterými lidé obvykle popisují sledovaný objekt - najít indikátory image školy. 

Pro náš účel - měření image vlastní školy - je můžeme stanovit na základě odpovědí na 

základní otázky, které si vytváříme, když uvažujeme o hodnocení školy. Co nejlépe 

charakterizuje školu?  

• Jaké je klima školy? Je chování a styl všech učitelů v souladu s proklamovaným 

posláním a cíli školy? 

• Jaký dojem vyvolává budova školy při pohledu „z chodníku“? (Stačí několik 

dotazů na náhodné kolemjdoucí.)  

• Jaký první dojem poskytne škola svým návštěvníkům? Jaký mám dojem při 

vstupu do budovy, kdo a jak se mnou jedná, jak se orientuji v prostorách školy? 

• Jak lze získat informace o škole? Jak se do ní telefonuje? Kdo mi zodpoví mé 

dotazy a jaká je ochota mi vyhovět?  

• Jak se obléká pedagogický sbor, jakým způsobem komunikuje s návštěvníkem, 

jak komunikuje pedagog se svými žáky? 

• Jaký dojem vyvolá u návštěvníků vybavení ředitelny, sborovny, koncertního či 

tanečního sálu, výtvarného ateliéru, vybavení a pořádek na třídách, na chodbách, 

jakou úroveň má sociální zařízení, úroveň zabezpečení bezpečnosti žáků            

a protipožární ochrany, jaké poskytuje škola další služby nebo prostory (automat 

na nápoje, jídelna, tělocvična, dvůr, zahrada, apod.) ? 

• Jakou formou škola komunikuje s rodiči a veřejností, jak se prezentuje 

v médiích, jaký je obsah a forma výroční zprávy? 

• Jaké akce a jak často škola organizuje, jaká je jejich úroveň, jaké osobnosti se 

těchto akcí účastní? 

• Jaké vizuální symboly škola používá, jak se prezentuje na veřejnosti (propagační 

předměty, informační letáky, www stránky apod.)?   
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Ve výše uvedených oblastech se pak může konkrétně ptát: 

a)  ředitel 

• Jaký první dojem poskytne škola svým návštěvníkům?  

• Jaký dojem vyvolává budova?  

• Mám dostatečně fundovaný a kvalitní pedagogický sbor? 

• Vytvářím pro jeho práci odpovídající podmínky? 

• Jaké informace o škole poskytujeme a jak kvalitně?  

• Jak je vnímáno chování žáků školy na veřejnosti?   

• Jsou rodiče spokojeni s výsledky studia? 

• Líbí se posluchačům naše koncerty? 

• Líbí se návštěvníkům školou pořádaných akcí výsledky práce našich žáků? 

• Na jaké úrovni je činnost ostatních pracovníků školy? 

b) rodič  

• Jak vypadá třída, ve které se učí mé dítě?  

• Jak kvalitní je učitel(ka)?  

• Má učitel(ka) přirozenou autoritu? 

• Bude se dítě ve škole cítit bezpečně? 

• Jakým způsobem mě škola informuje o mých dětech?  

• Je mnou poskytnutá úplata za vzdělávání použita účelově a hospodárně? 

• Jaký je přinos studia zvoleného předmětu pro mé dítě? 

c) žák 

• Cítím se ve třídě příjemně? 

• Má to, co dělám, nějaký smysl? 

• Nedělal bych raději něco jiného? 

d) učitel   

• Jak působí vybavení třídy na výuku? Je vybavení třídy praktické a účelové? 

• Jsou zvolené metody výuky adekvátní věku žáka? 

• Jaký je vztah mezi mnou a žákem, jeho rodičem? 

• Vykonávám učitelské povolání rád? 
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To bylo několik příkladů indikátorů image školy. I zde platí zásada, že zejména při 

měření image školy se soustředíme na určitou konkrétní oblast. Příliš mnoho otázek 

skýtá příliš mnoho odpovědí, příliš mnoho řešení a přirozeně svádí k formalismu. 

 

2.3  Měření image 

 

Měření image je jednou z velmi důležitých činností pro vytváření koncepce 

akčního plánu image školy, a to jak pozitivní změny, tak i udržování příznivého trendu. 

Pro objektivitu a relevanci výsledků se doporučuje využívat více metod měření image.        

V oblasti vzdělávání se doporučují jako nejvýhodnější (R. Štefko, 1999) následující 

metody:  

a) měření známosti a příznivosti postojů k dané instituci. Při této metodě se zvolí 

otázky a odpovědi například: Znáte školu XY?  Co víte o škole XY?   

• neznám, nikdy jsem o ní nic neslyšel  

• slyšel jsem o ní jen něco  

• znám ji  

• vím o ní poměrně hodně  

• znám ji velmi dobře  

Výsledky první otázky nás informují o tom, zda cílová skupina o uvedené škole 

ví. Pokud většina dotazovaných zaškrtne (nebo při dotazování použije) první dvě 

možnosti, svědčí to o tom, že instituce má problém v informování veřejnosti a svém 

působení. Ostatním dotazovaným (odpovědi 3 - 5), můžeme položit následující dotaz, 

který vyjadřuje vztah respondenta vůči škole (jak příznivě je k instituci nakloněn). 

Příklad otázky: Vyjádřete prosím váš postoj, váš vztah ke škole XY podle stupnice:  

• velmi nepříznivý  

• spíše nepříznivý  

• je mi to jedno (neutrální)  

• spíše příznivý  

• velmi příznivý  

 Jestliže většina dotazovaných použije pro vyjádření svého postoje k instituci 

první tři možnosti, pak je zřejmé, že instituce má negativní image. Naopak s většinou 

čtvrté a zejména pak páté možnosti můžeme být relativně spokojeni.  



 

- 24 - 

 

 Při hodnocení zjištěných skutečností zvažujeme dva údaje, resp. dvě dimenze:  

 1. Známost školy u cílové skupiny (osa x)  

 2. Postoj respondentů ke škole (osa y)  

Výsledky lze zaznamenat do jednoduchého grafu, ze kterého je na první pohled 

zřejmá image školy. Pokud bude šetření prováděno např. pro ZUŠ ve velkém městě 

nebo v regionu, můžeme zjistit postavení image naší školy ve srovnání s ostatními 

školami.    

   Příznivý postoj ke škole 

 

 

Školu znám málo                                                                      Školu znám velmi dobře 

 

 

 

Nepříznivý postoj ke škole 

 

b) sémantický diferenciál - měření polohy image instituce na základě hlavních, tzv. 

relevantních dimenzí. Tato metoda je vhodná pro podrobnější analýzu obsahu image 

škol, výsledky vyjadřujeme graficky. Pro tuto metodu lze použít následující definici: 

"Osvědčenou a často používanou metodou měření image je sémantický diferenciál 

(polaritní profil). Ve vztahu ke zjišťovaným komponentům image je sestavena řada 

protikladných pojmových dvojic. Výběr bipolárních adjektiv je dán cílem šetření. 

Protikladné dvojice pojmů jsou uspořádány na sedmistupňové nebo pětistupňové 

škále." (1)  Metoda je řazena na hranici mezi přímé a nepřímé metody dotazování. 

Bártová, Bárta (Marketingový výzkum trhu. Praha, Economia 1991) uvádějí, že se 

jedná o baterii škál, pomocí kterých hodnotíme vlastnosti zkoumaného jevu. 

Reprezentativní vzorek výběru vlastností je obvykle 15, ale i více. Výběr se provádí 

podle účelu, ke kterému je jev zkoumán. V klasickém testu jsou uplatněny 3 hlavní 

skupiny faktorů: 

• faktory hodnotící (dobrý - špatný, kvalitní - nekvalitní, hezký -nehezký, nápadný - 

nenápadný, pohodlný - nepohodlný),  
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• faktory potenční (prostorný - těsný, bezpečný - málo bezpečný, silný - slabý, 

ovladatelný - neovladatelný, velký - malý)  

• faktory aktivity (rychlý - pomalý, ekonomický - neekonomický, výkonný - 

nevýkonný, vyvolávající závist - vyvolávající pohrdání, pohyblivý - nepohyblivý)  

Pro sestavení a vyhodnocení konkrétního sémantického diferenciálu je potřebné:  

• vytvořit skupinu relevantních dimenzí. Výzkumem je potřebné určit, které dimenze 

lidé používají k popisu sledovaného objektu. K tomu využijeme indikátory image 

školy. 

• redukce získaných relevantních dimenzí. Při vytváření dotazníku doporučuje např. 

Přibová (1996) uspořádat pojmy tak, že např. na levé straně jsou všechny pozitivní, 

na pravé straně pak pojmy negativní. Při výběru přihlížíme k výše uvedeným 

skupinám faktorů. Je nutné neopomenout tvrzení Světlíka (1996), že  někdy méně 

může znamenat více.  

• zadání otázek skupině respondentů. Pravděpodobně nejdůležitějšími skupinami 

budou žáci, rodiče, učitelé školy. Podle zaměření výzkumu můžeme mezi další 

důležité skupiny zařadit zástupce zřizovatele, představitele místně příslušných 

orgánů (zastupitelé i úředníci), Českou školní inspekci, potenciální studenty, ostatní 

veřejnost aj.  

• vyhodnocení výsledků. Provedeme průměr odpovědí v jednotlivých položkách  u 

jednotlivých skupin respondentů a graficky je zobrazíme. Výsledná vertikální linie 

představuje celkový pohled na image instituce. Přitom můžeme porovnávat buď 

rozdíl v hodnocení jednotlivými skupinami respondentů, nebo, jestliže byl dotazník 

použit i pro konkurenční školy, můžeme hodnotit image jednotlivých škol ve 

vybraných relevantních dimenzích.  

• prověření variací image. Protože profil každého image je výsledkem zprůměrování 

hodnocení řady respondentů, doporučuje R. Štefko (Testovanie trhovej pozície 

vzdelávacej organizácie a stupne jej citlivosti při reakcii na nositeľov dopytu. Aula 

1999, č.2, s. 63-77) někdy si určit odchylky, které je nutné brát v úvahu. Na základě 

velikosti odchylek lze stanovit, zda je image specifická (s malou odchylkou) nebo 

rozptýlená. Škola se může rozhodnout, zda je, či není v jejím zájmu specifická 

image. K určitým oblastem mohou mít například učitelé a žáci naprosto odlišný 
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postoj. Dalším důležitým poznatkem je, zda rozptýlená image je skutečně 

výsledkem různých hodnotících podskupin, přičemž každá podskupina má o 

instituci vytvořenou jinou, ale vysoko specifickou image. 

Příklad zobrazení sémantického diferenciálu (příklad čtyř položek):  

Hodnocení jedné školy jednotlivými skupinami respondentů (učitelé, žáci, rodiče) 

1   2   3   4   5 

Vybavení školy je moderní      zastaralé 

Atmosféra je přátelská      nepřátelská 

Úroveň pedagogů je vysoká      nízká 

Informovanost o dění ve škole dobrá     špatná 

 

c) vícefaktorová metoda. Slouží k porovnávání image jedné školy se školami 

konkurenčními. V dotazníku se hodnotí vztah respondentů ke škole a hodnota, 

kterou respondenti přisuzují jednotlivým faktorům, které tvoří image školy.  

 

Respondenti budou v následujícím případě rodiče žáků. V uvedeném příkladu se 

budou  hodnotit kritéria (faktory) kvalita výuky, vybavení školy, komunikace školy       

a úroveň absolventů. Každý faktor ohodnotíme škálou 1 - 5 ( 1 - výborný, 5 – nedosta-

tečný). V další části šetření jsou pak respondenti dotazováni na hodnocení váhy, resp. 

důležitosti, kterou přikládají jednotlivým faktorům opět v rozmezí 1 - 5, kdy hodnota 

jedna znamená velmi důležitý faktor a hodnota 5 nedůležitý nebo zanedbatelný faktor 

pro respondenta. Hodnocení (dále H) a váhu (dále V) vynásobíme a následně sloupec H 

a V sečteme. Potom vytvoříme průměr hodnot získaných od všech respondentů. 

Výsledek tohoto měření bude sice vždy spíše subjektivní, v závislosti na počtu 

hodnotících rodičů však má významnou vypovídací hodnotu zejména o úrovni 

veřejného mínění o škole.     
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Příklad: 

 

Faktor       Hodnocení (H)            Váha (V)              H x V        

Kvalita výuky    2     1   2  

Vybavení školy   3     2   6 

Komunikace školy   2     2   4 

Úroveň absolventů   2     1   2 

Celkové hodnocení        14 

Při pohledu na hodnocení je jasné, že čím nižšího bodového hodnocení škola 

dosáhne, tím je podle vybraných faktorů hodnocení její image v očích respondentů 

vyšší. K dosažení hodnověrných výsledků je nutno věnovat zvýšenou pozornost 

zajištění srovnatelných podmínek, vypovídajícího výběrového souboru, srovnatelné 

struktuře respondentů a v neposlední řadě stejného typu škol. Kromě srovnání může 

provedené šetření poskytnout řediteli školy pohled na důležitost jednotlivých faktorů ze 

strany respondentů. Tyto údaje jsou neocenitelnou zpětnou vazbou napomáhající 

k odhalení slabých či naopak silných stránek školy. 

Další podrobnější informace lze najít v literatuře: Světlík, J.: Marketing školy. 

EKKA Zlín 1996, s. 216 - 218).  

d) multidimenzionální analytická mapa.  

 Tato metoda slouží k zachycení a následnému porovnávání většího množství  

poznatků z několika škol podle předem určených pravidel. Najde uplatnění v případě, 

kdybychom chtěli hodnotit podle srovnatelných podmínek více škol a tyto informace 

dále třídit, navzájem propojovat a indexovat. To je však práce spíše pro kolektiv 

hodnotitelů. Studie zpracována touto metodou má význam u zaběhlých dlouhodobě 

stabilních subjektů. Myslím si, že vzhledem k vysokým turbulencím a změnám, ke 

kterým  v poslední době ve školství dochází, není na výzkum nebo šetření podobného 

zaměření vhodná doba.  
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3. Podklady plánu pro vytváření image školy - šetření  
 

 

V úvodu je třeba zdůraznit fakt, že dále popsané šetření již bylo jednou prováděno 

v měsících září a říjnu 2006. V únoru a březnu 2009, tedy zhruba po dvou a půl letech 

bylo zopakováno. Předkládaná práce se více zabývá porovnáním obou zjištění. Zároveň 

bylo nutné se vyvarovat chyb, které vyplynuly na povrch při prvním získávání údajů. 

Cílem bylo  zjistit odpovědi na následující otázky: 

a) Přinesla  přijatá opatření po posledním šetření žádoucí změnu? 

b) Změnila se výraznějším způsobem image školy? 

Celé šetření bylo rozděleno do dvou rovin. V první bylo provedeno externí měření 

známosti a příznivosti postojů k Základní umělecké škole Vyškov. Cílem tohoto šetření 

bylo zjištění obecného povědomí vyškovské veřejnosti o škole, jejích cílech, aktivitách 

a podílu na kulturním životě Vyškovska. Ve druhé rovině proběhlo vnitřní šetření 

pomoci tzv. sémantického diferenciálu - měření polohy image instituce na základě 

hlavních, tzv. relevantních dimenzí. Výsledky obou šetření pak byly použity 

v porovnání s podzimem 2006.  

 

3.1. Měření známosti a příznivostí postojů ke škole 

 

3.1.1 Příprava šetření.  

 

 Respondenty tohoto šetření byli nahodilí občané města. Průzkum byl proveden  

formou ústních odpovědí na konkrétní otázky. Hodnocení prováděl hodnotitel podle 

odpovědí dotazovaných. Cílem otázek bylo potvrdit nebo vyvrátit následující 

domněnky: 

1) Čím starší občan, tím lépe školu zná a má k ní příznivější vztah. 

2) Ženy budou znát školu lépe a budou mít k ní lepší vztah než muži. 

3) Ve všech sledovaných otázkách bude průměrné hodnocení lepší než 3.  
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Otázky zněly. 

a) Znáte Základní uměleckou školu ve Vyškově?  Víte, kde sídlí?  

Neznám, nikdy jsem o ní neslyšel  -  1 bod 

 Slyšel jsem o ní, ale nic o ní nevím -  2 body 

 Znám ji – znalost alespoň 1 oboru -  3 body 

 Znám ji velmi dobře    -  4 body 

 Přesný popis výuky a zaměření -  5 bodů 

První část hodnocení se násobila podle znalosti sídla 

 Nevím, kde sídlí   -  x 1 

 Přibližné určení (část města)  -  x 2 

 Přesné určení    -  x 3 

 

b) Jaký je Váš vztah k této instituci? 

Velmi negativní   -  1 

Spíše negativní   -  2 

Neutrální    -  3 

Spíše pozitivní   -  4 

Velmi kladný    -  5   

 

Bylo osloveno celkem 100 respondentů. Kromě výše uvedených otázek byl ještě 

sledován jejich věk přibližně podle generací (do 25 let, do 45 let, nad 45 let) a pohlaví. 

Podrobné výsledky šetření jsou přehledně zpracovány v příloze č.1 za září a říjen 2006        

a příloze 1a) za leden - březen 2009.  

 

3.1.2 Průběh šetření 

 

Celkově proběhlo šetření bez vážnějších komplikací. Naprostá většina 

oslovených občanů odpovídala ochotně a s pochopením. Narozdíl od dotazování v roce 

2006 jsem se nesetkal ani s jednou odpovědí, která by avizovala velmi negativní vztah 

ke škole. Opět se potvrdila skutečnost, že vztah dotazovaných k základním uměleckým 

školám všeobecně je spíše kladný, i když kde sídlí ta v jejich městě třeba ani neví.  
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Tento určitý rozpor se projevil prakticky u všech věkových kategorií. Je tedy patrné, že 

informovanost veřejnosti o sídle základní umělecké školy ve Vyškově je na nižší 

úrovni. Na druhé straně vyšší známka v oblibě školy svědčí o tom, že vyškovská 

veřejnost nemá výrazné námitky proti existenci školy, spíše naopak. Celkovou známku 

pak snižuje i zřejmě přísnější hodnocení, kdy známkou dvě byl hodnocen i názor „Je mi 

to jedno, ale kdyby nebyla, nic by se nestalo.“ 

 

3.1.3 Potvrzení nebo vyvrácení domněnek. 

 

 První předpoklad, čím starší občan, tím lépe zná školu a má k ní příznivější 

vztah, se tentokrát nepotvrdil. Nejlépe znala školu a proklamovala k ní nejpříznivější 

vztah věková kategorie do 45 let, tedy střední generace. Fakt, že známost školy je 

obecně nižší (od 2,10 do 3,33) než její obliba (od 3,07 do 3,67) svědčí o tom, že 

respondenty nezajímá až tak dalece sídlo a zaměření školy. Větší váhu v jejich mínění 

zaujímají její veřejné aktivity (koncerty, výstavy, představení, prezentace na veřejnosti). 

Druhý názor, že ženy budou znát školu lépe a budou mít k ní lepší vztah než 

muži, se potvrdil částečně. Celkový průměr ve znalosti školy byl u žen výrazně lepší. 

V oblibě školy byly rozdíly v celkovém průměru zanedbatelné (0,03 bodu).  

 Třetí myšlenka, či spíše přání, že ve všech sledovaných otázkách bude průměrné 

hodnocení lepší, než 3 se vyplnilo pouze v oblibě školy. Nejnižší znalost o škole 

projevili tentokráte nejmladší muži (plných 0,8 bodu pod průměrem).  

 

3.1.4 Shrnutí externího šetření. 

 

 Celé šetření prokázalo, že škola má velké rezervy v informovanosti okolí o své 

existenci, činnosti a cílech. Vztah k ní se celkově zlepšil o 0,19 bodu, což je celkem 

potěšující výsledek. Cílová skupina respondentů, která má ke škole velmi kladný vztah 

je výrazně větší, než část občanů, která vnímá školu spíše negativně. I když z hodnocení 

zcela vypadla skupina „velmi negativního vztahu“ nelze její existenci obecně vyloučit. 

Celé šetření splnilo svůj cíl, i když vzhledem k poměru počtu oslovených k celkovému 

počtu obyvatel Vyškova, lze jeho výsledky brát pouze jako informativní.  
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Porovnání znalosti a obliby školy podle jednotlivých kategorií: 

       Znalost školy       obliba školy 

   2006 2009  +  -   2006 2009  +  -  

Muži do 25 let  2,67 2,10 -0,57  3,17 3,30 +0,13 

Muži do 45 let  3,07 3,11 +0,04  3,27 3,67 +0,40 

Muži nad 45 let 2,77 2,76 -0,01  3,23 3,24 +0,01 

Ženy do 25 let  2,64 3,07 +0,43  2,82 3,07 +0,25 

Ženy do 45 let  3,08 3,33 +0,25  3,19 3,59 +0,40 

Ženy nad 45 let 3,17 3,04 -0,13  3,44 3,43 -0,01 

Průměr muži   2,96 3,15 +0,19  3,22 3,40 +0,18 

Průměr ženy  2,83 2,66 -0,19  3,15 3,37 +0,22 

Průměr celkem 2,90 2,90  0,00  3,19 3,38 +0,19 

 

Grafické znázornění celkového průměrného výsledku:  

 

Příznivý postoj ke škole 

 

 

 

Školu znám málo                                                                      Školu znám velmi dobře 

 

 

 

Nepříznivý postoj ke škole 

 

- hodnocení leden – březen 2009 - hodnocení září – říjen 2006 

 

 

 

 



 

- 32 - 

 

3.2 Měření polohy image školy 

 

3.2.1 Příprava a průběh měření  

 

V přípravné části byl zpracován dotazník k měření polohy image školy. Otázky 

byly voleny tak, aby přinesly odpověď na níže uvedené předpoklady. Vzor dotazníku je 

uveden v příloze č. 2. Byla odstraněna chyba z předchozího šetření, kdy otázka vlivu 

výuky na život byla nesprávně polarizována s výsledkem zkreslení celého hodnocení. 

Byl použit systém relevantních dimenzí, kdy byly v určitých konkrétních otázkách 

nastaveny dvě krajní polohy a respondent projevoval svůj názor zakroužkováním 

příslušné odpovědi. Bylo zhotoveno celkem 80 dotazníků. Na dotazy odpovídaly tři 

skupiny osob, a to učitelé, rodiče žáků a žáci školy. Sběr dat byl prováděn anonymně 

v neutrálních obálkách ukládáním na veřejně přístupné místo.  

 

Otázky měly potvrdit nebo vyvrátit následující předpoklady: 

1) Škola má příjemné prostředí, vlídnou atmosféru a vytváří pocit bezpečí. 

2) Žáci chodí do výuky rádi. Získané vědomosti a dovednosti využívají ve 

svém osobním životě. 

3) Rodičům je poskytováno dostatečné množství informací o dění ve škole. 

4) Akce pořádané školou jsou pro všechny přínosem, žáci se na jejich 

realizaci rádi podílí.  

 

K odevzdání dotazníků byl stanoven pevný termín 14 dnů po jejich rozdání.  

Zodpovězení dotazníků, stejně jako i jejich odevzdání bylo zcela dobrovolné. 

Návratnost vyplněných dotazníků byla oproti dřívějšku o více než 6% vyšší. (73,75% 

oproti 67,5%).  

 

3.2.2 Výsledky měření 

 

Celkem bylo odevzdáno 59 vyplněných dotazníků. Jejich součástí kromě výše 

uvedených otázek bylo, zda je respondentem učitel, rodič, nebo žák. Odpovědělo 13 

učitelů, 20 rodičů a 26 žáků. Při čemž dotazníky byly rozdány jen takové věkové 
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skupině žáků, aby k jejich vyplnění nepotřebovali pomoc rodičů. Trval jsem na tom, 

aby byly zodpovězeny všechny otázky, buď jak je respondent sám cítí, anebo jak vnímá 

reakci okolí. Například rodiče ve vyjádření k radosti z účinkování uváděli pocity svých 

dětí tak, jak je pozorují oni.  Podrobný souhrn všech odpovědí za období září a říjen 

2006 je uveden v příloze č. 3, za období únor a březen 2009 v příloze 3a). Tentokrát se 

učitelé a žáci v průměru téměř shodli, zatímco rodiče byli poněkud shovívavější. 

V absolutních číslech tvořily velmi pozitivní a spíše pozitivní odpovědi výraznou 

převahu nad negativními postoji. 

Souhrnně lze hodnotit jednotlivé oblasti takto: 

a) Prostředí školy je všemi hodnoceno velmi pozitivně. 

b) Prostory pro výuku hodnotili učitelé poněkud negativněji. Tento rozdíl si lze 

vysvětlit tím, že nároky na prostory oproti dřívějšku vzrostly zejména díky 

výraznější aktivitě literárně-dramatického oboru.  

c) V názoru, zda výuka odpovídá představám respondenta, se prakticky nic 

nezměnilo. Kritičtější jsou pořád učitelé než rodiče a žáci. Rozdíl 0,5 bodu 

však lze považovat za malou odchylku. Tento rozpor by snad mohl 

definitivně odstranit školní vzdělávací program. 

d) Celkovou atmosféru ve škole označili žáci prakticky jednoznačně jako 

přátelskou, u rodičů se již objevily dva neutrální názory a učitelé jsou již 

poněkud skeptičtější, i když i u nich převládá spíše pozitivní stanovisko. 

e) Otázka „Chodím do výuky rád(a) – nerad(a)“ byla určena především žákům. 

Rodiče a učitelé se měli pokusit zodpovědět na základě jejich subjektivního 

pozorování. Je potěšitelný fakt, že žáci chodí do výuky rádi. Postoj učitelů 

již není tak jednoznačně kladný. 

f) Dotaz týkající se vlivu získaných dovedností na osobní život jsem zpracoval 

dle správné polarizace v duchu doporučení Příbové (1996), aby na levé 

straně byly všechny pozitivní, na pravé straně pak negativní pojmy. Je to 

jediná oblast, která byla všemi kategoriemi hodnocena v průměru horším než 

2.  Ve vysvětlování smyslu studia zřejmě nemá škola propracovaný systém. 

g) Pocit bezpečí ve škole se potvrdil téměř úplně. Za určitou výstrahu však lze 

označit osamělou odpověď „ve škole mám spíše pocit strachu“ u jednoho 

z žáků.  
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h) V kontextu s ostatními výsledky lze dle odpovědí na relevantní dimenzi 

informovanosti o dění ve škole usoudit, že se situaci stále nedaří zlepšit. 

Zejména ze strany učitelů se snáší dokonce větší kritika této oblasti než 

v předchozím šetření. Vzhledem k tomu, že vedení školy provedlo řadu 

kroků ke zlepšení situace, vyvstává otázka, zda nejsou učitelé vůči 

poskytovaným informacím „imunní“. Jinými slovy, zda mají odpovídající 

zájem se k nabídnutým možnostem informovanosti, jako jsou třeba webové 

stránky školy, vůbec dostat. Za potěšující lze označit fakt, že v této oblasti 

již nebyla absolutně negativní hodnocení. 

i) S výší nároků na výuku jsou rodiče a učitelé ztotožněni. Odchylka žáků je 

v tomto případě zanedbatelná. 

j) Učitelé školy se podle žáků a rodičů těší přirozené autoritě. Samotní učitelé 

však byli v hodnocení poněkud opatrnější.  

k) Rozpor na konání třídních schůzek mezi rodiči a učiteli na jedné straně a žá-

ky na straně druhé je celkem pochopitelný. Otázka byla směřována 

k hudebním oborům, kde je podle vnitřního řádu školy každý žák povinen 

minimálně jednou za školní rok sólově vystoupit na třídní schůzce. 

Absolutně negativní vztah u tří žáků lze přiřadit spíše k trémě a introvertním 

povahám žáků, kterým vystoupení před větší skupinou cizích lidí dělá 

mimořádné problémy.  

l) Akce pořádané školou se všeobecně těší velké oblibě. Vnitřní radost 

z aktivního podílu již tak jednoznačná není. U žáků se v této oblasti našlo 

nejvíce spíše negativních a jeden absolutně negativní názor. Zvýšil se i podíl 

učitelů, kterým veřejné vystupování není příjemné. Zde bych viděl příčinu 

ve vyšším věku pedagogického sboru, a tím i snižující se odolností vůči 

stresu, které každé vystoupení u všech účinkujících více či méně vyvolává.   

 

Celkově lze říct, že prakticky ve všech oblastech drtivě převažovalo hodnocení 

velmi kladné a spíše kladné. Následující grafy znázorňují celkový procentuální počet 

odpovědí podle jednotlivých skupin respondentů za celou školu z období září – říjen 

2006 a leden – březen 2009.  Při výpočtech byla použita metoda četnosti výskytu.  
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Na závěr měření polohy image Základní umělecké školy ve Vyškově lze 

konstatovat, že v očích všech respondentů je hodnocena ve sledovaných oblastech 

výrazně pozitivně. Více než 80% velmi pozitivních a pozitivních hodnocení je výsledek 

velmi slušný. Jako určitou výstrahu lze vzít fakt přesunu 6% hlasů z hodnocení 1 do 

hodnocení 2. Není to sice mnoho, ale přesto tato změna nutí k zamyšlení.  

 

3.2.3 Sémantický diferenciál (grafické znázornění)  

 

Měření polohy image školy lze zachytit graficky. Výsledky popsané  

v předchozí kapitole vypadají následovně: 

   Učitelé  rodiče  žáci 

N  

• Prostředí školy se mi líbí      nelíbí 

• prostory pro výuku  

jsou odpovídající  neodpovídající 

• Výuka odpovídá   neodpovídá mým představám 

• Ve škole je přátelská                           nepřátelská atmosféra   

• Chodím do výuky rád(a)  nerad(a) 

• Získané dovednosti mají  nemají vliv na můj život  

• Ve škole se cítím bezpečně  mám pocit strachu 

• Mám dostatek informací   Mám málo informací 

o dění ve škole  o dění ve škole 

• Nároky na výuku  

jsou odpovídající    neodpovídající 

• Můj učitel má přirozenou  Můj učitel nemá autoritu, 

vážím si ho   je mi nepříjemný 

• Třídní schůzky jsou   Třídní schůzky jsou  

pro mne přínosem   pro mne zbytečné, stresující   

• Akce pořádané školou   Akce pořádané školou 

(koncerty, výstavy)se mi líbí  se mi nelíbí   

• Rád vystupuji veřejně  Nerad vystupuji veřejně  
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Jak je patrné z grafického znázornění, odchylky jsou velmi malé, proto lze 

v tomto případě mluvit o specifické image školy. Potvrdilo se, že image základních 

uměleckých škol bývá specifická a odchylky v názorech mezi jednotlivými skupinami 

respondentů nejsou příliš velké. 

 

3.2.4 Shrnutí interního šetření 

 

Měření polohy image Základní umělecké školy ve Vyškově ukázalo, že všichni 

účastníci výchovně vzdělávacího procesu, tedy učitelé, žáci i rodiče jsou ve 

sledovaných oblastech spíše spokojeni a mají ke škole velmi kladný vztah. Relevantní  

výsledky svědčí ale o tom, že zejména komunikace mezi jednotlivými skupinami 

poněkud vázne.    O některých oblastech činnosti školy nemají rodiče jasnou představu 

a žákům není dostatečně vysvětlována například nutnost konfrontace dosažených 

výsledků formou účinkování na interních vystoupeních – třídních schůzkách. Šetření 

bylo spíše pokusnou sondou do života školy, než hloubkovou studii. Zvýšila se 

návratnost vyplněných dotazníků, což svědčí o faktu, že škola si postupně zvyká na 

nové formy komunikace. Stále přetrvává odraz celé společnosti, ve které má část 

občanů obavu vyslovit svůj názor a většina nemá zájem na zásadních změnách 

v zaběhlých stereotypech.   

Celkové hodnocení ukázalo, že přijatá opatření po posledním šetření přinesla 

dílčí úspěchy v jednotlivých oblastech. Na jedné straně výrazně ubylo velmi 

negativních hodnocení. Na straně druhé došlo sice k dílčímu přesunu z velmi 

pozitivního hodnocení  o stupeň níž, ale součet pozitivních hodnocení je vyšší. Došlo 

rovněž k mírnému zvýšení oblíbenosti školy (o 0,19 bodu). Když vezmeme v úvahu 

skutečnost, že image školy má velkou setrvačnost a je obtížně měnitelná, lze 

dosaženého výsledku považovat, když ne za úspěch, tak minimálně za krok správným 

směrem.   
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4. Plán vytvoření image školy 

 

4.1 Současný stav 

 

 Měřením image jsme zjistili, jaké jsou pohledy jednotlivých skupin respondentů 

na silné a slabé stránky školy. V sémantickém diferenciálu grafickým vyjádřením 

vidíme názorně nějaký určitý stav. Je velmi pravděpodobně, že jednotlivé skupiny 

(včetně učitelů) mají odlišné pohledy, které je potřebné znát, jestliže máme projektovat 

image instituce. Na základě analýzy měření image u veřejnosti můžeme dojít obvykle k 

následujícím čtyřem základním závěrům, ze kterých vyplývají následné strategie pro 

plánování komunikace a dalších aktivit pro zvýšení či udržení image instituce:  

1) málo lidí ví o škole, ale ti co ji znají, mají o ní dobré povědomí 

 - je nutné velké zvýšení komunikace a informovanosti v regionu 

2) hodně lidí zná a pozitivně hodnotí školu 

 - vytvořit podmínky pro udržení dobrého image školy a udržování pozitivního 

 povědomí 

3) málo osob ví o škole, ale ti, kteří ji znají, ji hodnotí negativně 

- nutná diagnostika příčin negativního postoje ke škole, připravit plán, který 

bude minimalizovat negativní faktory a vytvářet pozitivní pohled na školu. 

4) hodně lidí o škole ví, ale nejeví se jim pozitivně 

 - co nejdříve odhalit příčiny negativního hodnocení školy, odstranit to, co jej 

 způsobuje a dále připravit plán pro vytvoření pozitivního image a postupně jej 

 realizovat 

 

4.2   Definice žádoucího stavu 

 Při sestavování vlastního reálného plánu postupu je potřebné začít definováním 

žádoucí image své školy.  

• na základě poznatků definovat žádoucí image své školy 

• je vhodné zapojit do vytvoření definice image školy širší okruh učitelů 

• aby byla realizace připraveného plánu účinná, mělo by dojít v definici image 

k co nejširšímu konsensu  
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 Osobně považuji image školy za sdílenou hodnotu. Samotný plán k jejímu 

posílení má pak sloužit spíše jako návod, jak k této hodnotě dospět. Je vhodné utřídit 

jednotlivé požadavky podle prvků tvořících image školy. Na základě šetření jsme si 

stanovili  následující optimální stav:   

a) corporate design – organizace má vlastní design manual, ve kterém sjednotí 

jednotlivé prvky, sjednocující vizuální styl školy. Všichni pracovníci školy se 

tímto manuálem řídí.  

b)  corporate culture – Vzájemné vztahy ve škole se vyznačují vzájemnou toleranci, 

uznáváním práce druhého, sebekritičností, schopnosti objektivního hodnocení, 

umění podřídit se zájmům většiny. Prakticky neexistují, nebo jsou důsledně 

potlačovány projevy závisti, intolerance, neobjektivního hodnocení na hranici 

pomluvy, zlehčování práce jiných. Rodiče a ostatní veřejnost jsou neprodleně,  

úplně a nezkresleně informováni o činnosti a záměrech školy. Žáci zejména 

vyšších ročníků jsou považováni více za spolutvůrce než pouhé realizátory 

představ pedagogů. 

c) corporate identity – Škola má velmi dobrou pověst díky vybavení novým 

nábytkem a moderně řešených prostorů pro výuku. Všichni pracovníci školy 

důrazně prosazují názor, že základní umělecká škola je vzdělávací instituce 

garantovaná státem, čímž se zásadně liší od různých aktivit některých 

základních škol k vyplnění volného času mládeže, případně od komerčních 

organizací. Samozřejmé jsou pravidelné návštěvy koncertů, výstav, výlety žáků 

zaměřené na rozšíření získaných teoretických znalostí, výměnné pobyty 

s partnerskými školami v zahraničí. 

d) corporate communication  - Učitelé a všichni pracovníci školy jsou  pravidelně 

informováni o všech otázkách týkajících se organizace. Je zajištěna dostatečná 

zpětná vazba s prostorem pro vyslovení vlastního názoru. Informovanost rodičů 

a žáků je na velmi dobré úrovni. Škola vydává vlastní občasník o činnosti a 

záměrech školy. Má vlastní webové stránky, které jsou pravidelně 

aktualizovány. V místních periodikách a informačních kanálech se objevují 

pravidelné články a reportáže o činnosti školy.  
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 Není účelem mé práce zpracovat podrobné schéma, jak by měla škola vypadat. 

Cílem práce je na konkrétních příkladech vysvětlit základní metodiku. Jakou konkrétní  

představu si vytvoří příslušná škola je její vnitřní záležitost. Je nutno mít na paměti, že 

naději na úspěch má představa reálná, jasná, srozumitelná a snadno zapamatovatelná.  

 

4.3   Postup při tvorbě strategického plánu 

 

 Pro vytvoření definice optimálního stavu a získaných závěrů z měření image 

přistoupíme k tvorbě konkrétního plánu pro školu v této oblasti. Jednotlivé úkoly 

směřujeme k minimalizaci, případně úplnému odstranění rozdílů mezi prezentovanou 

image školy z měření a požadovanou z definování managementem a pedagogickým 

sborem, což je vlastně klíčovou oblastí pro přijetí řešení ve strategickém plánu.  

 Při samotné tvorbě plánu je nutné vzít v úvahu také výsledky odborného 

hodnocení. Jsou to např. hodnocení zřizovatele, Češkou školní inspekcí, SWOT analýza 

školy zpracovaná managementem. Odlišnosti mezi profesionálním hodnocením školy   

a výsledkem měření image zejména u veřejnosti a studentů je nutné brát v úvahu při 

vytváření strategie dalšího postupu.  

 Při plánování je samozřejmě opět vhodné zapojit ostatní pracovníky školy          

a někdy i studenty. Plán musí zahrnovat nejen úkoly, ale i etapy s časovým plněním, 

personální, materiální a finanční zabezpečení aktivit a samozřejmě také způsob 

kontroly. Jednotlivé úkoly musí být dále co nejkonkrétněji specifikovány s určením 

odpovědnosti, termínu splnění a následné kontroly, případně úpravy přijatých závěrů. 

      Jednotlivé konkrétní úkoly by mohly vypadat následovně: 

• Vytvořit design manuál, ve kterém se sjednotí jednotlivé prvky tvořící vizuální 

styl školy. Každý pracovník je povinen dodržovat jeho zásady.   

 Zodpovídá:    zástupce ředitele  

Termín do:        začátku nového školního roku 

 Kontrola plnění a účinnosti:    na konci každého školního roku 

• Budovat svébytnou kulturu školy a to jak v interních vztazích, tak zejména ve 

vztahu k veřejnosti. Postupně prosazovat a posilovat zejména vzájemnou 

toleranci, uznávání práce druhého, sebekritičnost, schopnost objektivního 
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hodnocení, umění podřídit se zájmům většiny. Potlačovat projevy závisti, 

intolerance, neobjektivního hodnocení na hranici pomluvy, zlehčování práce 

jiných.  

 Zodpovídají:      pedagogičtí pracovníci   

Úkol trvalý 

 Kontrola a hodnocení:  vedoucí metodických sekcí  1x za čtvrtletí 

      ředitel školy na konci školního roku  

• Rodičům a ostatní veřejnosti podávat úplné a nezkreslené informace, žáky 

zejména vyšších ročníků považovat více za spolutvůrce než pouhé realizátory 

svých představ. 

 Zodpovídají:     učitelé, poskytovatelé informací            

Úkol trvalý 

 Hodnocení:    sebehodnocení na konci každého pololetí 

 Kontrola účinnosti:    jednou za 2 roky formou dotazníku  

• Udržet stávající velmi dobrou pověst školy zejména po stránce vybavení školy.    

Všichni pracovníci školy musí usilovat o důrazné prosazování názoru, že 

základní umělecká škola je vzdělávací institucí garantovaná státem, čímž se 

zásadně liší od různých aktivit některých základních škol k vyplnění volného 

času mládeže. 

 Zodpovídají:     učitelé, poskytovatelé informací            

Úkol trvalý 

 Hodnocení:    sebehodnocení na konci každého pololetí 

 Kontrola účinnosti:    jednou za 2 roky formou dotazníku  

• Poskytovat pravidelně informace na místech přístupných pracovníkům školy.  

Zpětnou vazbou zjišťovat úroveň informovanosti jednotlivců. 

 Zodpovídají:     učitelé, poskytovatelé informací            

Úkol trvalý 

Hodnocení:   poskytovatelé informací 1x za půl roku  

• Zvýšit informovanost rodičů i žáků vydáváním občasníku o činnosti a záměrech 

školy. Pravidelně aktualizovat webové stránky školy. Zveřejňovat pravidelné 

články o činnosti školy v místních periodikách.  

 Zodpovídá:    zástupce ředitele   
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Úkol trvalý 

 Hodnocení:    ředitel školy 1x za rok 

Kontrola účinnosti:   Průběžně formou dotazníků na webových 

stránkách školy 

 To jsou samozřejmě pouze některé úkoly. I zde platí, že není vhodné zabírat 

příliš široké spektrum problémů. Naději na úspěch mají pouze jasné, srozumitelné         

a snadno zapamatovatelné cíle. Nejtěžší je však uvést jednotlivé předsevzetí do praxe. 

Velkou chybou by bylo založit plán mezi ostatní dokumentaci školy a vracet se k němu 

pouze při plnění termínů kontrol. Jednotlivé oblasti musí být průběžně sledovány, je 

nutné okamžitě reagovat na zjištěné nedostatky a v případě nutnosti přistoupit ke 

korekcím používaných metod co nejdříve.  

 

5. Shrnutí 

 

 Jak externí tak interní šetření splnilo svůj účel. Byla zjištěna řada nových 

poznatků, se kterými je možné dále pracovat. Ve většině případů nedošlo k výraznému 

překvapení a pokud, tak spíše k milému. Šetření znalosti a příznivosti školy potvrdilo, 

že poskytovaných informací o činnosti a záměrech školy není nikdy dost. Navíc byla 

nasazena poměrně přísná měřítka. Například velmi dobrá znalost školy předpokládala 

informovanost o všech vyučovaných oborech. Výsledek šetření, který nakonec vyzněl 

celkem neutrálně, je odpovídající momentálnímu postavení školy v regionu.   

Interní měření polohy image školy přineslo velmi příznivý výsledek. Za určitou 

zajímavost lze považovat fakt, že učitelé byli obecně v hodnocení poněkud přísnější. 

Spíše bych předpokládal, že se na školu snese výraznější kritika ze strany rodičů, 

zejména v informovanosti a vystupování žáků na veřejnosti. Za částečně 

problematickou lze označit otázku vlivu studia na osobní život žáků. Je totiž žádoucí, 

aby získané vědomosti a dovednosti ovlivňovaly osobnost žáka, jeho konání a 

hodnocení světa. Pokud mu výuka hry na nástroj, osvojení si výtvarných technik, 

tanečních či literárně dramatických dovedností nic nepřinese a nebude schopen tyto 

znalosti využít v praxi, tak se někde stala chyba. Nezasvěcenému pozorovateli se pak 

grafické znázornění sémantického diferenciálu může zdát poněkud zavádějící.  
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 Vzhledem k počtu respondentů se v obou případech jednalo pouze o jakési 

pokusné sondy a výsledky šetření tedy nelze přeceňovat. Byly však získány důležité 

zkušenosti v reakci a způsobu uvažování respondentů, které bude možné využít při 

dalším, tentokrát hlubším šetření. K nižšímu počtu dotazovaných bylo také přistoupeno 

z důvodu naplnění hlavního cíle této práce – ukázat na konkrétních příkladech, jak 

postupovat při měření image základní umělecké školy a otestovat tyto postupy 

v konkrétních podmínkách. Snad toto šetření přiměje ředitele základních uměleckých 

škol – hlavní cílovou skupinu, které je tato práce určena – k zamyšlení nad image 

vlastní školy a poznatky a zkušenosti uvedené v této práci využijí pro svoji další řídící  

a plánovací činnost.  
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Závěr  
 
 
 Problematika budování image základních uměleckých škol se stává nezbytnou 

součástí jejich dalšího rozvoje. Během studia literatury a zpracovávání získaných 

poznatků jsem o této problematice mluvil s několika kolegy a docela mě překvapilo, 

kolik z nich bere tuto otázku jenom jako další navyšování zatížení ředitelů škol. „Pokud 

to někdo nenařídí, tak se tím nebudu zabývat“ je cítit z mnoha rozhovorů. Ovšem nářků 

na vztah okolí k základním uměleckým školám, na to, že je na nás pohlíženo všelijak, 

jenom ne jako na vzdělávací instituci, těch je více než dost. V této souvislosti se 

přikláním k názoru Jaroslava Světlíka: „Vedení většiny škol se začíná o strategické 

marketingové plánování zajímat až v okamžiku, kdy zjišťuje, že se dostává do vážných 

problémů v souvislosti s náborem studentů. Příčinou může být nejen pokles 

demografické křivky, ale i nízká atraktivita školy či oboru, nízký stupeň povědomí o 

existenci a aktivitách školy ve veřejnosti či jiné příčiny.“ (2) A nutno podtrhnout, že to 

již může být pozdě.  

 Celá práce potvrdila, že právě péče o budování příznivé image školy může 

značně rozšířený názor společnosti na základní umělecké školy jako na pouhé 

organizátory volného času mládeže změnit. Znalost problematiky, důsledné prosazování 

a využívání obecně platných principů, trpělivé a vytrvalé vysvětlování základních cílů 

výuky a jejich prezentace v očích veřejnosti, to jsou bezpochyby podmínky dalšího 

zdárného vývoje základních uměleckých škol.  
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Poznámky 

(1) Převzato z publikace Přibová a kol.: Marketingový výzkum v praxi. Grada 

Publishing, Praha 1996. 

(2) Převzato z odborného měsíčníku pro ředitele škol Řízení školy č. 12/2005, str.19, 

SVĚTLÍK, J. Marketingové plánování – Analýza vnějšího prostředí školy.  ASPI , 

a.s. Praha, 2005. 



 

- 46 - 

 

Seznam použité literatury 
 

 

EGER, L.; EGEROVÁ D.  Image školy. .Technická univerzita v Libereci, 2001 
    ISBN 80-7083-440-4  
 
JAKUBÍKOVÁ, D.; KŘIKAČ, K. Základy marketingu druhé rozšířené vydání    

Západočeská univerzita Plzeň, 1995.  ISBN 55-073-95 
 
NĚMEC, P.  Public Relations. Praxe komunikace s veřejnosti. Management Press,  
    Praha 1996. ISBN 80-85943-20-4 
 
PŘÍBOVÄ A KOL. Marketingový výzkum v praxi. Grada Publishing, Praha 1996. 
    ISBN 80-7169-299-9 
 
SCOTT, G.G.  Průvodce náročnými pracovními vztahy, Portál Praha, 2006.  
    ISBN 80-7367-074-7 
 
SVĚTLÍK, J.  Marketing školy. EKKA Zlín 1996.  
    ISBN 80-902200-8-8  
 
TURECKIOVÁ, M.  Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada publish a.s., 2004.  
    ISBN 80-247-0405-6 
 
SVĚTLÍK, J.  Cyklus článků publikovaných v odborném měsíčníku pro ředitele školy  
    Řízení školy, ASPI,  a.s. Praha, ročník 2005, čísla 4. – 9.  
    rubrika Marketing  
 
Studijní materiály Image školy – vytvořeno v rámci projektu  Comenius , Virtuální kurz 
    pro další vzdělávání školského managmentu.  

Dostupné na WWW: < http://www.fek.zcu.cz/cz/katedry/cecev/mes_mat.htm > 
 
   

 

 

 

 

 

  

 



 

- 47 - 

 

Seznam příloh 
 
 
Příloha č.1: Výsledky externího šetření – období září – říjen 2006 

Příloha č.2: Výsledky externího šetření – období leden – březen 2009 

Příloha č.3: Vzor dotazníku  

Příloha č.4: Výsledky interního šetření  – období září – říjen 2006 

Příloha č.5: Výsledky interního šetření  – období leden – březen 2009 

 

 

 


