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Resumé: 

Tato závěrečná práce se zabývá úlohou Public Relations a propagace v základních 

uměleckých školách z pohledu vedení školy. 

Vychází z předpokladu, že v současné době mají základní umělecké školy za sebou určitý 

vývoj v Public Relations. Základní umělecké školy byly již od svých počátků determinovány 

rozdílným způsobem. Vliv na jejich determinaci měla lokalita, ve které se nacházely, velikost 

obcí, kde sídlily, a nakonec zde sehrála velkou roli i politika a finance.  Vzdělávání 

v základních uměleckých je světovou raritou. Tyto školy předávají lidem nejen kulturní 

dědictví, ale i duševní hodnoty. Proto je nutné rozvíjet a prohlubovat styk s veřejností a 

používat nové propagační formy ZUŠ. Public Relations a propagace jsou jednou 

z nejdůležitějších dovedností v rukou ředitele školy, jako manažera.  

Objektem šetření jsou základní umělecké školy z celé České republiky. Konkrétně jejich 

propagace a komunikace v práci ředitele ZUŠ. Současně je zde konkretizováno, jaké dostupné 

nástroje a formy Public Relations  v práci ředitele jsou nejúčinnější a nejrozšířenější. Práce 

ředitele, jako manažera, je pro školu rozhodujícím prvkem.  V místech, kde si školy 

konkurují, je znalost nástrojů PR značnou výhodou.  

 
Summary: 

This thesis deal with the role of Public Relations and promotion at basic art schools from the 

point of view of schoul management. It is based on an up-to-date presumption that basic art 

schools have already gone through a certain evolution in Public Relations. Basic art schools 

have been classified different way according to their location, to size of the locality, which 

they belong to and a great role have finally played political and financial situation. The basic 

art school education has become a world rarity. Not only cultural heritage is given by these 

schools but also mental values are provided. Due to these reasons it is neccessary to spread 

and intensify public relations and use new promotion forms of art schools. Public relations 

and promotion are one of the most important abilities of a headmaster in the function of a 

manager. All the Czech basic art schools are objects of the research, as a matter of fact their 

promotion and communication as a part of the headmasters work. It is also more specified 

which available tools and forms of public relations are the most effective and spread. 

Headmasters manager work is a key factor for a successful school competition. Knowledge of 

public relations tools is a major advantage of a school, especially in areas where the school 

competition aqppears. 
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1. ÚVOD 

Motto: „Public Relations je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat 

vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností.“ *) 

 

 

1.1. Cíl vypracování práce 

Důvodem vypracování práce je pomoc ředitelům a pracovníkům na základních 

uměleckých školách při používání komunikačních technik Public Relations. Cílem 

práce je doporučení ředitelům základních uměleckých škol, jak pracovat s PR a 

kterým technikám a nástrojům by se především měli věnovat. Práce obsahuje přehled 

komunikačních technik a jejich efektivního využívání na základních uměleckých 

školách. Je určena zejména začínajícím ředitelům, kterým má pomoci předejít 

problémům na začátku jejich řídící práce v oblasti PR, a zpřehlednit jim spektrum 

užívaných nástrojů. Dozvědí se zde, jakými prostředky budou oslovovat veřejnost a 

jaké prostředky nejčastěji užívají ředitelé základních uměleckých škol v současné 

době. 

 

 

1.2. Public Relations 

1.2.1. Historie 

PR vznikají teoreticky se vznikem lidské společnosti, ve větším měřítku až po 

druhé světové válce v USA v reakci na hlad veřejnosti po informacích, 

zejména z oblasti politiky, a také v reakci na rozvoj médií. Vztahy s veřejností 

můžeme zaznamenat už v dávné historii. V Mezopotámii, Asýrii, Persii, 

Egyptě, antickém Řecku a Římě se používalo přesvědčování k formování 

veřejného mínění ve prospěch vládců. Například už v roce 1809 přijalo britské 

ministerstvo financí roli tiskového mluvčího v zahraniční politice. V roce 1851 

na Světové výstavě v Londýně byly koncipovány expozice se záměrem působit 

na veřejné mínění. Dalším průkopníkem PR byl George Westinghouse, který 

profesionálním způsobem zpracovával informace pro veřejnost o svém 

podniku.  

 

*)  Věrčák, Girgašová, Liškařová,  2004, str. 14 
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V Německu to byl například pan Krupp, který v roce 1893 zřídil pro své 

podniky tiskovou kancelář, kde zaměstnával 23 odborníků.  

V tomto státu byly od roku 1894 zřizovány funkce tiskových důstojníků, kteří 

informovali veřejnost a přijímali návštěvy. Ve Velké Británii v  roce 1912 

ministr financí David Lloyd George (1863-1945) vytvořil skupinu lidí, kteří 

měli za úkol vysvětlovat zaměstnavatelům a dělníkům v různých částech země 

zavedení nového národního pojištění.  

Public Relations jako takové vznikly na přelomu 19. a 20. století. Poprvé tento 

termín použil advokát ze Spojených států amerických Dorman Eaton na své 

přednášce ve smyslu: „vytváření vztahů pro obecné blaho“. Začátky jsou ale 

staršího data. Velkou revolucí ve vydávání novin v USA byl nový typ novin – 

penny press, který existoval v první řadě z peněz za zveřejňování reklam. 

Nejznámějšími průkopníky, kteří využívali inzerce a stali se tím prvními 

tiskovými agenty, mající význam při vzniku PR, byli: 

Pineas T. Barnum (1810 – 1891), pracoval v zábavním průmyslu a řídil se 

heslem „špatná publicita neexistuje“. Psal do tisku články, ve kterých se 

obratem napadal. 

Ivy Ledbetter Lee (1877 – 1934), tiskový agent, hospodářský redaktor novin 

New York Times a New York Journal. Od 23 let pracoval jako „poradce pro 

Public Relations“. Plně se věnoval PR od roku 1914.  Jeho krédem ve smyslu 

práce v Public Relations bylo: „Říkej o organizaci, kterou zastupuješ, pravdu, a 

to i tehdy, poškozovalo-li by to momentálně její zájmy“. 

Dnem vzniku Public Relations bylo vydání knihy Edwarda L. Bernayse  

„Crystalizing Public Opinion“ (Utváření veřejného mínění) v roce 1923. Jeho 

přínos ve využití PR bylo použití prvků psychoanalýzy a psychologického 

plánování.  

V roce 1948 byl v Londýně otevřen Institut vztahů s veřejností (IPR) a v roce 

1955 byla vytvořena Mezinárodní asociace Public Relations (IPRA), kde je 

sdruženo více než šedesát zemí světa. 

Historie PR u nás měla počátky ještě v Československu v roce 1928. Tehdy na 

Výstavě soudobé kultury v Československu v Brně působil po dobu zhruba pěti 

měsíců tiskový odbor, který se staral o Public Relations této akce. Velice 

propracovaný systém PR měla také Baťova akciová společnost. Závodní 
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časopis vydávala již od roku 1918 a měla k tomuto účelu zřízeno své 

vydavatelství.  

Obor Public Relations se poprvé objevil jako samostatný obor na Obchodní 

fakultě Vysoké školy ekonomické a na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy 

v Praze. Velký rozmach a rozvoj tohoto oboru nastal po znovunastolení 

demokratického systému v Československu po roce 1989. 

Základní umělecké školy mají v našem školství již dlouholetou tradici.  Byly 

zakládány již před druhou světovou válkou a prošly za tu dobu složitým 

vývojem. V počáteční etapě své existence byly zřizovány jako městské hudební 

ústavy. Počátkem šedesátých let minulého století (1962) byly transformovány 

na lidové školy umění, které měly již ve svých osnovách nejen hudební obor, 

ale i výtvarný, taneční a literárně dramatický. Po roce 1989 byly přejmenovány 

na základní umělecké školy. S vývojem škol se vyvíjely i komunikační 

systémy společnosti a tím i nové možnosti komunikace mezi školou a 

veřejností – „Public Relations“. V současné době mají školy obrovské 

možnosti práce s PR a výběru jejich technik. 

 V základních uměleckých školách se o Public Relations začalo diskutovat po 

roce 1989 a po ekonomickém zpracování financování škol podle jejich výkonu 

(počtu žáků). Je to takzvaný normativní systém, který je prvopočátečním 

impulzem (hlavně v hustě osídlených městech a regionech) k určitému způsobu 

náboru žáků ke vzdělávání. Je pravda, že tento systém je stejný pro všechny 

školy zařazené do „Školského zákona“, ale každá škola využívá jiné nástroje 

ke komunikaci  s  veřejností. Specificky se budeme zabývat problematikou

 používání nástrojů PR v základních uměleckých školách rozdělených podle 

velikosti škol. 

 

 

1.2.2. Výklad Public Relations 

Styk s veřejností, vztah k veřejnosti, cílevědomé ovlivňování veřejnosti 

s využitím sociologie a psychologie *) Definic Public Relations je celá řada. 

Na jejich počtu je vidět, že tento obor je velice rozsáhlý a nedá se jednoznačně 

definovat.  

 

*) internetový ABZ slovník cizích slov 
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Dalo by se říci, že nejvýstižnější definice PR je následující: „jde o ty specifické 

formy komunikace managementu (formy vztahů organizace a společnosti), 

které podnikům a organizacím pomáhají přizpůsobovat se jejímu okolí, měnit 

je nebo udržet, a to se zřetelem k dosažení cílů podniků a organizací  *) 

 

1.2.3. Cíle Public Relations na základních uměleckých školách 

Cíle Public Relations se dají na základních uměleckých školách vyjádřit mnoha 

způsoby. Největší zásluhu mají PR zejména na porozumění a slaďování 

vzájemných vztahů mezi školou, organizacemi, soukromými subjekty a 

veřejností. Svojí činností umožňují řešení jejich vzájemných potřeb, problémů 

a zájmů. Tento proces probíhá prostřednictvím výměny informací, kterých je 

celá řada. Můžeme tedy konstatovat, že hlavním cílem Public Relations na 

základních uměleckých školách je komunikace.  

A co si pod termínem „komunikace“ na ZUŠ představujeme? Je to výměna 

informací mezi školou a jejími partnery, kam můžeme zahrnout pro školu 

důležitou zejména veřejnost, státní instituce a soukromé firmy či organizace, se 

kterými musí být škola v kontaktu. Z pohledu managementu by se dalo říci, že 

s komunikací – pravdivou, upřímně a šetrně sdělenou -  nejdál dojdeš 

(poznámka autora).  

   

Využívání technik Public Relations na základních uměleckých školách má 

trochu jiná specifika nežli na školách ostatních. Značnou část popularity a 

úspěchu školy při komunikaci s veřejností tvoří tzv.„mimoškolní aktivity“. 

Zřetelné je to právě na základních uměleckých školách, kde aktivity ZUŠ 

zasahují výrazně do života společnosti v dané lokalitě. Je to dáno tím, že 

základní umělecké školy mají mnohonásobně více možností, prostředků a 

aktivit, kterými se mohou prezentovat na veřejnosti, a tím na ni působit ve svůj 

prospěch, než školy například základní.  Studium na základních uměleckých 

školách dává žákům i jiné a kvalitní životní hodnoty, které jsou právě založeny 

na komunikaci a vztazích. Tyto vztahy a vazby jsou pak pro základní umělecké 

školy rozhodující pro jejich činnost. 

 

*) Černá, Kašík, Kunz, ; 2008, str. 7. 
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Základní umělecké školy, které kolem sebe ve svém regionu nemají 

konkurenci, nemusí používat k dosažení svých cílů techniky PR vůbec. Situace 

je jiná, podíváme-li se do velkých měst a hustě osídlených regionů. V současné 

době se objevují případy, kdy je v jedné ulici ZUŠ, jejímž zřizovatelem je 

například obec, a vedle ní je zřízena ZUŠ soukromá.  V tomto případě se školy 

v používání technik PR k dosažení cíle „předhánějí“, jde jim přece jen o peníze 

a bytí. Vzhledem k tomu, že v současnosti počet dětí ve školách klesá, můžeme 

s trochou nadsázky říci, že Public Relations   budou  potřebovat časem všechny 

školy a   školská   zařízení.   

V poslední době veřejnost hledá výjimečnost školy, která by se určitou 

aktivitou či vyučovaným oborem lišila, a byla tím vyhledávanější novými 

zákazníky. Samozřejmě záleží i na tom, jakým způsobem se škola bude 

prezentovat neboli komunikovat se svými potencionálními zákazníky. Proto 

mezi hlavní cíle Public Relations na základních uměleckých školách patří: 

 Výborná komunikace s veřejností 

Na dobrých Public Relations musí na ZUŠ pracovat nejen management 

(vedení), ale samozřejmě i učitelé, potažmo i další zaměstnanci. Ti 

taktéž při výkonu své práce používají komunikační dovednosti a 

techniky, které mají vliv na pověst školy a kvalitu vztahů s veřejností. 

Je to například způsob vyjadřování se o škole na veřejnosti, styl 

oblečení atp. Zejména se ale jedná o vhodný výběr nástroje a techniky 

PR pro informování či prezentování služby nebo školní akce tak, aby ji 

veřejnost nebo její převážná část kladně přijala. 

 Pomoc při budování dobré pověsti školy 

Zde je nutné uvést zejména zveřejňování kvalitních výsledků školy 

v soutěžích a v pedagogickém procesu. Neméně důležité je pro dobrou 

pověst školy ještě chování žáků a pedagogů mimo své pracoviště a 

lokalitu školy. 

 Budovat dobré vztahy se zástupci sdělovacích prostředků 

Bez sdělovacích prostředků si již dnes nedovedeme představit provoz 

ZUŠ. Jejich aktivity jsou nesmírně úzce spjaty s kulturním životem a 

kvalitní prezentace jejich činnosti je velmi důležitá. Proto je nutné si 

sdělovací prostředky „hýčkat“ a úzce s nimi spolupracovat. To 

znamená, vycházet sdělovacím prostředkům vstříc, protože i oni mají 
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svá pravidla hry při prezentaci aktivit školy a jejich sdělování 

veřejnosti.  

  Vzbuzovat zájem o služby, spolupráci a vůbec o celé dění ve škole 

      To znamená hledat nové programy studijních oborů základní umělecké  

 školy, pořádat koncerty vítězů různých soutěží, přehlídek a výstav. 

Vynakládat maximální úsilí o publikování této činnosti školy ve 

sdělovacích prostředcích. Výborným lákadlem pro potencionální 

zákazníky ZUŠ jsou zahraniční zájezdy, které jsou již v současné době 

pro větší a středně velké ZUŠ samozřejmostí. Některé zákazníky 

zaujme například dárek s logem školy pro děti, které přijdou k zápisu 

atp. A toto vše je třeba sdělovat veřejnosti v pravý čas a správným 

nástrojem a způsobem. 

Bohužel stát nevyvíjí správnou politiku v oblasti školství, a to zejména 

při přípravě, obnově a dalším vzdělávání pedagogického potenciálu 

v naší republice. Například v současné době je nemožné postavit 

kvalitní pedagogický sbor. Pedagogů je málo, navíc většina z nich je 

v důchodovém věku. Finanční motivace ze strany státu je nulová. 

Učitelé odchází do jiných resortů a do zahraničí. V tomto případě si 

myslím, že Public relations nemohou plně a optimálně fungovat. Je 

jasné, že PR by měly tento stav svými možnostmi komunikace zpomalit 

a ve vzdělávací politice sladit potřeby školství se zájmy státu, ale 

velkou roli zde hrají finanční prostředky, které funkčnost Public 

Relations  omezují. 

 

 

1.2.4. Public Relations jako funkce managementu na základních uměleckých 

školách  

Aktivity Public Relations na základních uměleckých školách jsou v současnosti 

spojeny s managementem institucí a podniků. Informují nás o změnách v jejich 

strategiích, plánech a vývoji. Zpětnou vazbou získávají a ukládají informace 

z reakce veřejnosti na jejich práci a činnost. Nové poznatky získávají 

především u konkurenčních subjektů. Tyto hodnoty, postupy a strukturu 

přejímají i základní umělecké školy.  Práce Public Relations na základních 

uměleckých školách jsou tvořeny s veřejností, na veřejnosti a pro veřejnost. 
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Jsou její nepostradatelnou funkcí a službou. Zpracovávají a vyhodnocují 

výsledky, které slouží k následné reakci a rozhodování. Jejich činnost a funkce 

řadíme do funkcí managementu, protože jedině management může využít 

informace o své firmě nebo instituci pro dlouhodobé působení ve společnosti, 

plánování a schvalování rozpočtů a činností v oblasti Public Relations. 

Vzhledem k tomu, že PR vstoupily i do obchodních vztahů ve školství (a 

samozřejmě také v ZUŠ), kde se podílejí na řízení škol, staly se funkcí 

managementu i zde.  

Školy se v současné době staly velkým uživatelem nástrojů Public Relations, a 

to včetně internetové sítě. Začínají si v tomto oboru specializovat své 

pracovníky. Aby Public Relations plnilo co nejlépe své poslání a funkce, musí 

být jeho pracovníci zařazeni v organizaci co nejblíže vedení. Vedoucí 

pracovník  Public Relations (často to bývá člověk určený ředitelem školy) je 

podřízen nejvyššímu vedení školy. Pracovníci PR jsou zváni již automaticky na 

aktivity svých škol, aby plnili jeden z hlavních úkolů – poskytování pravdivých 

informací veřejnosti. Škola, jejíž pracovníci PR poskytují na veřejnosti stejné, 

kvalitní a pravdivé informace na jedno téma (problematiku), působí na 

veřejnosti velice důvěryhodným dojmem.  

 

 

1.2.5. Nástroje Public Relations  

 Public Relations používá několik druhů komunikací. Lze je  rozdělit do 

několika skupin podle toho, jaké médium zvolíme:  

a) veřejné  akce  a    vytváření událostí     – vytváření veřejných nabídek a  

prezentací (sportovní akce, koncerty, besedy, dny otevřených dveří, apod.) 

b) audiovizuální komunikace - masová média    (televize,     rozhlas,     tisk,  

internet, kina)  

c) speciální a účelové publikace a prostředky (propagační materiály, 

propagační předměty, firemní časopisy, nástěnky, vitríny, plakáty, 

prospekty, intranet, digitální televize, projekční prezentační technologie, 

video, CD, DVD)  

d) prostá práce se sdělovacími prostředky  

e) osobní komunikace 
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Nástroje Public Relations základních uměleckých škol: 

a) Propagační materiály školy – propagační brožury, školní časopisy,  výroční    

      zprávy, informační letáky, plakáty, propagační předměty, tištěné upoutávky  

      na webové stránky a jejich obsah, fotografie 

b) Veřejné akce – vystoupení a koncerty žáků, vernisáže a následné výstavy 

školy, kulturní akce pro školy a veřejnost, školní akademie vánoční a 

k závěru školního roku, spolupráce s jinými školami na veřejných 

vystoupeních, akce pro zákazníky školy, koncerty pro sponzory 

c) Komunikace s médii – tiskové konference, zprávy v tisku, články 

v odborných časopisech, zprávy v regionálním a místním tisku, účast 

v rozhlasovém vysílání (celoplošném, regionálním i místním), vystoupení 

v televizi, zprávy o škole v televizi (zejména v místních kabelových 

televizích), umístění zpráv o škole na internetu, propagace školy na 

vlastních i jiných webových stránkách 

d) Jednotný vizuální styl školy – logo školy, barvy školy, dopisní papíry 

s hlavičkou školy, formuláře školy, propagační předměty s logem školy, 

vlajka školy, slavnostní kroje nebo uniformy školy. 

e)  Firemní (školní) kultura – způsob oblékání, motivace a odměňování 

zaměstnanců, historie a logo školy, firemní filozofie, standardní vybavení 

pracoviště, příjemné působení na společnost, způsob vzdělávání, styl práce, 

jednání s lidmi  

 

 

1.2.6. Komunikace Public Relations  

Škola, která chce existovat, rozvíjet se a zdokonalovat musí komunikovat a 

nést za kvalitu komunikace vně i uvnitř odpovědnost a následky. Mnoha 

školám se již nevyplatilo opomíjet míru a kvalitu komunikace, neboť ta má 

přímou spojitost s množstvím a kvalitou zákazníků, tedy žáků. To znamená, že 

škola, která má na vysoké úrovni PR a její komunikaci s méně kvalitním 

pedagogickým sborem, může mít větší úspěch při náboru žáků než škola, která 

má kvalitní pedagogický  sbor,  ale  nedobře  komunikuje  s  veřejností. 

Je tedy nutné umět na veřejnost správně působit – komunikovat. Stanovit si 

cílové skupiny, na které chce základní umělecká škola zapůsobit a vybrat si 

správný nástroj pro komunikaci s ní. Samozřejmě těch skupin, na které chce 
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škola působit, může být více, např.: děti školního věku, děti do patnácti let 

věku, dospělí, děti ze zahraničí atp.   

Public relations jsou směsí mnoha komunikačních technik,        proto například 

Roman Bajan    používá     místo     termínu       Public       Relations        pouze 

termín   „komunikace“.  Komunikaci   jako   takovou,    můžeme  rozdělit     na      

dva druhy,  které jsou zčásti mezi sebou prostupné: 

 

1. Vnitřní komunikace  je zaměřena na vztahy mezi zaměstnavatelem 

(ředitel ZUŠ)  a  zaměstnancem (učitel nebo provozní pracovník). 

Jejím úkolem je docílit vytvoření produktivních přístupů zaměstnanců 

v pracovním procesu. Nástroje pro vnitřní komunikaci  ovlivňuje a 

vytváří  škola.   Patří mezi  ně vývěsky,  dopisy,  oběžníky,     vlastní 

periodikum,   časopis  pro  zákazníky   a   publikace,   porady vedení, 

pracovní  porady  celého  sboru,  porady jednotlivých oddělení, atp. 

2. Vnější    komunikace je zaměřena na vztahy s veřejností, 

sdělovacími prostředky a s obchodními partnery. Nástroji pro vnější 

komunikaci jsou televize, rozhlas, tisk, tiskové konference, prezentace. 

Ve školách dodejme ještě třídní schůzky, zahajování a končení školního 

roku, veřejné akademie škol a další specifické akce a programy, 

kterými se škola může prezentovat. U tohoto druhu komunikace (s 

médii), bychom měli být obezřetnější a žádat a doporučovat – nikoli 

přikazovat či diktovat. Komunikace s veřejnými sdělovacími prostředky 

je velmi citlivá a v žádném případě se nevyplácí chybovat. 
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2. PROPAGACE  

2.1. Vysvětlení pojmu   

   Propagace - obecně 

Reklama, uvádění ve známost, rozšiřování, záměrné množení mikroorganizmů, 

opakující se kroky řetězové reakce *)  

Rozdíl mezi Public Relations a propagací je ten, že PR jsou dlouhodobě 

budované vztahy mezi organizací a veřejností a propagace je jejich nástrojem, 

který tyto vztahy pomáhá utvářet a tím směrovat organizaci k potřebám 

veřejnosti. 

Propagace je formou komunikace. Komunikují při ní dva a více subjektů.  

Jedním z hlavních cílů tohoto druhu komunikace je informovat druhou stranu a 

dosáhnout nějakého určitého chování, způsobu komunikace. Toto je 

v neznámém prostředí a s novým možným zákazníkem velice obtížná věc. Je 

tedy zapotřebí zvolit před tím dokonalou přípravu, včetně simulace nálady a 

prostředí. V tomto případě je také důležité pracovat při této problematice 

v týmu. 

Společenská praxe vysvětluje slovo propagace, jako veřejné uvádění něčeho 

nebo někoho ve známost. 

Význam propagace je v současné době po celém světě obrovský a organizace 

se v této činnosti doslova předhánějí. Můžeme k tomu přiřadit i reklamu, která 

je též stěžejním prvkem komunikace. Ta se stala jednou ze součástí 

marketingového mixu „4P“- Product – produkt, zboží, Price - cena, Place - 

místo, Promotion - propagace).   

Propagaci dělíme na 8 druhů: 

a) obchodní 

b) výrobní 

c) zdravotní 

d) politickou 

e) sportovní 

f) kulturní 

g) ekologickou 

h) společenskou 

*) internetový ABZ slovník cizích slov 
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Základní umělecké škole se používá propagace obchodní, která se zabývá 

nabídkou čtyř oborů a jejich výukových programů směrem ke svým stávajícím 

i potencionálním zákazníkům. Základní umělecké školy, které mají nevyužité 

prostory ve svých budovách, mohou tyto prostory nabízet k pronájmu za 

úplatu. Dále kulturní a společenskou, ve kterých nabízí své kulturní a 

společenské programy (koncerty, taneční a dramatická představení, scénky, 

poezii, výstavy svých uměleckých prací, keramická díla, obrazy, grafiky, 

fotografie apod.). 

Komunikaci PR můžeme specifikovat na školní, regionální, oblastní, celostátní 

a mezinárodní. 

 

2.2. Zásady používání propagace 

2.2.1. Marketingový mix - obecně 

Propagace je obecně vzato součástí marketingového mixu. Do tohoto mixu 

řadíme celkem 4 kroky, které se navzájem mohou prolínat nebo prostupovat. 

Jsou to: 

1. Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. 

jádro produktu), ale také sortiment, kvalitu, design, obal, image 

výrobce, značku, záruky, služby a další faktory, které z pohledu 

spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání.   

2. Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt 

prodává. Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo 

možnosti úvěru.  

3. Místo uvádí, kde a jak bude produkt prodáván, včetně    

 distribučních cest, dostupnosti distribuční sítě, prodejního  sortimentu,  

 zásobování a dopravy.  

4. Propagace říká, jak se spotřebitelé o produktu dozvědí (od 

přímého prodeje přes Public Relations, reklamu a podporu prodeje).  

Jestliže chceme být úspěšní v propagaci základní umělecké školy, měli 

bychom využít možností tzv. propagačního marketingového mixu – 



17 
 

reklamu, publicitu, podporu prodeje, osobní prodej a přímého 

marketingu. 

 

 

2.2.2. Propagační marketingový mix   

Je složen z následujících nástrojů:  

1. Reklama - rozumí se jí ovlivňování spotřebitele s cílem vyvolat 

jeho zájem o koupi. Je nejznámější celosvětovou formou neosobní 

prezentace myšlenek, zboží nebo služeb. S reklamou se dnes setkáváme 

v podstatě na každém kroku, pokud jsme na místě zasaženém civilizací. 

Je využitelná i pro základní umělecké školy a je častou formou 

marketingových komunikací mezi školou a veřejností. Mezi hlavní cíle 

reklamy ZUŠ patří: 

 Naplnění kapacity školy – prvořadá záležitost každé školy, 

nejen ZUŠ 

 Dobrá pověst školy – výborné výsledky a kvalitní personál, 

dobrá propagace školy 

 Motivace žáků školy – žáky na ZUŠ motivujeme především 

rozmanitostí výběru učebních oborů, vstřícnými pedagogy, 

výbornými výsledky školy, prostředím, klimatem školy a ve 

velké míře také dobrými zprávami z okolí či regionu o škole. 

 Motivace pracovníků školy – největší motivací pracovníků je 

finanční zisk. Z praxe je zřejmé, že budoucí učitelé si školu 

vybírají nejen podle velikosti, ale je pro ně také rozhodující 

osobnost ředitele. Dobře se na veškeré dění informují, takže 

motivací se stávají i nadřízení. Velikou roli hraje i soulad 

v týmové práci a vybavenost školy učebními pomůckami. 

2.  Publicita je poptávka po výrobku, službě nebo podnikatelské 

organizaci dávající o sobě vědět prostřednictvím masových sdělovacích 

prostředků (rozhlas, tisk, TV, divadlo, kino). 

Publicita základních uměleckých škol se odehrává zejména 

v regionálních a místních sdělovacích prostředcích, především v televizi 
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a v tisku. Je to dáno tím, že zákazníky školy jsou děti bydlící v oblasti, 

kde se škola nachází. 

3. Podpora prodeje jsou určité podněty   (impulzy)  k  povzbuzení  

Zákazníka, aby se rozhodl využít nabídku vzdělávat se v základní 

umělecké škole. Jedná se o pořádání výchovných koncertů, výstavy 

prací žáků školy, taneční a herecká vystoupení, a to všechno konané 

před zápisem do příslušné školy.  

4. Osobní prodej je bezprostřední nabízení nebo prezentace zboží 

a služeb při rozhovoru prodávajícího a zákazníka, s cílem  uskutečnit 

prodej. Na základních uměleckých školách se konají řekněme, 

„náborové“ veřejné akce, během kterých se můžou děti rozhodnout, 

jaký obor si zvolí a současně se k jeho studiu  přihlásit. 

5. Přímý marketing (obecně) je přímé oslovování a vyhledávání 

jednotlivců a cílových skupin - potencionálních zákazníků - pomocí 

dopisů, emailů, letáků, plakátů, billboardů, katalogů, tzv spotů. *)   

Tuto propagační techniku můžeme použít na základní umělecké škole 

hlavně v podobě letáků, plakátů a katalogů. Letáky a plakáty 

využíváme hlavně při zveřejňování informací o veřejných akcích školy 

(koncerty, vystoupení, výstavy) a katalogy při nabídce učebních oborů 

školy. 

 Jelikož bychom se o marketingu bez komunikace nedozvěděli, musí žít 

marketing a komunikace v symbióze – tím máme na mysli 

marketingovou komunikaci. Tento vztah můžeme jednoduše osvětlit 

jako využívání poznatků a postupů ke zkvalitňování vztahů mezi 

základní uměleckou školou a zákazníky. 

U propagačních nástrojů je důležité si stanovit cílovou skupinu, délku 

působení každé zvolené techniky, stanovení si určitého cíle, finanční 

zátěž a používané nástroje.   

Nezasvěcení lidé se domnívají, že reklama a Public Relations jsou 

totožné, ale ve skutečnosti to jsou diametrálně odlišné nástroje 

propagace. Pojďme se tedy na jejich rozdíly podívat v následující 

tabulce.  

*) internetový ABZ slovník cizích slov 
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Rozdíly z hlediska: Public relations Reklama 

Cílové skupiny Cílová skupina není 

definovaná 

Působí na přesně 

definovaný zákaznický 

segment, cílovou skupinu 

Délky působení Působí dlouhodobě Působí střednědobě a 

krátkodobě 

Požadovaného účinku Usilují o naklonění 

veřejnosti, tedy 

s neměřitelným účinkem 

Působí s rychle měřitelným 

účinkem (obrat, prodej kusů) 

Stanoveného cíle Změna image (obraz 

veřejnosti) 

Vybízí ke koupi, chválí 

Finanční nákladovosti Složitě vyčíslitelná (Vyčíslitelná) CPT, počet 

zásahů 

Použitých nástrojů Tiskové, přímé, osobní 

kontakt 

Masmédia 

Finančního Prostor v médiích je získán 

poskytnutím zajímavých 

informací 

Prostor v médiích je 

zaplacený 

Důvěryhodnosti Vysoká Většinou nízká 

Autorství textů Pracovník PR, musí to 

zaujmout redaktora a 

následně čtenáře 

Otiskne se vše, co kdo 

vymyslí 

 

 

2.3.  Druhy propagace 

Třídění propagačních nástrojů 

Propagační nástroje můžeme třídit mnoha způsoby a podle různých kritérií. 

Každá z možností třídění má své výhody i nevýhody. Připomeneme si tři 

nejzákladnější.  

1. Podle toho, na jaký z lidských smyslů působí (sluch, zrak, čich, 

hmat, chuť) a případně i jejich kombinace. 

2. Podle technického zaměření (tištěné, tiskové, zvukové,  obrazové a 

světelné. 
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3. Podle času a místa účinku (doma, na ulici, ve veřejných místnostech 

a v obchodech) 

      K propagaci používáme médií. A ta, jak je známo, působí na lidské    

      smysly. Propagační média tedy můžeme rozdělit na: 

1. Vizuální (obrazový) – fotografie 

2. Textové – tisk 

3. Zvukové – rozhlas, živé mluvené slovo 

4. Kombinované – televize, internet  

 

 

2.4. Média  

Význam slova médium: *) 

1. zprostředkující činitel, prostředí 

2.   osoba zprostředkující spiritistickou informaci 

3.  sdělovací prostředky tištěné i elektronické masmédium 

4. jazykový střední slovesný rod 

 

Pro základní umělecké školy jsou sdělovací prostředky důležitým prvkem, který 

 ovlivňuje a utváří image školy, její kulturu i význam. Jsou nástrojem, který dovede 

 zveřejnit výsledky studia na základní umělecké škole, jako jsou například různým 

způsobem zaměřené koncerty, taneční či dramatická   vystoupeni i výstavy žáků školy. 

Dalo by se říci, že jsou jejím dobrým partnerem.  

 

 

Média s využitelností pro základní uměleckou školu: 

1. Televize (zejména regionální) – reklamy, spoty, rozhovory s pedagogy 

školními hosty, žáky, rodiči, vysílání koncertů, záběrů z představení, 

výstav a vernisáží, atp. 

2. Rozhlas (zejména regionální) - reklamy, spoty, rozhovory s pedagogy, 

školními hosty, žáky, rodiči, vysílání koncertů, zveřejňování informací 

o školních akcích, atp. 

 

*) internetový ABZ slovník cizích slov 
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3. Tisk (zejména regionální) – reklamy, rozhovory, informativní sdělení o 

akcích školy. Nesmíme opomenout celostátně vydávaný školní tisk, kde 

lze inzerovat informace plošně pro naši cílovou skupinu.  

4. Internet (webové stránky) – pro základní uměleckou školu je to 

médium neomezených možnosti. Kromě textových a fotografických 

dokumentů může škola prezentovat i záznamy zvukové například 

úryvky z koncertů. 

 

 

2.5. Propagační prostředky základní umělecké školy       

a)    Plakát   

Plakát je jeden z nejrozšířenějších nástrojů propagace. Protože základní 

umělecké školy pořádají velké množství kulturních akcí, je to i pro ně vhodný a 

praktický prostředek. Na plakátu by neměl chybět název, případně logo školy, 

jakou akci pořádá, na jakém místě, v kolik hodin je začátek, zda je akce za 

poplatek a popřípadě kdo bude na školní události vystupovat. Plakát by měl být 

výrazných barev, aby upoutal pozornost již při pohledu na plakátovací plochu. 

Je také nutné vyvěsit ho s dostatečným časovým předstihem, aby si případní 

návštěvníci mohli na událost vymezit svůj čas. Údaje mohou být doplněny logy  

případných sponzorů. 

 

b) Leták  

Je velmi užívaným a účinným nástrojem. Hojně se používá v  oblasti kulturní a  

obchodní. Má menší formát než plakát a inzeruje podobné informace jako 

plakát. Můžete ho rozdávat na ulici, můžete ho nabízet z nabídkového zařízení  

na ulici nebo ho můžete nechat doručit do poštovní schránky.  Tím se   dostává  

blíže k lidem, protože ne všichni chodí kolem plakátovacích ploch a  jsou jejich  

čtenáři.  Základní  umělecké  školy  na  něm  inzerují  blížící  se  kulturní   nebo  

společenské  akce.  Musí na něm být název akce,  čeho konkrétně se  akce týká, 

termíny místa a času konání.  
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c) Prospekt 

Tento nástroj je vhodné používat jako komplexní soubor informací o škole. 

Zpravidla ho základní umělecká škola nechává tisknout jedenkrát  za rok, 

popřípadě i delší období, pokud nedochází k zásadním změnám. 

Měl by obsahovat obrazovou a textovou část. Uvede se v něm následující 

informace o:  

 historii školy 

 prostorách školy (fotografie prostor) 

 akcích školy 

 studijním programu – nabídka uměleckých oborů, délka studia, 

časová dotace na žáka, atp. 

 logu i dalších symbolech školy 

 činnosti školy – kulturní akce pro veřejnost, akce pro žáky školy  

 výši a způsobu úhrady poplatku za školské služby 

 kontaktech na školu 

 úspěších a výsledcích školy 

 zahraniční spolupráci 

 sponzorech 

 

d) Brožura 

Vydávání brožur je na základní umělecké škole poměrně časté. Užívá se 

zejména pro komplexnější formu informací o škole a vydává se především 

k výročím školy. Doporučuji, aby obsahovala podrobnější informace o: 

 historii školy 

 pedagogickém sboru 

 slavných osobnostech školy 

 kulturních a společenských akcích 

 výjimečných událostech školy 

 zahraniční spolupráci 

 partnerských subjektech 

 mimoškolních aktivitách 
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e) Diapozitiv   

Diapozitivy je vhodné užívat hlavně při focení výstav, návštěv v galeriích, 

tematických výletů. Z velkého formátu plátna má žák lepší představu o 

uměleckém předmětu než z malé fotografie. 

 

f) Dárkové předměty     

Jsou milým překvapením pro návštěvy školy. Patří sem novoročenky, 

kalendáře, obtisky, samolepky, propagační rozvrhy hodin, hrníčky, psací 

potřeby, trika, čepice, atd., většinou připomínkového charakteru s logem nebo 

kontakty na školu, od které dárek pochází. 

                

g) Světelná a prostorová propagace   

Je založena na efektech upoutávajících v prostoru (neóny, živá chodící 

reklama, nápisy na dopravních prostředcích, balóny aj.). Pro ZUŠ je finančně 

dost nákladná. Z tohoto důvodu se užívá velmi sporadicky. Využít tuto formu 

propagace je vhodné při velkých festivalech základních uměleckých škol ve 

spolupráci se zřizovateli a sponzory. 

 

h) Výstavní exponáty  

Tuto formu,     propagace   doporučuji    zejména v případě, pokud má základní  

umělecká  škola  opravdu  hodnotné práce žáků a absolventů výtvarného oboru.  

Výborným  příkladem  může  být  výstava bývalých absolventů a žáků základní 

umělecké školy,  kteří  studují  dále  umění  na  středních  a  vysokých  školách. 

Při  takovýchto  akcích  je  dobré  poskytovat  informace  o  základní  umělecké 

škole,  kterou  vystavující  umělci  absolvovali,  a  která   výstavu organizovala. 

V  prostorách    výstavy   doporučuji    nabízet    propagační  tištěné   informace 

o  základní  umělecké škole   (brožura, letáky,  prospekty  a  upoutávky na další 

školní  akce). 

 

 ch) Módní přehlídky  

 Módní přehlídky jsou na základních uměleckých školách novým jevem 

posledních deseti let. Doporučuji, aby modely předváděli jejich autoři nebo 

autorky, nebo aby svůj model alespoň komentovali. Módní přehlídku je vhodné 

spojit s hudební produkcí žáků z hudebního oboru školy a uspořádat akci ve 
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větším sále. Dobré je pozvat moderátora, jehož funkci bude plnit žák z literárně 

dramatického oboru. Do průčelí sálu je vhodné umístit transparent s logem a 

jménem školy. 

 

i) Výkladní skříně a vitríny  

Tyto  prostředky škola využije v prostorách školy,     při výstavách uměleckých 

prací, fotografií a historických předmětů.  

 

j) Logo  

Logo již dnes  patří  k běžným  součástem  komunikace  školy.    Mělo  by  být 

jednoduché  výstižné  a  nápadité.  Doporučuji  používat na dopisních papírech, 

dárkových   předmětech,   při  zveřejňování   zpráv  v  tisku,    na  vlajce  školy, 

vizitkách nebo na velkých billboardech vyvěšených v sále   kulturního zařízení,  

kde ZUŠ pořádá festivaly nebo jiné větší akce školy. 

 

k) Vývěsky  

Jsou plochy, které slouží k interní i externí komunikaci. Ve škole slouží 

k informacím o práci jednotlivých oddělení nebo tříd. Doporučuji ji používat 

k poděkování pracovníkům, pochvalám a k informacím pro veřejnost (zákonní 

zástupci žáků, školní organizace). 

 

l) Periodikum  

Periodikum je vhodné používat pro vnitřní i vnější komunikaci školy. 

Obsažnější zprávy a informace, které se nám již nevejdou na vývěsky zařadíme 

k vydání do periodik. Zpravidla jsou v nich zveřejňovány zprávy o akcích a 

plánech daného zařízení, ohlasy a kritika na školní akce, apod.. Ve školách se 

využívá zejména ke zveřejnění plánů školy, personálních změn, výsledků ze  

soutěží, přijímacích zkoušek, odezvy na pořádané akce (výstavy, koncerty), 

nové vybavení tříd, výsledky ze zasedání rady školy, atp. Nejedná se o 

nákladný výtisk, takže ho škola vydává sama. 
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m) Pozvánka  

Pozvánku používá  vedení  základní  umělecké   školy  zejména  pro     pozvání  

vzácného hosta,       zástupce        zřizovatele   nebo  sponzora školy na akci. Je  

zpravidla zasílána poštou nebo se osobně předává při návštěvě výše uvedených  

osob. Osobní doručení pozvánky je výrazem úcty ke zvanému. 

 

n) Výroční zpráva  

Je soubor informací o dané instituci nebo firmě za určité období. Na základních 

uměleckých školách jsou v ní kromě statistických informací také informace o 

aktivitách ZUŠ, výsledcích v hlavní činnosti a hospodaření. I když pro základní 

umělecké školy není její vydávání povinné, doporučuji tuto práci vytvořit. 

Dobře se v ní hledají údaje z dob minulých.  Je vhodné ji nabídnout například 

k nahlédnutí sponzorům školy, kteří si tímto lépe představí mechanizmus 

základní umělecké školy. 

 

o) Webové stránky  

Webové stránky ZUŠ    jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů propagace školy  

a   její     komunikace s     veřejností vůbec.    Jsou přístupné v kteroukoli dobu.  

Základní   umělecká  škola  si  na   nich   může     vystavit   jakékoliv  množství  

informací o sobě        (kontakty, informace o akcích, videozáznamy z koncertů, 

obrázky žáků,  logo školy, fotografie z akcí, složení personálu,  výroční zprávu,   

školní   vzdělávací  dokumenty,      přihlášku  ke studiu,     odkazy na sponzory, 

družební  partnery atp.).        Pokud je některá základní umělecká škola    nemá,  

doporučuji   webové    stránky    vytvořit   a   často     je  doplňovat   aktuálními  

informacemi.  

 

p) Koncert  

Koncertem se mohou prezentovat školy, které vyučují hudbě  nebo  školy, 

jejichž žáci mají zájem o tuto uměleckou činnost. Je to výborný prostředek 

k tomu, aby žáci prezentovali kvalitu výuky a kulturního chování. Doporučuji 

užívat často, jelikož je to nástroj, který osloví množství veřejnosti v celém 

věkovém spektru. 
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Na základních uměleckých školách můžeme pořádat koncerty: 

1. Veřejné – koncerty, které jsou přístupné široké veřejnosti bez 

omezení. 

2. Interní – koncerty, které jsou určeny pro žáky, rodiče a učitele 

školy. 

3. Absolventské – koncerty na nichž vystupují žáci, kteří završili 

určitý stupeň vzdělání na ZUŠ. 

4.  Výroční – koncerty, které jsou uspořádány k oslavě určitého výročí 

nebo svátku (výročí založení školy, Den učitelů, Den matek, výročí 

narození či úmrtí skladatele. 

5.  Tématické – koncerty mají určité téma, například roční období, 

tvorbu určitého skladatele, skladby v určitém slohovém období, pro 

určitý hudební nástroj, vánočn,í atp. 

6.  Družební – koncerty jsou pořádány školami, které mezi sebou 

udržují družební styk (v rámci republiky i mezinárodní). 

 

q) Výchovné koncerty 

Slouží k seznámení dětí a studentů s klasickou hudbou hranou „živě“. Tyto 

koncerty jsou prezentací školy a jedním z prvků, který ovlivňuje rozhodnutí 

rodičů nebo samotného dítěte, přihlásit se ke studiu do základní umělecké 

školy. Pořádají se převážně pro mateřské školy a první ročníky základní 

školy. Tyto akce lze doplnit i o vstupy literárně dramatického, výtvarného a 

tanečního oboru. 

 

r) Den otevřených dveří 

Doporučuji pořádat vzhledem k tomu, že na dni otevřených dveří může 

veřejnost či zájemci o studium na základní umělecké škole získat většinu 

informací, které potřebuje. Den otevřených dveří je dobré plánovat alespoň 

jeden měsíc před zápisem dětí do ZUŠ. 
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s) Výstava 

Výstava je program školy, na které žáci a studenti vystavují své výrobky a 

díla. Obecně se nemusí jednat pouze o výstavy výtvarných prací. Lze 

samozřejmě zřizovat výstavu například historických fotografií nebo 

zajímavých artefaktů. Výstavě samotné obvykle předchází vernisáž, která 

bývá obohacena programem jiného obsahu, než je výstava. Často se 

používá hudební produkce - buď klasické, nebo jazzové hudby. Výjimkou 

není využití například dramatické produkce při vernisáži (úryvky textu, 

recitace básní apod.). Výstavy konané na základních uměleckých školách 

mohou být  tématické, absolventské, závěrečné (ke konci školního roku), 

apod. Tuto činnost doporučuji využívat častěji, vzhledem k tomu, že žáci 

uměleckých škol velkou možnost výstav a prezentací svých prací nemají. 

 

t) Soutěž 

Základní umělecké školy se prezentují na soutěžích ZUŠ hudbou, tancem, 

dramatickým projevem a výtvarnými pracemi.   Je to pro školy příležitost 

k prezentaci školy v prostředí největší konkurence. Jde o prezentaci nejen  

názvů měst, základních uměleckých škol, jmen žáků, ale také učitelů. Tuto  

příležitost by si základní umělecké školy neměly nechat ujít. 

 

u) Festival 

Festival je přehlídka uměleckých výkonů a výtvorů. Koná se většinou  

v prostorách pro větší počet účastníků. Je to taktéž velká příležitost pro  

základní umělecké školy a jejich propagaci na veřejnosti, a to z důvodu  

přítomnosti zástupců mnoha médií.  

 

v) Vystoupení pro organizace obce (zřizovatele) 

Každá obec zřizuje své spolky a organizace, které jí slouží nebo nabízí pro 

určitou skupinu lidí kulturní nebo jiné vyžití.   V některých obcích spolky a 

organizace mezi sebou spolupracují a jedna druhé poskytuje určité služby 

na oplátku.  Takto spolupracují například školy, úřady, domovy důchodců a 

domy s pečovatelskou službou či domovy dětí. Základních uměleckých 

škol se tato spolupráce týká také. Mají k dispozici neuvěřitelný kulturní 

potencionál, který lze kdykoli použít. Může nabídnout divadelní 
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představení, koncert, taneční vystoupení i výrobu dárkových předmětů.  

Základní umělecké školy mají možnost vystupovat v rámci obce zejména 

pro tyto organizace a spolky: 

 Mateřské školy 

 Základní školy 

 Speciální školy 

 Střední školy 

 SPOZ (sbor pro občanské záležitosti – vítání občánků) 

 Kluby (např. klub historie obce – koncerty) 

 Svazy  

 Domovy důchodců 

 Dětské domovy 

 

w) Promotion  

Zakladatelství, podnět, podpora, úvodní zaváděcí reklama, jíž se  propaguje  

nový  výrobek    nebo    produkt    *)  Tato  prezentační technika se používá  

převážně u firem,  které  uvádějí   na trh  nové  výrobky.        Ve  školách  a  

institucích  se    tato  technika  používá  též.   Jedná se zejména o promotion   

nových   vzdělávacích   i   jiných programů.      Vysoké  školy       používají   

promotion zejména  po objevení  nových  zdrojů,   technologií  a  materiálů.    

Na základních  uměleckých  školách  je    možné    promotion  připravit   k  

 zavedení  počítačových   programů  pro   výuku   počítačové  grafiky    pro  

výtvarný     obor   nebo  hudební    programy   pro    skladatele    a    výuku  

nových hudebních nástrojů. 

  

x) Osobní rozhovory vedení základní umělecké školy se zákazníky 

Osobní rozhovory provádí vedení základní umělecké školy zejména při 

náborovém řízení s rodiči dětí, které chtějí do školy přihlásit. Z velké části 

se jedná o podmínky studia, apod. 

    

 

 

*) internetový ABZ slovník cizích slov 



29 
 

y) Prezentace výukových programů základní umělecké školy 

Pokud si zvolíme tuto propagační techniku, která se ve většině případů 

připravuje v počítačové aplikaci MS PowerPoint, musíme dbát na to, aby 

měla smysl a koncepci. K tomu je nutné uvědomit si na začátek několik 

důležitých věcí prezentace: 

1. PROČ? (proč budu dělat prezentaci?) 

2. CO? (jaké sdělení chci přinést, jaké médium si pro prezentaci 

vyberu a co všechno budu ke své prezentaci potřebovat za 

pomůcky?) 

3. KDO? (jací posluchači budou prezentaci poslouchat?) 

 

Aby se prezentace neminula účinkem, měli bychom dodržovat ještě 

několik zásad: 

1. Používat atraktivní materiál s mírou – prim v této situaci 

hraje moderátor s mluveným slovem a materiál na projektovém plátně 

je jen pro dokreslení ústního projevu. 

2. Důležitá je jednoduchost – používání jednoduchých grafů a 

grafiky odrážejících to, co říká řečník.  

3.  Neopakovat po programu MS PowerPoint  -  připravit si řeč 

 tak, aby doplnila to, co je na počítači. 

 4.  Správně načasovat komentář – uvést snímek, nechat ho chvíli 

prostudovat přítomné a pak okomentovat  

      5. Používat pestré barvy a různé velikosti a tvary písmen  

    6.  Vkládat pro pestrost fotografie  

    7.  Propagační materiály školy předávat zásadně v závěru 

prezentace 

  

 

Pokud budete vykonávat prezentaci v prostorách, které neznáte, je dobré, 

abyste si zjistili podmínky v těchto prostorách.  
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Základní  struktura  prezentace  obsahuje  tři  body, které bychom měli zásadně  

dodržovat, aby působila přehledně: 

1. Úvod  

    Přivítejte účastníky a sdělte jim obsah prezentace. 

2. Rozvinutí  

Komentujte hlavní myšlenky a body prezentace. 

        3. Shrnutí 

Shrňte důležité body, dejte čas na dotazy, zkontrolujte dosažení 

cíle a rozlučte se s posluchači. 

 

 

2.6.  Shrnutí 

PR je velice rozmanitá oblast práce. Je nutné se v ní dobře orientovat a užívat cíleně 

jejích správných nástrojů v pravý okamžik. Při této práci je nutno předvídat a neustále 

vyhodnocovat výsledky svých šetření. PR je nutné neustále zdokonalovat a studovat. 

Vyvíjejí se. V kapitolách  výše  uvedených  jsme  si  nastínili  situaci,   která ve 

školství je, a jakým způsobem a jaké nástroje PR užíváme. V posledních odstavcích 

byly uvedeny nástroje PR, které a jak se používají na základních uměleckých školách. 

V další části práce se  budeme zabývat šetřením  používání nástrojů PR na těchto 

školách. 
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3. VÝZKUM 

3.1. Stanovení hypotézy 

Základní umělecké školy v České republice nemají žádný návod, jak a kdy používat 

Public Relations a  jeho nástroje ke komunikaci s veřejností. Výsledky tohoto 

výzkumu  by měly být indiciemi k vytvoření návodu (závěr), jak nástroje PR užívat. 

Vzhledem k tomu, že je v současné společnosti častější změna na vedoucích postech 

škol obecně, budou závěry této práce důležité zejména pro nastupující ředitele ZUŠ, a 

to hlavně v jejich počátku k orientaci v používání nástrojů PR.   

Výzkum nám ukáže, zda se základní umělecké školy věnují Public Relations a zda 

jsou omezovány nedostatkem finančních prostředků.  

 

Výzkumná sonda by měla potvrdit následující tvrzení: 

1. Základní umělecké školy se věnují své propagaci a prezentaci. 

2. ZUŠ mají dostatek finančních prostředků na propagaci a prezentaci. 

3. Mezi velikostí ZUŠ a preferováním některého z nástrojů PR je spojitost. 

4. Veřejné vystoupení školy je nejužívanějším nástrojem PR na základních 

uměleckých školách. 

 

 

3.2. Dotazník 

Pro strukturu dotazníku, kterou jsem použil, jsem se rozhodl proto, aby detailně 

zjistila stav používání nástrojů PR.  

Dotazník byl rozeslán e-mailovou poštou všem ředitelům základních uměleckých   

škol, popřípadě jejich zástupcům v lednu 2009. Při předpokladu, že všechny základní 

umělecké školy používají e-mailovou poštu, byl tedy dotazník rozeslán na všechny 

školy v počtu 478. Vyplněných dotazníků se vrátilo 60. Návratnost je tedy 12,5%.  

 

V hlavičce dotazníku byly uvedeny otázky pro částečnou identifikaci ZUŠ: 

 Vystudovaný obor ředitele (zástupce ředitele) 

 Počet žáků školy – zde měli respondenti označit, do které skupiny podle 

počtu žáků jejich škola patří (0-100, 101 – 300,301 – 500, 501 – 1000, 

1001 – a více).  

 Počet obyvatel obce u dotazované základní umělecké školy 

 Z odpovědí na tyto dotazy zjistíme, s jakým materiálem budeme pracovat. 
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Byly položeny tyto otázky: 

1. Myslíte si, že propagace  vaší školy je nutná? 

2. Plánujete dopředu propagaci  vaší školy? 

3. Vyčleňujete z rozpočtu školy finanční prostředky na propagaci  školy? 

4. Využíváte v maximální míře propagaci vaší školy? 

5. Máte dostatek finančních prostředků na propagaci vaší školy? 

6. Máte ve svém týmu člověka, který má za úkol starat se o Public 

Relations ve vaší škole? 

7. Podílí se na Public Relations všichni zaměstnanci školy? 

8. Sledujete Public Relations u konkurenčních škol? 

9. Sledujete Public Relations u nekonkurenčních škol? 

10. Pořádá vaše škola nábory žáků? 

11. Zvete na školní akce zástupce médií? 

12. Vydáváte školní časopis? 

13. Natočila vaše škola propagační DVD? 

14. Má vaše škola logo? 

15. Rozdáváte hostům a návštěvám školy dárky s logem školy? 

16. Dostávají vaši žáci dárky s logem školy? 

17. Spolupracuje vaše škola s jinými školami? 

18. Prezentuje se vaše škola v zahraničí? 

19. Vyjádřete v procentech využití public relations ve vaší škole za 

poslední rok: 

 Webové stránky 

 TV-místní televizní vysílání 

 Rozhlas 

 Tisk 

 Video, DVD 

 Jiná média 

 Veřejné vystoupení školy 

 Dny otevřených dveří 

 Reklamní letáky 
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 Výchovné koncerty a podobné akce ve výtvarném, tanečním a 

literárně dramatickém oboru, směřující ke zvýšení počtu žáků ve 

škole. 

 

3.3. Vyhodnocení otázek 

3.3.1. Hlavička dotazníku  

 

 a) Vystudovaný obor ředitele 

 

Graf k otázce v hlavičce dotazníku. Vystudovaný obor ředitele ZUŠ 

 

 

 

 

Z počtu odpovědí na dotaz můžeme konstatovat, že 95% respondentů odpovědělo, že 

ředitelé škol mají vystudovaný hudební obor, ať na konzervatoři nebo AMU. 

 

 b)  Počet žáků školy 

 

                    Graf k otázce v hlavičce dotazníku. Počet žáků školy 
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          Podle zadání vznikly čtyři skupiny škol rozdělené podle počtu žáků: 

  Do 300 žáků      –   21,7% (13 škol) 

 Do 500 žáků      –   33,3% (20 škol) 

 Do 1000 žáků     –   33,3% (20 škol) 

 1001 a více žáků       –   11,7% (7 škol) 

  

 

 

 c)  počet obyvatel obce u dotazovaných ZUŠ 

 

 

Průměrný počet obyvatel v obcích, ve kterých sídlí ZUŠ 

 

Velikost školy 

(počet žáků) 
0-300 301-500 501-1000 1001 a více 

Průměrný počet 

obyvatel (v tis.) 
5,7 11,4 108 282,5 

 

 

Odpovědi zjistily, že: 

 nejmenší školy jsou z měst, která mají průměrně 5,7 tis. obyvatel  

 školy do 500 žáků jsou z měst, která mají průměrně 11,4 tis. obyvatel 

 školy do 1000 žáků jsou z měst, která mají průměrně 108 tis. obyvatel 

 školy s počtem žáků nad 1000 mají průměrně 282 tis. Obyvatel 
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3.3.2. Dotazník – grafické znázornění 

 

Otázka č.1 

Graf odpovědí k otázce č.1 

 

                 všechny ZUŠ dohromady                 podle velikosti škol (%) 

 

 

Většina respondentů je přesvědčena, že propagace školy je v současnosti nutná. Jednoznačně 

jsou o tom přesvědčeni respondenti z velkých ZUŠ. 

 

 

Otázka č.2  

Graf odpovědí k otázce č.2 

 

   všechny školy dohromady                 podle velikosti škol (%) 

 

 

Odpovědi potvrdily, že propagaci školy plánuje dopředu velké množství škol, což svědčí o 

tom, že je většina respondentů seznámena s problematikou propagace školy.  
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Otázka č.3 

Graf odpovědí k otázce č.3 

 

   všechny školy dohromady               podle velikosti škol (%) 

 

 

Podle předpokladu většina škol vyčleňuje ze svého rozpočtu finanční prostředky na propagaci 

školy.  28,4% škol tuto činnost spíše nedělá nebo nedělá vůbec. V této oblasti jsou u ZUŠ 

značné rezervy. 

 

 

Otázka č.4 

Graf odpovědí k otázce č.4 

 

     všechny školy dohromady      podle velikosti škol (%) 

 

 

Odpovědi nám nepotvrdily hypotézu, že ZUŠ využívá maximálně propagaci. U ZUŠ se kromě 

největších škol objevovaly záporné odpovědi. 
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Otázka č.5 

Graf odpovědí k otázce č.5 

 

    všechny školy dohromady       podle velikosti škol (%) 

 

 

Odpovědi nám nepotvrdily hypotézu, že ZUŠ mají dostatek finančních prostředků na 

propagaci. Finanční prostředky spíše nemá nebo nemá 30% ZUŠ. Největší nedostatek těchto 

prostředků je patrný u nejmenších ZUŠ. 

 

 

Otázka č.6 

Graf odpovědí k otázce č.6 

 

   všechny školy dohromady             podle velikosti škol (%) 

 

 

Z tohoto grafu nám podle odpovědí vyplývá, že těsná nadpoloviční většina ZUŠ (56,7%) má 

ve svém kolektivu pracovníka, který se stará o PR aktivity. Nejvíce záporných odpovědí bylo 

u škol do 500 žáků. 
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Otázka č. 7 

Graf odpovědí k otázce č.7 

 

  všechny školy dohromady               podle velikosti školy (%) 

 

 

Odpovědi na otázku nám potvrdily, že u 38,3% ZUŠ se nepodílí všichni zaměstnanci na PR. 

Zřetelně převažují záporné odpovědi. To znamená, že na PR aktivitách pracuje pouze 

management školy. 

 

 

Otázka č.8 

Graf odpovědí k otázce č.8 

 

  všechny školy dohromady               podle velikosti školy (%) 

 

 

Šetřením bylo zjištěno, že nejvíce se zajímají o PR u konkurenčních ZUŠ školy s počtem do 

1000 žáků, což je dokladem toho, že mohou být ve více konkurenčním prostředí. 
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Otázka č.9 

Graf odpovědí k otázce č.9 

 

    všechny školy dohromady       podle velikosti školy (%) 

 

 

Šetřením v této otázce bylo zjištěno, že ZUŠ příliš PR u nekonkurenčních škol nesledují. 

Pouze u 54,3% ZUŠ tento jev existuje. Můžeme z toho usoudit hledání nových nápadů a 

možností v PR a hlavně velké rezervy v této oblasti, které nejsou využity. 

 

 

Otázka č.10 

Graf odpovědí k otázce č.10 

 

 všechny školy dohromady      podle velikosti školy (%) 

 

 

Odpovědi potvrdily, že naprostá většina ZUŠ pořádá nábory žáků. Pouze u 15,4% malých 

ZUŠ tuto aktivitu nepořádají, což je škoda. Zvýšilo by to prestiž školy. ZUŠ jsou školy 

výběrové, kde by měla proběhnout výběrová řízení. 
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Otázka č.11 

Graf odpovědí k otázce č.11 

 

  všechny školy dohromady    podle velikosti školy (%) 

 

 

Odpovědi potvrdily, že většina škol zve na své akce zástupce médií. Nejvíce záporných 

odpovědí (31%) jsme se dočkali od respondentů z malých ZUŠ. 

 

 

Otázka č.12 

Graf odpovědí k otázce č.12 

 

 všechny školy dohromady    podle velikosti školy (%) 

 

 

Odpovědi potvrdily, že školní časopis vydává pouze 18,3% dotazovaných ZUŠ. U většiny 

škol je tedy v tomto směru velká rezerva. Největší rezerva je u škol do 1000 žáků, kde 95% 

odpovědí tvořila odpověď ne. Je to velký nevyužitý prostor, který se ZUŠ naskýtá. V této 

oblasti existují obrovské příležitosti propagace ZUŠ. 
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Otázka č.13 

Graf odpovědí k otázce č.13 

 

   všechny školy dohromady     podle velikosti školy (%) 

 

 

Odpovědi potvrdily, že 38,3% oslovených ZUŠ natočilo své reklamní DVD. Tento výsledek 

ukazuje, že se školy orientují na média, která působí na většinu smyslů člověka a širší 

veřejnost. 

 

 

Otázka č.14   

Graf odpovědí k otázce č.14 

 

  všechny školy dohromady      podle velikosti školy (%) 

 

 

Odpovědi potvrdily, že své logo  má  80% škol. 16,6%  respondentů odpovědělo záporně. 

Největší procento kladných odpovědí je u největších ZUŠ – 100%. Naopak nejmenší počet 

škol s logem je u nejmenších ZUŠ - 38,5%.  
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Otázka č.15 

Graf odpovědí k otázce č.15 

 

   všechny školy dohromady    podle velikosti školy (%) 

 

 

Odpovědi potvrdily, že většina ZUŠ rozdává dárky s logem školy. Největší procento odpovědí 

„ne“ bylo u nejmenších ZUŠ – 77%.  Naopak žádnou zápornou odpověď jsme nezaznamenali 

u respondentů z největších škol. 

 

 

Otázka č.16 

Graf odpovědí k otázce č.16 

 

   všechny školy dohromady            podle velikosti školy (%) 

 

 

Odpovědi potvrdily, že dárky s logem školy žákům dává 56,6% ZUŠ. Největší procento 

záporných odpovědí (84,6%) označili respondenti z nejmenších škol. Zde je vidět, že finanční 

prostředky na tyto aktivity chybí zejména na nejmenších školách. 
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Otázka č.17 

Graf odpovědí k otázce č.17 

 

      všechny školy dohromady   podle velikosti školy (%) 

 

 

V odpovědích na tuto otázku se respondenti naprosto shodli. Všechny ZUŠ - kromě 5% ZUŠ 

do 500 žáků - spolupracují na svých aktivitách s jinými školami. 

 

 

Otázka č.18   

Graf odpovědí k otázce č.18 

 

 všechny školy dohromady    podle velikosti školy (%) 

 

 

Odpovědi potvrdily, že 58% ZUŠ se prezentuje v zahraničí.  Největší procento této aktivity 

jsme zaznamenali u škol do 1000 žáků – 65%.  Naopak nejméně se této aktivity účastní 

nejmenší školy – 53,8%. 
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Otázka č.19 

Graf odpovědí k otázce č.19 

 

Graf k odpovědí na otázku č.19 podle velikosti škol 

 

 

Na těchto grafech je zřejmé, že se ZUŠ věnují všem aktivitám přibližně ve stejné intenzitě. 

Směrem k větším školám se snižují procenta u některých aktivit a zvyšují se u aktivit jiných – 

nákladnějších.  
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Graf odpovědí k otázce č.19 

 

Vyjádření všech základních uměleckých škol 

 

 

               Celkový graf potvrdil dílčí hlasování ZUŠ dle velikosti. 

 

Graf k seřazení nástrojů PR od nejužívanějšího k nejméně užívanému 

 



46 
 

3.3.3. Potvrzení hypotéz 

Hypotéza č.1, že se ZUŠ věnují maximálně své propagaci se nepotvrdila. 

Z šetření v tomto směru bylo zjištěno, že školy do 1000 žáků mají v tomto 

ohledu rezervy. Plně se propagaci věnují pouze ZUŠ s počtem žáků nad 1000. 

 

Hypotéza č.2 , že ZUŠ mají na propagaci dostatek finančních prostředků, se 

nepotvrdila. Z výzkumné sondy vyplynulo, že odpověď „spíše ne“ a „ne“ 

označilo 30% ZUŠ. To znamená, že jsou ZUŠ v této činnosti omezovány. 

Podle grafu nemají větší potíže s financemi na propagaci pouze školy nad 1000 

žáků. Je to způsobeno lepší ekonomickou situací ve velkých městech. 

  

Hypotéza č.3, že mezi velikostí ZUŠ a preferováním určitého nástroje Public 

Relations je spojitost, se nepotvrdila. Z šetření dále vyplynulo, že malé ZUŠ se 

více orientují na aktivity, které nepotřebují finanční krytí (veřejné vystoupení 

školy) na rozdíl od velkých, které na dražší formy propagace finanční 

prostředky mají. 

 

Hypotéza č.4, že nejužívanějším nástrojem Public Relations na základních 

uměleckých školách je veřejné vystoupení školy, se potvrdila. Zajímavým 

výsledkem také je, že například malé ZUŠ pořádají o 10% více veřejných 

vystoupení školy nežli největší ZUŠ. 

 

 

4. ZÁVĚR 

Nástroje a techniky Public Relations jsou velmi citlivým a tvárným prostředím, ve kterém 

se člověk, který nemá dostatečné zkušenosti s tímto směrem činnosti, špatně orientuje. 

Tato práce se věnovala především technikám a nástrojům PR, které používají základní 

umělecké školy. Cílem bylo doporučení začínajícím ředitelům ZUŠ, jak mají v oblasti PR 

pracovat a využívat jeho nástroje. Tento cíl byl splněn - výstupem této práce je tedy 

doporučení či návod, jaké techniky PR jsou v základním uměleckém školství používány 

nejčastěji, a také jejich posloupnost používání v České republice, také podle velikosti 

základních uměleckých škol. To je velmi důležité,  neboť procento užívání PR nástrojů se 

mění podle velikosti ZUŠ. 
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4.1. Doporučení  

Navrhuji tedy, aby si nově nastupující ředitel základní umělecké školy zjistil, jakým 

způsobem je nakládáno s Public Relations - například SWOT analýza, a poté zaujal 

v tomto ohledu stanovisko podle situace, kterou zjistí jeho sonda. Na základě výzkumu 

a jeho výsledků navrhuji začít se zjišťováním nástrojů PR podle posledního grafu, tedy 

od nejvíce používaného k nejméně užívanému. Je důležité si stanovit cíl, jak a jakými 

prostředky k tomu cíli či výsledku dojít. 

 

 

4.2. Přínos 

Tato práce by měla mít přínos pro sféru řízení na základních uměleckých školách 

v oblasti Public Relations. V současné době pokládám také za nutné se v této oblasti 

managementu neustále vzdělávat. Vždyť základní umělecké školy jsou nádherným 

nástrojem pro komunikaci ve společnosti. 
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