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Resumé: 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá současným stavem public relations a jeho 

analýzou v ZUŠ. Snaží se nalézt formy a obsah činností, kterými lze na tyto 

zjištěné skutečnosti reagovat a navrhnout nové možnosti pro zlepšení práce škol 

v této oblasti. V první části práce je stručně popisován pojem marketing, 

podrobněji pak marketingový mix a marketingové komunikace se zaměřením na 

public relations. Druhá část obsahuje popis práce ZUŠ jako typu školy a možné 

návrhy nových činností marketingových komunikací a public relations. Třetí část 

podává analýzu současného stavu PR a shrnutí výsledku výzkumných sond, které 

zároveň reagují na aktuální situaci spojenou s hospodářskou krizí. Práce vychází 

z odborné literatury, informací z ní získaných, z výzkumných sond a z vlastních 

poznatků a zkušeností. Přináší stručný přehled odborné literatury a možnosti lépe 

využít marketingových komunikací v oblasti PR v řídící práci základních 

uměleckých škol.  

 

Summary: 

The final Bachelor work deals with the contemporary state of public relations and 

its analysis at Basic Art School (ZUŠ). It tries to find the forms and contents of the 

activities, which thanks to examined facts can react and propose new possibilities 

of improving the work there is a brief description of the term marketing, in more 

details then the marketing mix and marketing communications with the orientation 

on public relations. The sekond part describes the work of ZUŠ as a type of school 

and includes possible suggestions of marketing communication and public 

relations new activities. The third part gives the analysis of contemporary PR and 

recapitulation of the results of research questionnaires which, at the same time, 

react to the actual situation connected with the economical crisis. The work is 

based on the specialized literature, its information, information gained from the 

research questionnaires and my own knowledge and experience. It brings a short 

grasp of specialized literature and possibilities how to use better marketing 

communications in the field of PR in the managerial work at Basic Art Schools.  

 

Klíčová slova: 

Marketing, marketingový mix, marketingové komunikace, reklama, osobní prodej, 

podpora prodeje, internet, public relations, sponzoring. 
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Úvodní část 
 
 
Úvod 
 

Současné společenské postavení škol, jejich osamostatnění, které vyplývá 

z nového Školského zákona a jej provázejících předpisů, vede vedoucí pracovníky 

ve školství k potřebě nového způsobu řízení škol. Toto je ve školství nový 

fenomén. Školy už nejsou pouze zařízeními, která co nejpřesněji a nejjednotněji 

vykonávají představy řídích orgánů, nýbrž samostatnými jednotkami, které se 

snaží uplatnit na stále více konkurenčním trhu poskytujícím školské služby. To 

neznamená, že konkurence mezi školami v minulosti neexistovala, v současnosti 

se pouze stává jedním z uvědomělých cílů školského zařízení. To také neznamená, 

že v minulosti se školy nesnažily vyhovět potřebám společnosti, znamená to 

pouze, že současné školy se snaží přizpůsobit specifickým potřebám té které 

lokality nebo oblasti. A právě tedy nejen pro vzrůstající konkurenci, pro změny ve 

způsobu financování škol, pro změny, které přinesl nový Školský zákon a zavádění 

RVP a ŠVP do praxe, vedou školy k tomu, aby se zabývaly marketingem jako 

formou řízení, která bude v současné době hospodářské krize nabývat stále většího 

významu. 

J. Světlík uvádí: „V odborné veřejnosti je postoj k uplatňování marketingu ve 

školství v podstatě trojí:  

1. Pro mnoho lidí, zejména ze školského prostředí, je představa školy jako 

marketingově orientovaného tržního subjektu přinejmenším nevhodná. Popírají 

existenci stále prohlubující se konkurence na trhu vzdělávacích služeb. (Jak však 

potvrdí každý ředitel školy, tato konkurence v praxi existuje a se snižujícími počty 

žáků a studentů se stále více prohlubuje). Rovněž srovnání školy s nějakou firmou 

je podle odpůrců marketingového přístupu nemravné. Cíle školy nelze srovnávat 

s cíly hospodářského subjektu. To je do určité míry pravda. I když jsou cíle řádově 

odlišné, můžeme při srovnání škol a tržních subjektů zjistit přinejmenším jeden 

shodný atribut. Na trhu existují jak úspěšné a vynikající podniky a školy, po 

jejichž produktech je na trhu velká poptávka, tak i firmy a školy, které tak úspěšné 

nejsou a kterým hrozí, dříve či později, zánik nebo problémy.  

2. Na straně druhé existuje řada ředitelů škol i akademických funkcionářů škol 

vysokých, kteří sousloví marketing školy skloňují, zejména ve spojitosti se svou 
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vzdělávací institucí, ve všech pádech, přičemž obsahu a významu slova marketing 

nerozumí a svými každodenními rozhodnutími to i dokazují. 

3. Třetí skupina je skupina řídících pracovníků škol, kteří volí marketingový 

přístup k řízení jim svěřené vzdělávací instituce a svou každodenní prací 

prokazují, že marketingové řízení školy je v praxi úspěšné. A to často i přes to, že 

marketing školy nikde nestudovali a s teorií marketingu se dosud neměli čas 

podrobněji seznámit.“ (J. Světlík, 23, s. 19, in Pechová). 

Úkolem této práce je tedy nejen nalézání vztahu nově situovaných škol 

k veřejnosti, ale také nalézání způsobu vyjádřit specifickou nabídku, kterou škola, 

na rozdíl od ostatních, veřejnosti dává. Tato práce se zaměřuje na jeden konkrétní 

typ školy – základní uměleckou školu (dále jen ZUŠ), která možná víc, než ostatní 

druhy škol, je vystavena konkurenčnímu prostředí a nutnosti umět uplatnit aspoň 

některé z možností marketingových komunikací a porozumět a vystihnout potřeby 

veřejnosti. Jednou ze součástí marketingových komunikací je označován termín 

„public relations“ (dále jen PR), jehož samotný název neznamená nic jiného než 

„vztahy s veřejností.“ A protože komunikace se zákazníkem, komunikace se 

zaměstnanci a komunikace s veřejností jsou neodlučitelnou součástí dnešní reality 

pro úspěšné vedení firmy, a o škole můžeme hovořit jako o firmě či podniku, 

zmapováním současného stavu PR v rámci ZUŠ a jeho analýzou, může autorka 

přispět možnými návrhy pro zlepšení práce v této oblasti na základě analýzy 

současného stavu. Touto tématikou se autorka zabývala ve své závěrečné práci 

FSII. 

 

Stručné zhodnocení odborné literatury k dané problematice 

V knihovnách a na knižním trhu existuje velké množství odborné literatury 

zaměřené na marketing a jeho jednotlivé části. Bohužel, knih, které by uplatnily 

marketing do školského prostředí, není mnoho. 

Přínosem pro řídící pracovníky ve školství (a nejen pro ně) je kniha od J. Světlíka 

„Marketing školy“, která je ale velice těžce dostupná. Městská knihovna v Praze 

má jeden výtisk, na který je čekací lhůta rezervace půl roku. 

Z hlediska samotných marketingových komunikací je přínosem publikace 

J.Nagyové (3), ale opět bez aplikace na školské prostředí. Jako prospěšný se jeví 

odborný měsíčník J.Světlíka „Řízení školy“ (5), který ale oblast zavádění 

marketingu do škol neřeší zcela systematicky. 
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Tentýž problém, problém nedostatku literatury, se týká také knih týkajících se 

public relations. Zajímavou a čtivou knihou s touto tématikou je kniha Ph. Leslyho 

„Public relations. Teorie a praxe“ (6). 

Jako velmi dobře zpracovaný studijní text pro zavedení marketingových činností 

do školské praxe doporučuji bakalářskou práci pí Pechové s názvem 

„Marketingové komunikace školy. Propagace školy – prezentace v regionu“ (9), 

která obsahuje jak obecné základy a principy marketingu, tak jeho jednotlivých 

aktivit. Zároveň je aplikuje do školského prostředí. 

Dalšími dvěma knihami, které jsou poměrně nové, ale v knihovně těžce dostupné, 

jsou knihy s názvem „Marketing podle cílových skupin“ autorů J. Kalky a F. 

Allgayera a „Marketing pro začátečníky“ od M. Foreta. První vyšla v roce 2007, 

druhá o rok déle, roku 2008.  

Autoři J. Kalka a F. Allgayer ve své knize rozdělují spotřebitele do třech cílových 

skupin a na základě interview s lidmi, jejichž životní styl je zcela rozdílný, zjišťují, 

jak tito spotřebitelé vnímají reklamu, kterým značkám dávají přednost při nákupu, 

jak využívají média či jaké hodnoty vyznávají. 

První skupinu tvoří lidé stejně smýšlející, lidé, kteří se podobají ve svém pojetí a 

stylu života. Druhý model srovnává základní postoje a představy o hodnotách 

cílových skupin, třetí, poslední, se zabývá základními modely vzhledem 

k hodnotové orientaci a spotřebě, které se v průběhu různých studií cílových 

skupin ukázaly. 

Přesto, že tyto tři modely reprezentují rozdílné přístupy, jak spotřebitele posuzovat 

a rozumět mu, využívají lidé, kteří rozhodují o marketingu a lidé, kteří uvádí 

média na trh, často více přístupů, které se vzájemně doplňují.  

Kniha, bohužel, nepatří mezi ty dobře čtivé, je napsána příliš odborně a 

předpokládá určité znalosti o marketingu na straně jejího čtenáře. 

Opakem této knihy je kniha M. Foreta, která je velmi přehledná, zajímavá, čtivá a 

především srozumitelná. Je rozdělena do tří částí, v nichž je čtenář postupně 

seznámen s podstatou marketingu a marketingového řízení, s tím, jaké se používají 

marketingové nástroje a postupy a jak se mohou projevovat jeho specifika. Za 

jednotlivými kapitolami jsou konkrétní příklady, otázky k procvičení a velmi 

vzácné rady pro začátečníky. 

Autorka se domnívá, že každý si v této knížce může najít poučení pro sebe a 

znalosti z této knihy aplikovat do své každodenní manažerské práce. 
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Přesto, že je na trhu dostatečné množství knih, týkajících se marketingu, autorka se 

domnívá, že školská praxe v současné době postrádá pro zavedení marketingových 

aktivit do systémů řízení publikace, kde by byly stručně nastíněny obecné základy 

marketingu, popsány jeho jednotlivé aktivity a to vše aplikováno do školského 

prostředí. Taková publikace či studijní text, který by toto vše obsahoval, není. 

Znamená to tedy prostudovat mnoho knih, a to je pro vytížené pracovníky ve 

školství velmi náročné. 

 

Zdůvodnění a cíl práce 

K vybrání tématu této závěrečné práce vedly autorku nejen důvody uvedené 

v úvodu, ale také zájem o propagaci školy jako takovou, pocit potřeby změn 

v prezentaci školy a pocit potřeby nalézání nových možností pro zlepšení práce 

ZUŠ (a nejen jich) v oblasti public relations. Od počátku bylo jasné, že se autorka 

neobejde bez teoretických poznatků a podkladů z výzkumných sond. Teprve na 

tomto základě se autorka mohla zabývat návrhy nových činností pro zlepšení práce 

škol v oblasti public relations. 

Vzhledem k tomu, že v době přípravy této práce propukla ekonomická krize, která 

by mohla ohrozit činnost ZUŠ, autorka se proto rozhodla zanalyzovat také tuto 

skutečnost v rámci této bakalářské práce. Cílem tedy bylo zmapování současného 

stavu PR včetně jejich analýzy, identifikace krizových prvků v marketingu ZUŠ 

v souvislosti s ekonomickou krizí a nalezení forem a obsahu činností, kterými je 

možné na zjištěné skutečnosti reagovat, a aplikování nově navržených činností 

marketingových komunikací a PR v školské praxi. 
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1. Teoretická část 

 

V současné době proniká do českého jazyka stále více cizích, zvláště anglických 

výrazů, které se používají čím dál tím častěji. Autorka si neklade za cíl tuto 

skutečnost hodnotit, pravdou ale je, že je mnohdy velmi obtížné nacházet k těmto 

výrazům české ekvivalenty. Nezbývá tedy, než v této teoretické části práce, 

některé tyto pojmy uvést a jejich obsah vysvětlit. V první podkapitole se bude 

teoretická část zabývat pojmem slova „marketing“. Ve druhé podkapitole 

klíčovým pojmem „marketingový mix“ a jeho rozborem, třetí podkapitola pak 

popíše část marketingového mixu – „marketingové komunikace“ se zaměřením na 

podrobnější vysvětlení pojmu PR. 

 

1.1 Marketing 

Marketing je metoda řízení, která umožňuje organizacím najít možnosti odbytu pro 

své výrobky nebo služby. Je stále více využívanou disciplínou i v neziskové sféře. 

V odborné literatuře najdeme mnoho definic marketingu, a tak uveďme aspoň 

některé. Definici, kterou uvádí D.E. Schultz a která je uznávaná Americkou 

marketingovou asociací, zní: „Marketing je proces plánování a provádění 

koncepce, tvorby cen, propagace a rozšiřování myšlenek, zboží a služeb za účelem 

vyvolání směny, která uspokojí požadavky jednotlivců i organizací.“ (2, s.24). 

Například Zdeněk Chmel uvádí, že marketing je „Způsob řízení hospodářské 

činnosti z hlediska trhu, vytváření výrobní a obchodní politiky na základě znalosti 

vývoje potřeb a požadavků trhu. Marketing působí na trh v tom smyslu, aby se 

zboží lépe a trvale prodávalo nejen v současnosti, ale i v budoucnu.“ (2, s. 24). 

Miroslav Foret hovoří o marketingu takto: „Předmětem marketingu jsou směnné 

vztahy mezi producenty, distributory a zákazníky (spotřebiteli) produktů v tržních 

podmínkách. Cílem těchto transakcí je vzájemná maximální spokojenost 

(uspokojování přání, potřeb, tužeb, pocitů) včetně případného zisku. Marketing 

přináší systematické poznatky a postupy, jimiž lze zvýšit pravděpodobnost 

úspěchu na trhu. Metodologie marketingu zahrnuje široké spektrum poznávacích 

aktivit známých z takových vědních disciplín, jako jsou ekonomie, logika, 

matematika, statistika, psychologie, sociologie atd. Speciální postupy, zejména 

zjišťování, zpracování a interpretace informací, jsou záležitostí marketingového 

informačního systému a marketingového výzkumu.“ (2, s. 25). Za jednu 
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z největších světově uznávaných marketingových autorit je považován Philip 

Kotler. Ten vidí marketing takto: „Marketing je sociálním a manažerským 

procesem, jehož pomocí získávají lidé to, co buď potřebují anebo po čem touží, a 

to na základě výroby komodit a jejich směny za komodity jiné anebo za peníze.“ 

(9, s. 11).  

Marketing vznikl, jako samostatný obor, koncem třicátých let dvacátého století 

v USA, kde také v této době byla zahájena jeho výuka na školách. Do Evropy 

pronikl v padesátých letech dvacátého století. Po roce 1990 začal pronikat i 

českých podniků. Podle M. Heskové je „současná aplikace marketingu do řízení 

českých podniků a institucí na různé úrovni. Vzrůstající váhu v marketingovém 

řízení má pak nástroj marketingové komunikace.“ (9, s. 12).  

 

1.2 Marketingový mix 

Jako první hovořil o marketingu jako o „mixu jednotlivých ingrediencí“ James 

Culliton na konci čtyřicátých let dvacátého století. Se čtyřmi ingrediencemi 

marketingu také později pracoval Richard Clewett. Jednalo se o tyto čtyři složky: 

produkt (Product), cenu (Price), distribuce (Distribution) a propagaci (Promotion). 

U zmíněného Richarda Clewetta studoval Jerry Mc Carthy, který uváděl, že 

všechny čtyři složky by se měly propojit, kombinovat a navíc slůvko „distribuce“ 

nahradil slovem „místo“ (Place). Tak tedy vznikl klasický „marketingový mix 4P.“ 

Budoucí profesor Jerry Mc Carthy, který působil na „Northwestern University“ 

stejně jako Philip Kotler, představil marketingový mix ve své knize „Marketing“ 

v roce 1960. Tím, kdo následně zpopularizoval marketingový mix byl právě Philip 

Kotler. V jedné z nejpoužívanějších učebnic marketingu „Marketing“ uvádí Philip 

Kotler spolu s Gary Armstrongem následující definici marketingového mixu: 

„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku 

podle přání zákazníků na cílovém trhu.“ (10). 

Marketingový mix je vlivem různých okolností stále proměnný, měl by být tedy 

sledován a přizpůsobován konkrétním podmínkám. Jeho jednotlivé prvky se dále 

člení a svým obsahem vytvářejí stejnorodý systém. 

Uveďme ještě aspoň jednu definici marketingového mixu tak, jak ji vidí J. Kincl. 

Ten představuje marketingový mix jako „soubor úkolů a dílčích opatření, které 

v konečném důsledku pomáhají uspokojit požadavky zákazníků takovým 
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způsobem, jenž umožňuje firmě dosáhnout svých cílů optimální cestou. 

Rafinovaností tohoto pojmu je, že různé firmy ve stejném oboru podnikání si 

mohou vybrat různé marketingové mixy. Ve skutečnosti jsou to právě tyto rozdíly, 

které mohou jedné firmě poskytnout konkurenční výhody nad jejími konkurenty.“ 

(9, s. 17).  

Klasický marketingový mix, označovaný zkratkou „4P“, tvoří tyto čtyři složky: 

Product, Price, Place, a Promotion. 

 

Schéma prvků klasického marketingového mixu „4P“  Schéma č. 1 

                                                                                           (podle Pechové, 9) 
 

 

Product       Place 

výrobek       místo prodeje, distribuce 

produktový mix      distribuční mix 

 

 

                                                       Marketingový mix 

 

 

Price       Promotion 

cena produktu      marketing, komunikace 

cenový mix      komunikační mix 

 

 

Product  - výrobek, služba 

Pojem produkt neoznačuje pouze samotný výrobek nebo službu, ale také 

sortiment, kvalitu, design, image, záruku a další faktory, které z pohledu 

spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání. Americká 

marketingová asociace uvádí, že je „za produkt považováno to, co lze na trhu 

nabídnout k upoutání pozornosti, k získání, užívání anebo ke spotřebě, tj. vše, co 

se vyznačuje schopností plnit přání nebo potřeby zákazníků“. (9, s. 18).  

„Produktový mix“ řeší, jak má výrobek vypadat, v jakém rozsahu a komu službu 

poskytnout. Produkt, který není kvalitní, nemá požadované užitné vlastnosti a 

nesplňuje potřeby kupujícího, je neprodejný a nepomůže k jeho prodeji sebelepší 
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reklama. Na základě tohoto prvku marketingového mixu se řeší a odvíjí takové 

záležitosti, jako jsou sortiment, design, záruka, kvalita a značka. 

 

Price – cena, hodnota produktu 

Cena je důležitou vlastností produktu. Je to hodnota vyjádřena penězi, za které se 

produkt prodává. V literatuře můžeme najít např. tuto definici: „Z marketingového 

hlediska představuje cena sumu peněz, množství výrobků anebo objem služeb, 

které je kupující ochoten prodávajícímu poskytnout jako protihodnotu za právo 

užívat určitý výrobek nebo službu. Z hlediska kupujícího vyjadřuje cena hodnotu 

určitého produktu, tj. poměr mezi jeho vnímanou kvalitou a množstvím peněz, 

které je za tento požadováno.“ (9, s. 19). Cena výrobku musí být nastavena tak, 

aby sledovala cenový vývoj na trhu, zajistila návratnost vložených investic a 

případný zisk, brala v úvahu životní cyklus výrobku, ceny konkurence i stav 

poptávky. I kvalitní produkt může být neprodejný, pokud je špatně nastavena jeho 

cena nebo neodpovídá jeho sociálnímu postavení. Tento způsob nástrojů cenové 

politiky je nazýván „cenový mix“.  

 

Place – místo prodeje produktu, distribuce 

Tento prvek marketingového mixu řeší otázky kdy, kde a jakou formou prodeje 

produkt využít. Zároveň řeší, jakým způsobem dostat zboží do rukou zákazníka, 

tedy způsob dopravy, místo prodeje nebo dostupnost služeb. Aby mohlo být 

dosaženo těchto cílů, bývá sestavován „distribuční mix“. Jednotlivé prvky 

distribučního mixu jsou označovány jako distribuční cesty nebo distribuční kanály. 

„Distribuční cesta v sobě zahrnuje soubor všech činností jednotlivců a firem, kteří 

se účastní procesu transferu výrobků a služeb z místa jejich vzniku do místa jejich 

konečné spotřeby nebo užití.“ (9, s. 19, 20). Pojem distribuční kanál pak vysvětluje 

Hannagan jako „cestu svádějící organizaci a její zákazníky dohromady, a to 

v určitém čase a na určité místo za účelem usnadnění směny.“ (9, s. 20). Míst 

prodeje, distribučních cest a kanálů je mnoho – od firem, poskytujících služby, až 

po služby zásilkové. 

 

Promotion – podpora – propagace prodeje produktu – marketingové komunikace 

Je-li v pořádku sám produkt, má-li správně stanovenou cenu a zajištěnou 

distribuci, má smysl uplatňovat nástroje na jeho podporu. Doslovný překlad 
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anglického výrazu „promotion“ se v českém jazyce uvádí jako „podpora“ či 

„povýšení“. Protože tento doslovný překlad nezní příliš vznešeně, odborníci se 

přiklání k označení „propagace“. Jelikož v posledních letech se stále více ukazuje 

důležitost komunikačního faktoru v marketingu, bývá vyjádřena v českém jazyce 

také jako „marketingové komunikace“. Znamená to tedy, že propagace je 

nadřazený a obecnější pojem pro všechny druhy marketingových komunikací. 

Propagace je přesvědčivou komunikací na prodej výrobků a služeb 

potencionálnímu zákazníkovi. V odborné literatuře je definován např. takto: „Na 

propagaci lze pohlížet jako na soubor metod a prostředků k poskytování informací. 

Jde o proces efektivního komunikování s lidmi a organizacemi v zájmu sdělení 

těchto informací.“ (9, s. 20).  

Formy propagačních činností (marketingové komunikace) tvoří tzv. „komunikační 

mix“. Uveďme některé prostředky komunikace, které se používají, např.: reklama, 

osobní prodej, podpora prodeje, public relations a s ním spojený sponzoring, 

internet a další. Tyto pojmy budou vysvětleny v podkapitole 1.3. – Marketingové 

komunikace. 

Ke 4P marketingového mixu bývá připojováno ještě několik dalších. Jelikož má 

ale lidský faktor v marketingu své nezastupitelné místo, uveďme jako páté P prvek 

„Persons, people, personnel“ – lidé, pracovníci daného subjektu. Na tom, jací lidé 

zastupují firmu a jakým způsobem komunikují s veřejností, zákazníky, závisí 

nejen pověst firmy, její image, ale také samozřejmě i její úspěch na trhu.  

Model „4P“ (případně „5P“) není v současné době jediným modelem 

marketingového mixu, i když si zatím udržuje své prvotní postavení. V současnosti 

se stále více prosazují modely, u nichž není na prvním místě produkt, ale klient, 

zákazník, spotřebitel.  

V marketingové praxi se v posledních letech začalo objevovat další členění 

marketingového mixu, jako je např. podoba „4C“ – Consumer (klient, spotřebitel), 

Costs (náklady), Competition (konkurence), Channels (kanály). 
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Schéma marketingového mixu „4C“     Schéma č. 2 

                                                                                          (podle Pechové, 9) 
 

Consumer      Competition 

výběr a určení      přizpůsobování se 

správného spotřebitele     činnosti konkurence 

 

 

         Marketingový mix 

                  „4C“ 

 

 

Cost       Channels 

posouzení nákladů ve     různé formy 

srovnání s konkurencí     distribuce 

 

Účinný marketingový mix vhodně kombinuje všechny proměnné tak, aby 

byla zákazníkovi poskytnuta maximální hodnota a splněny firemní 

marketingové cíle. Je to soubor osvědčených nástrojů k realizaci firemní strategie. 

Jednotlivé části -  prvky marketingového mixu – se navzájem ovlivňují a jako 

celek musí být všechny v pořádku a v rovnováze. Není-li tomu tak, nemusí být 

toto marketingové snažení úspěšné. To také podtrhuje pojem „mix“, kterým je 

v podstatě vyjádřeno, že se nepoužívá jeden nástroj izolovaně, ale že jde o jejich 

integraci a koordinaci. 

 

1.3 Marketingové komunikace 

Marketingové komunikace jsou považovány za jeden ze základních faktorů 

marketingového mixu. 

Pojem komunikace je prvkem velmi užívaným na různých úrovních. Historicky 

nejstarším reklamním prostředkem, již v době kamenné, bylo domlouvání se, tedy 

komunikace, od úst k ústům. Protože termín tzv. „per huba“ není dost vědecký, 

používá se dnes termín tzv. „interpersonální komunikace“. Dodnes se tato 

komunikace používá k přesvědčování zákazníka, aby se nějak zachoval, něco si 

koupil. Nenazýváme ji ale prostředkem reklamním, nýbrž prostředkem osobního 

prodeje. Tento způsob prodeje používají obchodní cestující, dealeři, prodavači na 

stáncích, ale také ti, kteří dělají reklamu po telefonu, jak tomu je v mnoha zemích 
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zvykem. Můžeme tedy říct, že osobní komunikace je komunikací s nejdelší tradicí 

v oblasti směny. Nejčastěji používaným modelem komunikace je model H.D. 

Lasswella, který ve své teorii říká: „Model pracuje se základními prvky (odesilatel 

– příjemce), nástroji komunikace (správa a médium), komunikační procesy 

(kódování a dekódování).“ (9, s. 22).  

Funkcí procesu komunikace a jejich názvů je mnoho, uveďme aspoň devět prvků 

procesu komunikace tak, jak je definuje Philip Kotler:  

- Odesílatel: strana sdělující zprávu druhé straně (také nazývaná zdroj nebo 

komunikátor). 

- Kódování: proces převedení myšlenky do symbolické formy. 

- Zpráva: soubor symbolů, které odesílatel vysílá. 

- Média: komunikační kanál, kterým se zpráva přenáší od odesílatele 

k příjemci. 

- Dekódování: proces, jehož prostřednictvím příjemce připisuje význam 

symbolům, vysílaným odesílatelem. 

- Příjemce: strana, která přijímá zprávu, vyslanou druhou stranou (také 

nazývaná cílová strana nebo publikum). 

- Odpověď: soubor reakcí příjemce poté, co byl vystaven zprávě. 

- Zpětná vazba: ta část odpovědi příjemce, která se vrací zpět k odesilateli. 

- Šum: neplánované poruchy nebo zkreslené vlivy v průběhu komunikačního 

procesu.“ (9, s. 22, 23). 

 

Základními druhy komunikace jsou: 

masová komunikace (neosobní) – předává sdělení skupině jednotlivců ve stejný 

okamžik. Výhodou této komunikace je oslovení většího množství lidí během 

krátké doby, náklady vynaložené v přepočtu na jednu osobu jsou relativně nízké a 

reakce na změnu trhu a prostředí je velmi pružná. Zároveň má ale tato forma 

komunikace i své nevýhody. Především nedochází k fyzické přítomnosti obou 

komunikujících stran. 

osobní komunikace (přímá) – komunikace dvou nebo několika málo osob. I tato 

forma má své výhody a nevýhody. Výhodou je fyzická účast obou stran, kdy 

komunikátor může vyhodnotit okamžitou zpětnou vazbu, a to i neverbálně. Na 

druhé straně příjemce může nabýt osobním stykem větší důvěry v komunikátora. 

Nevýhodou jsou pak vynaložené náklady v přepočtu na jednu osobu, tento druh 
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komunikace neumožňuje oslovit větší množství lidí, a pokud je potřeba oslovit 

větší počet zákazníků, je nutné zrealizovat více osobních kontaktů.  

Komunikace, ať už přímá či masová, by měla být realizována s určitými cíli. 

 

Hlavními cíli komunikace jsou: 

- informování spotřebitele 

- prosazování „svého zboží“ 

- přesvědčení zákazníků 

- zviditelnění existujících vlastností 

- upevňování dlouhodobých vztahů se zákazníkem a veřejností. 

 

Vzhledem k proměnnosti, vzájemnému prolínání a souladu jednotlivých prvků 

marketingové komunikace, může být dosaženo společného cíle, jímž je 

spokojenost celku.  

Pro orientaci následuje popis několika prvků marketingové komunikace a zároveň 

ukázka různých možností propagace. 

 

1.3.1 Reklama (advertising) 

Reklama je jednou z forem marketingových komunikací. Jde o komunikace mezi 

subjektem (institucí, firmou) a recipientem (zákazníkem). Reklama je placené 

sdělení o produktu či firmě, které se šíří pomocí reklamních prostředků a médií. Je 

neosobní placenou formou prezentace výrobků či služby, jejímž cílem je oslovit 

velké množství zákazníků, aby si něco koupili. Její nevýhodou je neosobní a 

jednostranná komunikace. Má funkci informovat a přesvědčit. K reklamnímu 

sdělení, tedy oslovení zákazníka, se používá různých reklamních prostředků a 

médií. Jedním z nich mohou být např. prostředky tištěné, tedy různé letáky, 

prospekty, katalogy, nálepky nebo prostředky určené k praktickému užití, jako 

jsou jízdenky, legitimace, vstupenky, účtenky či školní pomůcky. 

Další způsob reklamního sdělení jsou reklamní média, která jsou, v současné době, 

nejvýraznějším nástrojem komunikace a umožňují distribuci reklamních 

prostředků. K hlavním reklamním médiím patří média tisková (inzerce, noviny, 

časopisy či různé publikace), elektronická (televize, rozhlas, televizní a rozhlasové 

spoty), venkovní, která se používají v exteriéu na ulicích, u silnic a dálnic 

(plakátovací a billboardové plochy, nápisy na zdech, reklama na automobilech a 
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vozech veřejné dopravy, světelná reklama a veškeré další nosiče venkovní 

reklamy). 

 Další média, jako jsou např. místo prodeje neboli „point-of-sale“ (reklamní 

tiskoviny na prodejnách, obaly produktů, poutače aj.) nebo spoje (pošta, telefon, 

fax, e-mail) bývají považovány za samostatné médium. Dalším samostatným 

médiem v rámci marketingových komunikací je označován internet. Využití 

tohoto reklamního média v rámci propagace je velice flexibilní a interaktivní a 

příjemce již není pasivním konzumentem propagační informace.  

 

Prostředky internetové propagace jsou: 

- vyžádané (autorizované) e-maily 

- nevyžádané e-maily (spamy) 

- webové stránky firem 

- reklamní proužky (bannery) 

- textové odkazy (text links) 

 

Výhodou internetové reklamy je především vysoká míra přizpůsobení určitým 

cílovým skupinám.  

K oslovení široké skupiny lidí se používá nejen různých reklamních prostředků a 

médií, jak už bylo řečeno, ale také různých forem reklamy. Z hlediska etapy, ve 

které se reklama nachází, hovoříme o reklamě zaváděcí (informativní), 

přesvědčovací a reklamě připomínkové (udržovací). 

Z hlediska objektu reklamy hovoříme o reklamě produktové (výrobkové) – ta je 

zaměřena na způsoby užívání produktu a věcné důvody k jeho nákupu. Pokud 

bude předmětem reklamní kampaně značka, půjde o reklamu značkovou, kde se 

bude pracovat na vytvoření a upevnění  image této značky. Jako další uveďme 

např. reklamu firemní (nevýrobkovou reklamu firem) a reklamu sociální, řešící 

společenské problémy a prezentující veřejně prospěšné záležitosti. 

Podmínky realizace reklamy jsou dány zákonnými právními předpisy. Z etického 

hlediska jsou zásady reklamní praxe zpracovány v dokumentu „Etický kodex 

reklamy“ a problematiku neetických reklam a chování řeší „Rada pro reklamu“. 
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1.3.2 Osobní prodej (personal selling) 

Osobní prodej je nestarší forma propagace vůbec. Na rozdíl od publicity i od 

reklamy dochází při osobním prodeji k přímému kontaktu zástupce firmy se 

zákazníkem. Výhodou tohoto typu promotion je fakt, že zákazník se může ihned 

zeptat na produkt, jeho vlastnosti, záruční podmínky apod. Může si produkt na 

místě vyzkoušet a udělat objednávku. Osobní prodej patří k marketingovým 

komunikacím s nejrychlejší odezvou. Předpokladem úspěchu je kvalitní, zájmům 

cílových skupin odpovídající, produkt a samozřejmě správně stanovená cena. 

Distribuce je pak většinou realizována jako vlastní součást osobního prodeje. 

Klasickým příkladem je především práce obchodních cestujících, podomních 

obchodníků a různých dealerů. 

1.3.3 Podpora prodeje (sales promotion) 

Sales promotion, podpora prodeje ve vlastním slova smyslu, má velmi mnoho 

metod a prostředků. Nejčastěji jsou to především různé formy práce s cenou 

produktu, např. sezónní výprodeje a slevy, dále balení s překvapením, kupónové 

akce, soutěže, hry nebo možnost získání různých věrnostních výhod. Tato časově 

ohraničená metoda podpory prodeje má za cíl zvýšit prodej a přivést spotřebitele 

ke koupi výrobku. M Hesková říká: „Jsou dnes u některých firem investice do 

podpory prodeje větší než jsou investice do reklamy.“ (9, s. 29). 

 

1.3.4 Přímý marketing (direct marketing) 

Jako součást promotion bývá často uváděn tzv. „direct marketing“. Jde o adresnou 

formu propagační nabídky a ve své podstatě o rozšíření pojmu „osobní prodej“. 

Nabídka zboží neprobíhá pouze formou interpersonální komunikace, nýbrž také 

pomocí komunikačních médií: pošty, telefonu a faxu, internetu, e-mailu, televize, 

rozhlasu apod. Hlavními prostředky této marketingové komunikace jsou např. 

katalogy, telefonní seznamy, prospekty, časopisy a tištěné adresáře, telemarketing, 

teletext aj. Jako nový způsob přímého marketingu se začal objevovat tzv. „sms“ 

marketing, přímý marketing prostřednictvím mobilních telefonů. 

 

1.3.5 Strategické propagační konstanty (corporate design) 

Jde o souhrn nejvýznamnějších propagačních prvků, kterých organizace užívá, 

např.: 

- název firmy či produktu 
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- logotyp – grafická podoba tohoto názvu 

- typická firemní barva 

- grafický standard 

- firemní slogan nebo znělka 

 

Podstatou strategických propagačních konstant je jejich dlouhodobé a všestranné 

používání. 

 

1.3.6 Public relations (vztahy s veřejností) 

Chceme-li vysvětlit pojem PR, bude asi nejlépe začít překladem tohoto ustáleného 

spojení slov. Obvykle se uvádí překlad „vztahy s veřejností“. Už toto vyjádření 

naznačuje, jak obrovskou šíři konání to představuje. A to je druhá věc, o které chci 

hovořit dříve, než se pokusím najít co nejpřesnější definici. Jak těžké je takovou 

definici najít, vyjadřuje výrok jedné profesionální pracovnice PR Jill Sandoval: 

„Mí přátelé a rodina stále přesně nechápou, co vlastně dělám.“ (11). 

PR je něco, o čem se v poslední době stále více hovoří a zdá se, že se stávají 

jednou z klíčových činností marketingové komunikace. Uvědomělé vykonávání 

toho, co se dnes takto pojmenovává, je spojeno s moderním podnikáním, to 

znamená, že je to činnost stará více než sto let. Původ této činnosti musíme hledat 

v aktivitách tiskových agentur, moderní publicity a reklamy. V okamžiku, kdy se 

PR začaly provozovat jako uvědomělá činnost, objevily se první definice. Byly 

poměrně dlouhé, hlavně proto, že se snažily především popsat, co PR dělají, 

nikoliv čím jsou. 

Autorka se domnívá, že sledováním vývoje snahy definovat PR nám nejlépe 

umožní pochopit jejich podstatu. 

Nesporně sem patří především průzkum, který předchází zamýšlenou činnost, jeho 

vyhodnocení a následné plánování činnosti a jejích výsledků. Taková úvaha je 

důležitá např. před založením venkovské ZUŠ, protože počet obyvatel místa, 

místní tradice, založení lidí nám napoví o budoucí prosperitě takové školy. 

Ukazuje se, že do této oblasti průzkumu nutně patří také lidské zdroje, jednoduše 

řečeno setkání nadšených hudebníků, výtvarníků a propagátorů dalších 

uměleckých činností. Příkladem takového místa je např. ZUŠ v Polici nad Metují, 

která má dlouhodobě vynikající renomé. Kolik míst se stejným počtem obyvatel 

ani ZUŠ nemá. Mám pocit, že významnou roli hraje i vzdálenost od velkých 
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kulturně politických center, ve kterých mají lidé k sobě dál, mají tendenci kulturní 

činnost spíš konzumovat anebo upřednostňují výdělečnou činnost atp.  

Průzkum, o kterém autorka hovoří, nemůže být jednorázová, nebo ojedinělá akce, 

ale musí to být systematický a průběžný proces. 

Public relations také znamená umění soustavného naslouchání veřejnosti, účast na 

veřejném dění, součinnosti a souznění s ním, umění se přizpůsobit a vycházet 

veřejným zájmům vstříc a vytvářet dlouhodobé vazby. 

Do popisu činnosti PR patří také výklad veřejného mínění, postojů a stanovisek, 

jejich analýza a předvídání, zda mohou mít dobrý nebo špatný vliv na činnost 

organizace, v našem případě školy. 

Dosažení veřejné informovanosti a porozumění je také nesporně nutné k dosažení 

úspěchu a cílů každé organizace. Finanční vztahy, náklady, vztahy s vlastními 

zaměstnanci, úřady a jinými podobnými organizacemi jsou také velmi důležité. 

V případě ZUŠ je vytvoření dobrého týmu vlastních pracovníků velmi důležité, 

protože každý z nich má velmi širokou možnost styku a ovlivňování veřejnosti. 

Publicita vůbec je velmi významnou částí PR. Hlavním prostředkem je šíření 

informací za pomoci hromadných sdělovacích prostředků. Některé organizace to 

vede k vytvoření funkce tzv. „tiskového mluvčího“, vydávání zpráv pro tisk, 

pořádání tiskových besed a konferencí, rozhovorů s významnými osobnostmi 

organizace apod. Výhodou publicity je, že nevyžaduje velké finanční náklady. 

Stává se, že se PR zaměňují s reklamou. Hranice mezi těmito fenomény je někdy 

velice málo zřetelná. Hlavní rozdíl, jak se zdá, je v tom, že reklama přímo vyzývá 

veřejnost ke konzumaci něčeho, jednosměrně oznamuje, informuje a získává, je 

zpravidla krátkodobá, má často charakter kampaně a velmi často je placená. PR na 

druhé straně jsou činností dlouhodobou, plánovanou a snaží se vytvořit vzájemné 

porozumění mezi organizací a veřejností. 

Zvláštní formou marketingové komunikace, která je také považována za součást 

PR, je „sponzoring“. Jedná se o určitou sportovní, vzdělávací, kulturní nebo 

podpůrnou činnost, finanční i nefinanční, která nepřímo prezentuje své zájmy, 

obvykle na principu služby a protislužby. 

Závěrem této části autorčina výkladu je nutné zkonstatovat, že PR jsou významnou 

univerzální aktivitou, provozovanou často živelně, avšak stále více systematicky, 

organizovaně a profesionálně. Každý z nás neustále ovlivňuje své okolí, hledá 
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pochopení, spolupráci a uplatnění svých názorů a zájmů. Pracovníci PR dělají 

totéž odborně, uvědoměle a cíleně. 

 

Nejvýstižnější definice PR? 

S vědomím všeho předchozího výkladu lze konečně přistoupit k vyhledání 

nejvýstižnějších definicí, odpovídajících na otázku, co je PR.  

Jedním ze starších autorů, který používá termínu PR ve třech významech je E.L. 

Bernays: 

1. Informace určená veřejnosti. 

2. Přesvědčování namířené do veřejnosti za účelem změny postojů a jednání. 

3. Úsilí o sjednocení postojů a činnosti instituce s veřejností a veřejnosti 

s institucí. (2, s. 27). 

 

M. Hesková uvádí, že „Public relations“ jsou funkcí managementu, kdy jejich 

základní vlastností je: soustavnost, komplexnost, věrohodnost a tvůrčí charakter.“ 

(9, s. 27). 

Philip Lesly píše: „Public relations jsou vědou a uměním, jak chápat, vytvářet a 

ovlivňovat veřejné mínění. Jejich hlavním nástrojem jsou hromadné sdělovací 

prostředky. Public relations v sobě zahrnují prvky psychologie, politiky, 

ekonomiky, společenského pohybu a další složky, avšak stojí mimo ně. Jsou 

jedinou společenskovědní disciplínou, která zkoumá podstatu toho, proč a jak 

budou masy lidí jednat a jak budou akceptovat své sociální prostředí, kam budou 

směřovat jejich reakce. Public relations jsou tudíž dnes hlavním nástrojem vnějších 

vztahů každé země, regionu, skupiny, každé organizace a instituce.“ (6, s. 13). 

V roce 1998 vedoucí orgán Public Relations Society of America (PRSA) – její 

sněm – přijal formálně definici, která se stala nejšíře uznávanou a přijatelnou: 

„Public relations pomáhají organizaci a její veřejnosti vzájemně se přizpůsobovat“. 

(11). 

Ze všeho, co bylo řečeno a citováno, vyplývá, že v současné době 

nejvýznamnějším jevem, snad v celém světě, jsou postoje veřejnosti. Ty určují, 

čemu je nutno se přizpůsobit, jak věci organizovat, jak formovat instituce a jejich 

činnost, kde je třeba hledat podporu, s kým a jakým způsobem sdílet vzájemné 

informace. A protože veřejné mínění se stále mění, také proces porozumění a 

přizpůsobování nemůže být strnulý, izolovaný a nepohyblivý. To vysvětluje 
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změny, kterými v současné době prochází náš školský systém, to vysvětluje 

diskuse o něm a střetávání názorů, a to také vysvětluje, že zásady PR pronikají do 

škol, které se musí začít chovat ne už jen jako řízené organizace, ale jako 

organizace samostatné. 

PR na ZUŠ provádí na jedné straně komplexní prezentaci své školy za součinnosti 

zainteresovaného týmu vlastních pracovníků a na druhé straně zkoumají a 

poznávají veřejnost, kterou jakýmkoli způsobem potřebují oslovit, neboť škola je 

na této veřejnosti mimořádně závislá. Dbají na dobrou úroveň a pověst své školy. 
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2. Praktická část 

 

2.1 Popis práce ZUŠ jako typu škol 

Základní umělecké školy rozvíjejí nadání u talentovaných dětí a umožňují 

prohlubování zájmu o estetickou výchovu i těm méně nadaným, jejichž rodiče ale 

mají zájem o všestranný rozvoj svého dítěte. 

V dnešní době, kdy narůstá násilí a užívání drog mezi určitou částí mládeže, 

stoupá význam a poslání i ZUŠ, protože mohou pomoci rodičům obrátit zájmy 

jejich dětí jiným směrem. 

Kanadskými vědci bylo např. zjištěno, že hra na hudební nástroj může u menších 

dětí vést ke zlepšení paměti a schopnostem učit se, protože podněcuje různé formy 

rozvoje mozku. Jednoznačně se potvrdilo, že hudba má příznivý vliv na rozvoj 

poznávacích schopností dětí. 

Způsob výuky na našich ZUŠ je v Evropě ojedinělý a moderní; vytváří základnu 

občanské kultury tím, že poskytuje dětem ucelené stupně základního vzdělání ve 

všech uměleckých oborech. 

Koncepce škol je postavena na myšlence umožnit všem našim dětem prožívat 

povznášející okamžiky při setkání s uměním a vést je tak, aby z nich vyrůstali 

tvořiví, přemýšliví a laskaví lidé. ZUŠ dávají i základ k dalšímu vzdělání 

budoucích umělců – profesionálů – reprezentujících Českou republiku v zahraničí. 

Základní umělecké vzdělávání na ZUŠ rozvíjí kreativní myšlení využívané nejen 

v uměleckých oborech, ale i pro intelektuální a technologické soutěžení 

v hospodářské a ekonomické oblasti. 

Velká většina našich světově uznávaných umělců získala základy svého 

uměleckého vzdělání právě díky pravděpodobně nejlépe promyšlené struktuře 

uměleckého vzdělání s jakou se můžeme v EU setkat. 

České základní umělecké školství je svým rozsahem, kvalitou odborného zázemí a 

přístupností významnou položkou ve formování kulturně civilizační úrovně 

budoucí generace českých občanů. Je také uznávaných příkladem pro struktury 

uměleckého vzdělávání jak v rámci EU, tak ve světě. 

Počátky uměleckého vzdělávání u nás jsou spjaty především se zpěvem, hrou na 

varhany a výtvarným uměním (malba, dřevořezba, sochařské a kamenické práce) 

pro potřeby katolické církve. Vůbec první škola u nás, kde se vyučovalo 

latinskému náboženskému zpěvu, byla v 10. století škola v Budči. Středisky výuky 
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byly později klášterní školy (např. na Moravě u kláštera v Rajhradě, ve 13. století 

při chrámu sv. Víta v Praze). 

V 15. století husitské hnutí povýšilo jednohlasou píseň na ideovou zbraň boje proti 

nepříteli. Už v 16. století byl hudbě přisuzován i výchovný vliv. A Jan A. 

Komenský ve svém hlavním díle „Velké didaktice“ zařazuje zpěv a hudbu jako 

organickou část vyučovacího procesu  do všech kategorií svého školského 

systému. U Komenského stála umělecká výchova organicky vedle exaktního 

vzdělávání žáků. V 17. – 18. st. se ve školách vedle zpěvu pěstovala víc i hudba 

instrumentální (děti hrály na housle, hoboje, fagoty). V 17.-18. st. se stávaly 

jakýmisi hudebními školami kostelní a klášterní fundace (tj. nadační instituce 

vzniklé z odkazů šlechticů nebo církevních hodnostářů kostelům a klášterům; byly 

to koleje pro chudé nadané děti, které se na studiích živily hudbou a zpěvem při 

bohoslužbách a církevních slavnostech). Ve fundaci starobrněnského kláštera byl 

např. 4 roky i Leoš Janáček. 

Od poloviny 19. st. byl vývoj uměleckého vzdělávání organizován podle tzv. 

císařské vyhlášky č.309 říšského zákona ze dne 27.4.1850. Podle ní začala vznikat 

soukromá hudební, taneční a jiná umělecká učiliště. Podle statistiky bylo 40 

hudebních ústavů v Čechách a na Moravě např. v roce 1861. 

Soukromé školy ale měly různou úroveň; pro domácí vyučování nebylo třeba 

žádné povolení, výuka nepodléhá žádné kontrole. Teprve ústavní listina 

z 29.2.1920 č.121 Sb. zavedla nad veškerým soukromým vyučováním odborný 

dozor. Organizace vyučování, obsah učiva, složení učitelských sborů a finanční 

zabezpečení těchto škol bylo velmi nejednotné. V 1. republice bylo veškeré 

hudební školství soukromé. Jedinými státními hudebními školami byly 

konzervatoře hudby v Praze (zestátněná roku 1919) a hudební a dramatická 

konzervatoř v Brně (vznikla 1919 z bývalé varhanické školy a v r.1920 byla 

zestátněna).  

Za 2. světové války pokračoval hlavně velký rozvoj dětského sborového zpěvu. 

Až po r.1945 došlo k organizačnímu, správnímu a pedagogickému sjednocení 

městských a spolkových škol z oblasti umění. V roce 1945 byla zřízena Akademie 

múzických umění v Praze a roku 1947 Janáčkova akademie múzických umění 

v Brně. V roce 1951 došlo k zestátnění všech těchto škol. 

Důležitým mezníkem pro umělecké vzdělávání se stal školský zákon č.186 Sb., 

z 15.12.1960, podle kterého byl zajištěn další vývoj, soustava a organizace 
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uměleckého školství tak, že jednotlivé stupně a druhy škol na sebe organicky 

navazovaly a tím umožňovaly dosáhnout každému nadanému jedinci i nejvyššího 

vzdělání. Tato soustava poskytovala možnost získat základní umělecké vzdělání 

v lidových školách umění, střední vzdělání na uměleckoprůmyslových školách, 

vyšší odborné na konzervatořích a vysokoškolské na vysokých školách 

uměleckého směru. Lidové školy umění (dále jen LŠU) vznikly podle tohoto 

zákona od šk.r.1961/62 a to z dosavadních základních hudebních a základních 

výtvarných škol. Zároveň vznikaly na LŠU vedle oborů hudebního a výtvarného i 

obory literárně-dramatické a taneční. 

Od šk.r.1980/81 došlo na těchto školách k výraznější diferenciaci výuky podle 

nadání a zájmu žáka. Nové školní osnovy jsou diferencované: 

a) pro žáky orientované na zájmovou činnost 

b) pro žáky směřující k dalšímu studiu na uměleckých školách vyššího typu 

V obou částech je kladen zvýšený důraz na uplatňování získaných dovedností 

v praxi. 

Zákonem č.171/1990 Sb. se změnil název LŠU na základní umělecké školy – ZUŠ. 

V místě svého působení se významně podílejí na kulturním dění a vydobyly si 

domácí i mezinárodní uznání pro výkony jedinců i souborů (pěveckých, 

instrumentálních) v různých soutěžích. 

Po roce 1989 (v červnu 1990) byl novelizován školský zákon a tyto školy (ZUŠ) 

byly opět zařazeny do školské soustavy mezi vzdělávací instituce a vrátily se 

k původnímu významu a postavení ve vzdělávacím systému. Jsou znovu 

institucionálně potvrzeny jako školy se všemi atributy, které škola má. Jedním 

z nejdůležitějších atributů je fakt, že pro ZUŠ bude vypracován Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy rámcový vzdělávací program (RVP). Ten bude 

jako závazný dokument vodítkem pro vypracování vlastního školního 

vzdělávacího programu ( ŠVP – dále viz. podkapitola…). Ten si vypracuje škola 

sama a bude vystihovat zaměření dané školy podle lokality, tradic a dalších 

odlišností. 

Základní umělecké vzdělání poskytuje vzdělání v jednotlivých uměleckých 

oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. 

V hudebním oboru si žáci mohou vybrat ke studiu z velké nabídky hudebních 

nástrojů a své umění poté uplatnit v řadě komorních souborů a orchestrů. Mohou 

se také věnovat sólovému či sborovému zpěvu. Ve výtvarném oboru si mohou 
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osvojit nejrůznější výtvarné techniky a zároveň se zaměřit na výrobu keramiky. 

V tanečním oddělení se žáci mohou realizovat v různých druzích tance a 

v literárně-dramatickém oddělení rozvíjejí své nadání rétorické i herecké. 

ZUŠ jsou základním článkem uměleckého vzdělávání v ČR a po odborné stránce 

jsou východiskem umožňujícím plynulý přechod pro navazující vzdělávání ve 

středních, vyšších odborných případně na vysokých školách s uměleckým nebo 

pedagogickým zaměřením. 

Základní umělecké vzdělávání podle paragrafu 109 zákona č.561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se člení 

na:  -  přípravné studium 

- základní studium I. a II. stupně 

- studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin 

- studium pro dospělé. 

     Činnost ZUŠ pak upravuje Vyhláška č. 71 ze dne 9.2. 2005 „O základním 

uměleckém školství“. 

Základní umělecké vzdělání rozvíjí a kultivuje umělecké nadání zájemců, kteří 

prokáží potřebné předpoklady ke studiu a současně je základnou pro vyhledávání 

talentovaných jedinců. 

V základním uměleckém vzdělávání se usiluje o naplňování těchto cílů: 

- kultivovat po stránce umělecké osobnost žáka 

- vybavit žáky dovednostmi nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého 

záměru 

- pěstovat v žácích studiem volní vlastnosti a pracovní návyky potřebné  

             k jejich dalšímu osobnostnímu a profesnímu růstu 

- podněcovat samostatnost žáků, rozvíjet jejich tvořivost 

- připravovat žáky na spolupráci v rámci uměleckého společenství. 

Nejde jen o výsledky v soutěžích, ale o rozvoj člověka, který dobře – i špičkově – 

zvládá obor, i když se jím třeba neživí. 

Z výše uvedeného vyplývá, že ZUŠ jako typ školy patří na pomezí základní školy 

a zájmové organizace, tedy na pomezí školské a mimoškolní výchovy a 

vzdělávání. Lze tu tedy definovat jasné rozdíly, které ze ZUŠ činí nestandardní 

složku našeho výchovně vzdělávacího systému a pro které také leckteré evropské 

země dosud nenalezly ve svých výchovně vzdělávacích soustavách pevné místo. 

Jak lze tedy vymezit formy výchovy a vzdělávání na ZUŠ jako na osobitém a 
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zároveň nezastupitelném typu školy? Nejnázornější se jeví srovnání, v tomto 

případě srovnání se základní školou a s organizací zájmové činnosti. Vzhledem 

k výše uvedené charakteristice obsahu a cíle vzdělání na ZUŠ (v této oblasti není 

třeba činit srovnání, neboť rozdíl je tu zcela patrný) zůstává pro toto srovnání 

aktuální především forma výchovně vzdělávací činnosti na ZUŠ a obsah vztahu 

ZUŠ ke společnosti, z jejíchž potřeb obsah a formy výchovy a vzdělání vycházejí a 

pro niž jsou na ZUŠ také realizovány.   

1. Zaměření na cílovou skupinu. ZUŠ je především zařízením výběrovým. 

Zařazení do vzdělání a výchovy zde není samozřejmostí či povinností, ale 

je umožňováno na základě specifických schopností žáka podrobit se 

základům umělecké výchovy. Tyto schopnosti uchazeč prokazuje ve 

výběrovém řízení. Zde také spočívá zásadní rozdíl ZUŠ od ZŠ, jež je 

přirozeně školou pro všechny. Výběrovost staví pak ZUŠ do pozice bližší 

zájmovým organizacím. 

2. Specializace obsahu výchovy a vzdělání. ZUŠ je zařízením úzce 

specializovaným ve zprostředkování obsahu výchovy a vzdělání. Přestože 

mají dopad do všech sfér žákovy osobnosti, primární problém představuje 

výchova uměním k umění, tedy výchova estetická. Disciplíny, jejichž 

obsah si žák osvojuje mimo ZUŠ představují pak již jen disciplíny 

pomocné, které obsah vzdělávání na ZUŠ uvádějí do širších souvislostí a 

do uvědomělého vztahu s životními zkušenostmi jedince. Specializace ZUŠ 

je také jednou z podstatných rozdílných charakteristik, jež ji liší od 

komplexně pojaté výchovy a všeobecného vzdělání na ZŠ. Na druhé straně 

je toto vyhraněné zaměření v podstatě v souladu se zaměřením zájmových 

organizací.   

3. Povinnost účasti na výchově a vzdělání. ZUŠ vyžaduje soustavné, 

kontinuální vzdělávání, jež probíhá v ročnících a jejich cyklech. Povinnost 

docházky je tedy v podstatě shodná se ZŠ, ovšem s tím, že platí pouze pro 

vybrané, a tedy i zainteresované jedince. V tom se také liší od zájmových 

organizací, které si stanovují odlišná a nejednotná pravidla v nárocích na 

kontinuitu výchovy a vzdělání. 

4. Základní vyučovací jednotku představuje vyučovací hodina podobně jako 

na ZŠ. Má obsahovat tytéž fáze jako vyučovací hodina na ZŠ. Lze tu jistě 

spatřit odlišnost od mnohých mimoškolních, ale i školních zájmových 
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organizací, kde výchovná (vyučovací vždy být totiž nemusí) jednotka 

zaujímá odlišný (zpravidla) kratší časový prostor. 

5. Cyklické vzdělání. ZUŠ zachovává časový rozsah školního roku podobně 

jako ZŠ. Cykly ročníků však odpovídají nikoli věkové úrovni žáků, nýbrž 

jejich odborné vyspělosti, tedy získaným vědomostem a dovednostem bez 

ohledu na věk. V tomto směru se ZUŠ blíží principům výchovy a vzdělání 

v zájmových organizacích. Cykly, jež jsou na ZUŠ využívány, pak ovšem 

představují ojedinělou a zcela svébytnou strukturu časového rozvrstvení 

pedagogického procesu, v němž je zohledněna potřeba větší časové dotace 

pro nižší úroveň a podstatně menšího časového objemu pro fázi vyšší, jež 

vyžaduje odpovídající úroveň dovedností. Je to tedy fáze založená na 

dalším, zúženém výběru žáků.     

6. Hodnocení výsledků vzdělání.  Podobně jako ZŠ realizuje se i na ZUŠ 

klasifikace výsledků vzdělání. S tím souvisí hodnotící činnost pedagogů, 

jíž slouží za podklady soustavná práce žáků, jejich veřejné výkony a 

výkony prezentované před komisemi pedagogů.  

7. Vztah ZUŠ a veřejnosti. Výsledky činnosti ZUŠ jsou pravidelně 

prezentovány na veřejnosti. Prezentace je podstatnou formou ověřování 

činnosti ZUŠ pro školy samotné (pro pedagogy a žáky), pro zřizovatele 

(obce), pro přímo zainteresovanou veřejnost (rodiče a příbuzné žáků) a pro 

ostatní veřejnost zainteresovanou nepřímo – parciálně. Tato veřejná 

kontrola má o to větší význam, že ZUŠ vyvíjí činnost úzce 

specializovanou, jíž se nezabývá a nezabýval každý jedinec, je tedy věcí 

početnější skupiny lidí, příjemců výsledků této činnosti, aby výsledky ze 

svého pohledu (např. z pohledu městské veřejnosti, obecenstva, 

návštěvníků výstavy apod.) aby výsledky, byť ne zcela odborně, hodnotila 

a měla vliv na zřizovatele, aby ZUŠ dále podporoval. 

V České republice je 474 ZUŠ; v r.2006 je navštěvovalo přes 200 000 žáků. 

Nejvíce žáků bylo na hudebním oboru – přes 140 000; na výtvarném 43 000; 

taneční obor navštěvovalo 24 000 žáků a literárně-dramatický obor navštěvovalo 7 

000 žáků. 

Na ZUŠ vyučují aprobovaní učitelé, plnění osnov kontroluje Česká školní 

inspekce. 

 



 31 

2.1.1 Financování základního uměleckého školství 

Jak již bylo výše uvedeno v ČR je 474 ZUŠ, z nichž je drtivá většina škol státních 

a jejich zřizovateli tedy jsou kraje, obce, svazky obcí, případně stát. Vzhledem 

k této skutečnosti budou tedy následující kapitoly věnovány právě těmto státním 

základním uměleckým školám. Soukromé a církevní ZUŠ mají sice stejné základní 

pilíře financování, ale zásadně se liší ve stanovování „Úplaty za vzdělávání“, 

kterou u státních škol striktně stanovuje Vyhláška o ZUŠ. 

Financování ZUŠ je založeno na dvou základních tocích peněz: 

1. dotace ze státního rozpočtu, jejíž výše je stanovována na základě tzv. normativu 

a je odvislá od počtu žáků. Tato dotace se do škol přelévá přes jejich zřizovatele 

(stát, kraj, obec nebo svazek obcí) a je určena pouze na mzdové náklady a náklady 

s nimi související a vyplývající z pracovněprávních vztahů. (tato část financování 

je stejná i pro školy soukromé a církevní). 

2. „Úplata za vzdělávání ve školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo 

svazkem obcí“ zkráceně řečeno školné, které je stanoveno podle výpočtu, jež 

určuje § 8 Vyhlášky o ZUŠ.  

Z těchto finančních prostředků škola hradí své veškeré mimo mzdové náklady. I 

zde je důležitý počet žáků a správně nastavená hladina školného pro jednotlivé 

druhy studia. 

Škola stanoví výši úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná 

výše stanovených úplat nepřekročila 110% skutečných průměrných neinvestičních 

výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou mzdových výdajů.  

Školné se stanovuje na celý školní rok a v průběhu školního roku ho nelze změnit. 

Většinou se vybírá pololetně.  

I když to vypadá, že je výpočet zcela striktní, může škola s cenou (price) své 

služby v rámci marketingového mixu velmi dobře pracovat. Přesto je zde jedno 

velké úskalí, které je patrné z následujícího příkladu: 

Na školní rok 2009/2010 škola stanovuje výši školného podle výdajů roku 2008, 

které může navýšit maximálně o 10%. Což v praxi znamená, že by výdaje od září 

do června roku 2009 a od ledna do srpna roku 2010 měly být stejné, případně jen o 

10% vyšší než v roce 2008 s tím, že kalkuluje se stejným počtem žáků. To se může 

ukázat v dnešní době jako velmi kritické (růst cen atd.). Dalším aspektem může 

být pokles žáků nebo jiné složení spektra žáků v jednotlivých oborech a problém je 
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na světě. Zde jsou opravdu nutné různé marketingové aktivity – nejen dobrá 

skladba marketingového mixu ale i marketingový výzkum. 

Aby byla kapitola o financování ZUŠ úplná je nutné vzpomenout i další finanční 

zdroje, které jsou ale vedle těch dvou výše uvedených z hlediska marketingu 

podstatně méně významné: investiční dotace (ze státního rozpočtu nebo od 

zřizovatele), různé další příspěvky zřizovatelů, sponzorské dary, financování 

z vlastních zdrojů. Ale i při jejich získávání je velmi prospěšné mít dobře 

zpracovanou marketingovou politiku, protože zákazníky ZUŠ nejsou jen jejich 

žáci a rodiče, ale i jejich zřizovatelé a stát. 

 
2.1.2 Zásadní změny v koncepci základních uměleckých škol – Rámcový 
vzdělávací program 
 
1. Rámcový vzdělávací program – vznik a tvorba 
 
Myšlenka vzniku Rámcového vzdělávacího programu (dále jen RVP) se začala 

rozvíjet v souvislosti s diskusemi nad Bílou knihou v roce 1998. 

Výzkumný ústav pedagogický (dále jen VÚP), jako organizace přímo řízená 

Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), byl pověřen, aby 

se stal garantem RVP. Začátky byly zaměřené hlavně na studium dostupných 

zahraničních koncepcí školství a národních vzdělávacích programů, např. Norska, 

Švédska, Finska, Německa, Francie, Maďarska a Anglie. 

Stát vymezil základní podmínky pro stupně vzdělání, které budou zakotveny 

v jednotlivých RVP. Na jejich základě pak jednotlivé školy postavily své školní 

vzdělávací programy (dále jen ŠVP). 

Začala se rozpracovávat koncepce RVP, jejich provázanost na ŠVP a na 

podmínky, které souvisely s legislativou (jakým způsobem reformu uvádět do 

života). Diskuse trvala několik let. RVP jako otevřené dokumenty u nás neměly 

tradici. Do té doby ministerstvo školství vždycky vydávalo jednotlivé osnovy 

platné pro školy jednotlivých stupňů a typů; i když od začátku 90. let 20. století 

některé úlevy nastaly (školy si mohly obměňovat učivo – asi 30 procent) stále ale 

pořád existovaly obecně závazné normativní dokumenty. RVP se vlastně staly 

prvním pokusem o žádoucí liberalizaci školství. 

Byly stanoveny základní podmínky a pravidla, včetně ekonomického zabezpečení 

vzdělávacích programů, a školy získaly poměrně značný prostor k jejich dotváření 

a k rozvíjení pedagogické autonomie. 
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Ve spolupráci s pilotními školami vznikaly první pracovní verze RVP. 

 

2. RVP pro základní umělecké vzdělávání (dále jen RVP ZUV) 

RVP ZUV vzniká od začátku ve spolupráci s řediteli ZUŠ, kteří se chtějí na tvorbě 

dokumentu podílet. 

RVP pro umělecké obory ZUV bude vycházet z nové strategie vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy ČR a bude založen na těchto principech: 

- rovného přístupu k uměleckému vzdělávání ZUŠ 

- podpory pedagogické autonomie ve školách 

- profesní odpovědnosti učitelů a zavádění nových forem a metod ve výuce 

- udržování a rozvíjení kulturních tradic 

- zdůraznění směřování ke klíčovým kompetencím, které jsou provázané se 

vzdělávacím obsahem jednotlivých uměleckých oborů 

Vzdělávání podle RVP ZUV umožní uspořádat výuku potřeb žáků i školy. Tím 

zdůrazní více autonomii jednotlivých škol a umožní variabilnější organizaci 

vzdělávání. 

Význam základního uměleckého vzdělávání není jen v poskytování základů 

vzdělání žáků v jednotlivých uměleckých oborech, ale i v tom, že prostřednictvím 

uměleckého vzdělávání si žáci pěstují potřebné vlasnosti a žádoucí životní postoje. 

RVP ZUV bude zpracován podle potřeb žáků a zkušeností učitelů se ŠVP a podle 

měnících se potřeb společnosti za určitý časový úsek měněn a inovován. 

Cíle ZUV spočívají v utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, 

v kultivování jejich osobnosti po stránce umělecké a v rozvíjení motivace žáků 

k celoživotnímu zájmu o doplňování svých znalostí a uspokojování kulturních 

zájmů. 

První etapa byla zahájena už v roce 2006. Konaly se první schůzky a semináře 

s řediteli ZUŠ, kteří byli informováni o změnách, které kurikulární reforma obecně 

přináší a jaké konkrétní změny by měla přinést do ZUV. V roce 2007 zahájil 

Výzkumný ústav pedagogický (dále jen VUP) přípravu prací na dokumentu. Byl 

sestaven široký koordinační tým, v jehož čele stál ředitel ZUŠ v Praze 10 – 

Hostivaři Bc.Jiří Stárek, a který začal připravovat úvodní kapitoly. 

V další etapě byl sestaven užší tým a začala spolupráce s Ústřední uměleckou 

radou ZUŠ ČR, která dodala odborníky z jednotlivých oborů. Takže na RVP ZUV 

se nepodíleli jen teoretici, ale také odborníci z terénu. 
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Byli také požádáni o své názory učitelé všech 476 ZUŠ ČR (jak si představují 

minima svých předmětů, na která mají žáci dosáhnout na konci daných stupňů). 

Šlo o to, aby při vytváření rámce bylo určeno reálné minimum (pro liberalizaci 

vzdělávacího procesu) a zároveň aby byla zachována úroveň a kvalita ZUV 

obecně. 

Ve školním roce 2007/2008 byla zahájena spolupráce s 39 školami. Podle první 

pracovní verze dotvořené na VÚP školy zkoušely psát své školní vzdělávací 

programy. Mezi školami (ze všech krajů) byly školy veřejné, soukromé i církevní, 

školy plně oborové i jednooborové, školy řízené výtvarníkem, tanečníkem nebo 

muzikantem, byly mezi nimi školy velkých měst i malé školy příhraniční. 

Protože MŠMT posunulo termín pro zahájení výuky podle ŠVP na všech ZUŠ až 

na rok 2012, dvouleté období příprav bude zahájeno ve školním roce 2010/2011, 

nikoliv od 1. září 2009. Partnerské školy odevzdaly své ŠVP, na nichž pracovaly v 

uplynulém školním roce. Na základě vyhodnocení těchto programů (zpracovává 

koordinační tým RVP ZUV ve spolupráci s VÚP) budou vybrané pilotní školy 

rozděleny; některé budou tzv. komplexní, to znamená, že budou zcela oficiálně 

pilotovat tvorbu ŠVP, budou mít svého koordinátora a celá záležitost bude 

financována z evropských fondů. Další pilotní školy – odborné - se soustředí podle 

svého zaměření na určitou oblast vzdělávání (např. výuku hudební nauky 

zajímavým způsobem, další škola se věnuje elektronickému zpracování hudby, 

jiná má např. bohaté zkušenosti se sborovým zpěvem...). Tyto školy si budou dál 

vylepšovat svůj ŠVP a bude s nimi spolupracováno na metodických podnětech, 

kterými mohou obohatit ostatní. Nově budou zařazeny školy debutantní. 

Harmonogram tvorby RVP ZUV:   2009 – 1.2. Zahájení projektu 

                1.3. Zahájení pilotování 

               31.12. Dokument RVP ZUV 

          2010 – 1.1. Vnější připomínkové řízení 

                1.3. Schvalování MŠMT 

               1.5. Zahájení distribuce do škol 

               1.9. Zahájení tvorby ŠVP na všech 

           ZUŠ 

                   2011 – Monitoring tvorby ŠVP 

               2012 – 31.1. Ukončení projektu      
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Od 1. 9. 2012 by tedy měly všechny ZUŠ pracovat podle svých ŠVP. 

Většina ZUŠ sestavování vlastních ŠVP vítá, i když už dosavadní osnovy jsou 

dosti volné, věří, že ŠVP dá školám a jejich učitelům větší svobodu v nabídce 

toho, co má každá ZUŠ jedinečného. 

ŠVP umožní upravit si učební plány podle svých potřeb. Uspořádat hodinové 

dotace podle toho, co je pro kterého žáka nejlepší (někdo je silnější v sólové hře, 

jiný ve hře komorní; některé školy mají silné pěvecké sbory nebo výtvarný obor, či 

komorní smyčcový orchestr).  

V okamžiku, kdy skončí období příprav a základní umělecké školy začnou 

vyučovat podle vlastních školních vzdělávacích programů (v září 2012), ukončí 

svou práci odborný tým tvorby RVP ZUV a úlohu odborného garanta převezme 

Ústřední umělecká rada ZUŠ ČR (ta je poradním orgánem MŠMT v odborných 

otázkách týkajících se obsahu a kvality výuky; tvoří ji pedagogové, kteří pracují 

jako předsedové nástrojových nebo oborových sekcí). Tato rada se bude dále 

účastnit diskusí nad odbornými tématy ve spolupráci s MŠMT, Českou školní 

inspekcí a VÚP a bude se podílet na přípravě odborných školení, seminářů a 

dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) v souvislosti se 

zaváděním výuky podle potřeb nového kurikula. 

Důležitou činností umělecké rady bude také spolupráce s pedagogy konzervatoří, 

středních, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol na odborném provázání 

systému uměleckého vzdělávání v ČR a samozřejmě k jejím úkolům patří stále 

spolupráce při zajišťování soutěží a přehlídek ZUŠ pořádaných a organizovaných 

MŠMT. 

Autorka pevně věří, že tento dokument – RVPZUV – umožní školám (ZUŠ) 

provést změny tam, kde jsou třeba, a zároveň zachová skvělou tradici – v Evropě 

ojedinělou – našeho základního uměleckého vzdělávání. I když z hlediska 

marketingu to bude znamenat určité kroky, které by vedoucí pracovníci škol 

neměli podcenit – jedná se např. o marketingový průzkum a z něho vzešlé analýzy 

– především SWOT a STEP analýzu, o dobré sestavení marketingového mixu a 

především o dobře zpracovaný systém marketingových komunikací. 
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2.2 Aktuální stav ZUŠ v kontextu s prvky marketingového mixu 

Jak už bylo v teoretické části řečeno – jednotlivé části – prvky marketingového 

mixu - se navzájem ovlivňují a jako celek musí být všechny v pořádku a 

v rovnováze. 

Shrňme si nyní stručně marketingový mix ZUŠ: 

- Product – produktem v ZUŠ je služba – poskytnutí uměleckého vzdělávání 

za úplatu a služby s tím spojené (např. půjčování hudebních nástrojů). Do 

této doby byl základ této služby v podstatě u všech ZUŠ stejný a byl dán 

celostátně platnými učebními plány a osnovami. 

-  Price – cena  produktu  - školné se u jednotlivých ZUŠ liší, protože je 

stanovují školy samy, byť podle závazného předpisu, ale na základě 

výsledků svého hospodaření v oblasti provozních nákladů. 

- Place – místo prodeje produktu – je pro každou školu dané ve zřizovací 

listině a jako prvek marketingového mixu se jeví jako nejstabilnější. 

- Promotion – propagace produktu – marketingové komunikace  - o tomto 

prvku pojednává celá tato práce a mix marketingových komunikací, jak 

ukáží následující řádky, se zdá být nejdůležitější. 

 

Změny a závislosti prvků marketingového mixu: 

Price – školné – podle nové vyhlášky stanovují školy výši školného od roku 2005, 

i když má tento systém určitá úskalí, školy se s ním naučily pracovat a hlídají si 

cenovou hladinu a porovnávají ji s okolními školami, které by pro ně mohly být 

konkurencí. Školné mohou navyšovat pouze do určité výše (dle Vyhlášky) a pokud 

je to nutné, mohou na základě nákladové situace některé výdaje omezit (např. 

v případě neočekávaného zdražení energií – nebudou kupovat hudební nástroje či 

jiné věci, bez kterých se může provoz obejít). Školné by mělo být stanoveno i tak, 

a to především, s přihlédnutím ke skladbě jednotlivých uměleckých oborů (každý 

obor má jiné školné a jiné nákladové nároky), aby ve spolupráci s dobrou politikou 

marketingových komunikací zajistilo dostatečný počet žáků v jednotlivých 

oborech. 

Dostatečný počet žáků:  

dostatečné příjmy ze školného (provozní náklady) + dostatečné příjmy ze státního 

rozpočtu (mzdové náklady) = základ pro dobře fungující školu. 
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Product – vzdělávací služba – zde v dohledné době dojde k zásadní změně – a u 

pilotních škol již došlo – školy budou tvořit svůj vlastní vzdělávací program, který 

se bude pohybovat v mantinelech RVP. V praxi to bude znamenat, že se od sebe 

mohou jednotlivé školy značně lišit. Školy budou muset svůj ŠVP velice dobře 

vytvořit, aby byl žádaný nejen pro hlavní zákazníky – žáky a jejich rodiče, ale i 

pro zřizovatele a stát, a to takovým způsobem, aby splňoval požadavky společnosti 

a tím zajistil dostatečný počet zájemců o něj – tedy dostatečný počet žáků. A sebe 

lépe vytvořený ŠVP nezajistí dostatečný počet žáků bez dobré politiky a 

marketingových komunikací. 

Place – místo prodeje – samotné prostory škol jsou sice v současné době 

nejstabilnějším prvkem marketingového mixu, přesto i zde může docházet ke 

změnám a tyto změny by měly vést pouze k „lepšímu“ – opravy a rekonstrukce, 

vybavení atd. I o těchto pozitivních změnách je potřeba intenzivně informovat – 

opět formou marketingových komunikací, protože tyto skutečnosti mohou vést 

k většímu zájmu o nabízenou službu. 

Marketingové komunikace – jak z předchozího textu vyplývá – jsou prvkem, který 

umocňuje všechny ostatní a je tudíž nesmírně důležitý. 

 

Analýza současného stavu marketingových komunikací ZUŠ nasvědčuje tomu, že 

školy mají tuto část marketingového mixu již docela dobře zvládnutou. Problémy 

by neměly činit ani záležitosti s tvorbou cen školného, protože už s tím školy 

několik let pracují. I o změnách samotného productu – přechod na ŠVP  - se již 

dlouho hovoří a veřejnost má zkušenosti nejen z pilotních škol, ale i z praxe 

ostatních typů škol, které na ŠVP přecházely. S vylepšením systémů 

marketingových komunikací se dalo předpokládat, že školy by v nastávajích 

podmínkách neměly mít nějaké zásadní potíže. Jenže do hry vstoupil, v době psaní 

této práce, prvek, který je pro ZUŠ v jejich novodobé historii zcela neznámý – 

hospodářská krize, která může velmi ovlivnit fungování škol, ba co víc, může 

ohrozit i existenci některých z nich. Je potřeba si totiž uvědomit, že vzdělávání 

v ZUŠ je vzděláváním nadstandardním a není povinné. Lze očekávat, že nastanou 

situace, kdy si rodiče z důvodů nízkých příjmů, nezaměstnanosti či všeobecného 

zvyšování cen nebudou moci dovolit zaplatit svým dětem vzdělávání v ZUŠ a 

dojde k značnému poklesu žáků, které ještě bude umocněno celkové nízkým 

počtem dětí v populaci. A šetřit mohou začít i zřizovatelé či stát. V následujícím 
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období tedy bude nesmírně důležité dobře stanovit marketingový mix – a to se 

neobjede bez použití dalších marketingových nástrojů – především 

marketingového výzkumu, kde by stěžejní měla být SWOT a STEP analýza. 

 

2.3 Návrhy nových činností marketingových komunikací a PR v ZUŠ 

Z analýzy současného stavu marketingových komunikací a PR základních 

uměleckých škol, kterou se autorka zabývá v následující výzkumné části práce, se 

ukázalo, že se rodiče opírají při výběru školy převážně o tradiční formy propagace. 

Na celé čáře vyhrál internet následován inzercí, plakáty, veřejnými akcemi a také 

pověstí školy. Rodiče tyto aktivity blíže nespecifikovali a autorka se domnívá, že 

je důležité tak učinit v této kapitole a hledat i formy zcela nové a neotřelé.  

Mezi tradiční marketingové aktivity by autorka zahrnula především ty, které se 

provádějí celoročně. Má na mysli např. obměňované webové stránky školy, 

každoročně vydávaný školní almanach, plakáty oznamující pravidelné akce na 

nástěnkách a vitrínách  školy, pravidelné informace v místních sdělovacích 

prostředcích, jako jsou obvodní, městské či obecní noviny a místní a veřejný 

rozhlas, každoroční vyhledávání nadaných budoucích žáků v mateřských školkách 

a v prvních třídách základní školy a jejich pozvání ke studiu. 

Jako netradiční a nové činnosti pro zvýšení popularity školy a získání nových 

žáků se autorce  jeví např.  

a) vytváření loga školy pro různé účely např. pro vydání vizitek 

b) umístění loga v budově školy i mimo ni 

c) rozmístění poutačů informujících o existenci školy 

d) letákové akce (i reklamní prostory v dopravních prostředcích) 

e) osobní pozvání a informace známým, přátelům nebo VIP 

f) doprovodná vystoupení školy při akcích jiných organizací 

g) dárkové předměty s logem 

h) umístění světelného poutače na budově školy 

i) získání čestného názvu školy např. ZUŠ Ilji Hurníka 

 

K těmto aktivitám je třeba připojit činnosti, které lze nazvat jednorázovými 

akcemi PR. Můžeme uvést následující: 

a) pozvánky na jednotlivé konkrétní akce 

b) vánoční i novoroční přání 
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c) vydání kalendářů 

d) CD s nahrávkami hudebních výkonů žáků školy a ukázkami prací ostatních 

oddělení  

e) vytvoření úředních papírů s tištěnou hlavičkou školy, eventuelně logem 

školy 

f) pravidelně pořádané koncerty zaměřit ke konkrétním výročím 

g) pořádání dnů otevřených dveří popřípadě pořádání veřejných vyučovacích 

hodin 

h) eventuelní vyhlášení možnosti využití slev na školném pro mladší 

sourozence současných žáků 

i) marketingové výzkumy a následné informace o nich, které budou 

zdůvodňovat záměry školy 

 

V oblasti školství je PR jednou z nejdůležitějších marketingových komunikací a ve 

své podstatě do ní lze zahrnout všechny shora uvedené aktivity. Nejvýrazněji však 

vystupuje ústně tradovaná „dobrá pověst školy“, která se dlouho i těžko buduje a 

velmi snadno ztrácí. Proto je důležité neustále sledovat její jednotlivé aspekty 

(publicitu, image, klima školy, kvalitu poskytovaných informací apod.). Rodiče 

sice dobrou pověst školy neuváděli na předních místech při rozhodování, kam dají 

své dítě studovat, ale domnívám se, že je to proto, že dobrou pověst školy považují 

za jakousi samozřejmost, bez které škola ani nemůže existovat. 

PR je záležitostí dlouhodobou, tvůrčí a měla by být také věrohodná. Její podcenění 

může být pro školu osudové. Nebude-li škola dbát o dobrou pověst, nebude mít 

dostatečný počet žáků a ve výsledku může být také zrušena. 

 

2.3.1 Návrh projektu systému aktivit marketingových komunikací ZUŠ 

V této části práce se autorka pokusí vytvořit celoroční plán činnosti ZUŠ 

s ohledem na marketingové komunikace.  

Za účelem zjednodušení tohoto přehledu musí být tyto činnosti rozděleny do dvou 

skupin. Jednak jde o skupinu činností stále se opakujících, jednak jde o skupinu 

činností, které lze nazvat jednorázovými.  

a) stálé činnosti 

- public relations – škola musí neustále dbát na svou dobrou pověst, 

pravidelně informovat veřejnost, rodiče i žáky o činnosti školy a jejích 
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úspěších (výstavy žákovských prací, koncerty, školní představení 

tanečního a literárně – dramatického oddělení, účast na soutěžích atd.) 

- obměňovat webové stránky školy s pravidelnou aktualizací, využívat 

plakátů, nástěnek, novin, rozhlasu 

- využívání loga školy, osobní pozvání 

- v rámci publicity zveřejňovat informace o činnosti školy v regionálním a 

místním tisku. 

b) nepravidelné činnosti 

- vyhledávání nadaných budoucích žáků ZUŠ 

- den otevřených dveří, veřejné hodiny, možné vyhlášení slev na školném 

pro příští školní rok, doprovodná vystoupení při akcích jiných organizací, 

promenádní koncerty 

- vánoční a novoroční přání a vystoupení vydávání kalendářů a CD nosičů. 

- marketingový výzkum a z něj vyplývající marketingové informace 

 

Vlastní návrh systému aktivit marketingových komunikací ZUŠ 

 
Měsíc Soupis činností 
 
Září 
 

 
Stálé činnosti marketingových komunikací + 

- jednorázové činnosti public relations 
- koncert učitelů 

 
Říjen 
 

 
Stálé činnosti marketingových komunikací + 

- jednorázové činnosti public relations 
- žákovské koncerty 
- mezinárodní soutěž pěveckých sborů Praga cantat 2008, Majakovského sál 

 
Listopad 
 

 
Stálé činnosti marketingových komunikací + 

- koncert hudby 20. a 21. st. 
- koncert jazzové a taneční hudby – Majakovského sál 
- Orffuv festival Louny 
- Obecní dům s Filharmonií mladých 
- Koncert k výročí E. Suchoně, B. Martinů 

 
Prosinec 
 

 
Stálé činnosti marketingových komunikací + 

- jednorázové činnosti public relations 
- vánoční koncert v kostele sv. Šimona a Judy 
- vánoční koncert Komunitní centrum 
- vydání kalendářů 
- jazzový koncert „Vánočníček“ 
- vánoční a novoroční přání 
- koncert barokní hudby 

 
 
Leden 
 

 
Stálé činnosti marketingových komunikací + 

- zveřejnění informací z marketingového výzkumu (SWOT a STEP analýza) 
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- zveřejnění informací o pilotním projektu ŠVP 
- pololetní zkoušky žáků ZUŠ 
- žákovské koncerty 

 
 
Únor 
 

 
Stálé činnosti marketingových komunikací + 

- jednorázové činnosti public relations 
- soutěž Jižní Město Music 
- koncert vítězů Jižní Město Music 

 
 
Březen 
 

 
Stálé činnosti marketingových komunikací + 

- jednorázové činnosti public relations 
- Národní soutěž ZUŠ ČR ve hře na dech. nástroje a bicí nástroje 
- mezinárodní výstava dětských a studentských prací „Můj svět v Evropě“ na 

Staroměstské radnici 
 

 
Duben 
 

 
Stálé činnosti marketingových komunikací + 

- jednorázové činnosti public relations 
- nábor budoucích žáků ZUŠ v MŠ a 1. třídách ZŠ 
- klavírní soutěž Per Quattro Mani 
- absolventské koncerty 
- koncert hudby 20. a 21. st. 
- informace o školném 
- festival nejmladších klavíristů – Břevnovský  klášter 

 
 
Květen 
 

 
Stálé činnosti marketingových komunikací + 

- jednorázové činnosti public relations 
- absolventské koncerty 
- jazzový koncert „Májovníček“ 
- vystoupení tanečního odd.v Divadle U Hasičů 
- přehlídka prací literárně – dramatického odd. v Karlínském Spektru 
- koncerty s přednáškami odborníků o prospěšnosti vzdělávání v ZUŠ  

 
 
Červen 
 

 
Stálé činnosti marketingových komunikací + 

- jednorázové činnosti public relations 
- reklamní kampaň v souvislosti s náborem nových žáků 
- absolventské koncerty 
- koncert pěveckých sborů Kostel sv. Šimona a Judy 
- koncert nejmenších 
- koncert pro MŠ/ZŠ 
- mezinárodní soutěž A. Brucknera – Linec, Rakousko 
- přijímací zkoušky nových žáků 
- závěrečné zkoušky žáků ZUŠ 

 
 
Červenec 
 

 
Výběr ze stálých činností marketingových komunikací dle potřeby + 

- jednorázové činnosti public relations 
- soustředění pěveckých sborů  

 
 
Srpen 
 

 
Výběr ze stálých činností marketingových komunikací dle potřeby + 

- jednorázové činnosti public relations s přípravou školního roku 
- vydání letáku – v čem jsme lepší 
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3. Výzkumná část 
 
Výzkumná část, která je stěžejní součástí této práce, je rozdělena do dvou 

samostatných bloků. V prvním bloku (3.1 – 3.6) je zpracována formou 6 

výzkumných sond, analýza současného stavu marketingových komunikací a PR 

v ZUŠ. Druhý blok výzkumné části (3.7 – 3.8) se pak zabývá formou dvou 

výzkumných sond, vlivem změn marketingového mixu (price, product), současnou 

hospodářskou krizí a názory rodičů na možnost studia na ZUŠ právě v době 

začínající hospodářské krize. Výzkumné sondy č. 7 a 8 proběhly na přelomu února 

a března 2009 a přinášejí velmi aktuální zjištění. 

K vytvoření těchto sond byla autorka vedena novou aktuální ekonomickou situací 

ve světě a u nás v České republice koncem roku 2008 a počátkem roku 2009. Na 

tomto místě je nutné zdůraznit, že dotazníky byly rozesílány koncem ledna roku 

2009, tedy v době, kdy ještě ne všichni potenciální respondenti brali nastávající 

recesi úplně vážně. To by mohlo validitu odpovědí do jisté míry ovlivnit. 

. 
 

3.1 Výzkumná sonda č. 1 

3.1.1 Cíl výzkumné sondy 

 Cílem této výzkumné sondy bylo zjistit vztah žáků k navštěvované škole, míru 

spokojenosti s tím, co se ve škole učí, jak je s žáky jednáno, a také s výsledky 

výuky. Hypotéza výsledků výzkumné sondy nebyla stanovena. 

 

3.1.2 Popis zkoumaného vzorku, použitá metoda a organizace výzkumné sondy 

Popis zkoumaného vzorku:  

Zkoumaný vzorek tvořilo 258 náhodně vybraných respondentů – žáků ZUŠ z 9 

škol. 

Použitá metoda a organizace výzkumné sondy: 

Pro tuto výzkumnou sondu byla použita metoda anonymního dotazníku (formulář 

dotazníku je v příloze 1, otázky jsou uvedeny u jednotlivých grafů). 

Bylo rozdáno 320 dotazníků, vrátilo se jich 258, což je 80,6%  návratnost.  

Pilotáž dotazníku nebyla, vzhledem k jednoduchosti otázek, provedena. 

Menší část dotazníků byla rozdána osobně autorkou práce na vlastní škole, větší 

část dotazníků byla rozeslána na e-mailové adresy ředitelů škol, kteří byli požádáni 

o jejich rozdání. 
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3.1.3 Výsledky výzkumné sondy 

Hodnocení ZUŠ žáky 

č. otázky / hodnocení 
výborně, často 

1 
dobře, občas 

2 
málo, nedostatky 

3 
vůbec ne, špatně 

4 
neodpověděli 

0 

Otázka č. 1 171 87 0 0 0 

Otázka č. 2 177 78 3 0 0 

Otázka č. 3 103 119 36 0 0 

Otázka č. 4 174 71 13 0 0 

Otázka č. 5 58 101 52 47 0 

Otázka č. 6 162 82 14 0 0 

Otázka č. 7 26 146 34 49 0 

Otázka č. 8 214 35 6 3 0 

 

   

 

 

Otázka č. 1: Jak se cítíš v naší škole? 

Otázka č. 1

výborně, často

66%

dobře, občas

34%

málo, nedostatky

0%

vůbec ne, špatně

0%

neodpověděli

0%

výborně, často dobře, občas málo, nedostatky vůbec ne, špatně neodpověděli
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Otázka č. 2: Jaký je Tvůj vztah k učitelům? 

Otázka č. 2

výborně , často

69%

dobře, občas

30%

málo, nedostatky

1%

vůbec ne, špatně

0%

neodpovědě li

0%

výborně, často dobře, občas málo, nedostatky vůbec ne, špatně neodpověděli
 

 
 
 
 
Otázka č. 3: Těšíš se do ZUŠ? 

Otázka č. 3

výborně , často

40%

dobře, občas

46%

málo, nedostatky

14%

vůbec ne, špatně

0%

neodpovědě li

0%

výborně, často dobře, občas málo, nedostatky vůbec ne, špatně neodpověděli
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Otázka č. 4: Jsi spokojen(a) s prostředím školy a své učebny? 

Otázka č. 4

výborně, často

67%

dobře, občas

28%

málo, nedostatky

5%

vůbec ne, špatně

0%

neodpovědě li

0%

výborně, často dobře, občas málo, nedostatky vůbec ne, špatně neodpověděli
 

 
 
 
 
Otázka č. 5 – Vystupuješ rád(a) na veřejnosti? 

Otázka č. 5

výborně, často

22%

dobře, občas

40%

málo, nedostatky

20%

vůbec ne, špatně

18%

neodpověděli

0%

výborně, často dobře, občas málo, nedostatky vůbec ne, špatně neodpověděli
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Otázka č. 6 Máš pocit, že své učitele zajímáš? 

Otázka č. 6

výborně , často

63%

dobře, občas

32%

málo, nedostatky

5%
vůbec ne, špatně

0%

neodpověděli

0%

výborně, často dobře, občas málo, nedostatky vůbec ne, špatně neodpověděli
 

 
 
 
 
Otázka č. 7 Je pro Tebe ZUŠ náročná? 

Otázka č. 7

výborně, často

10%

dobře, občas

58%

málo, nedostatky

13%

vůbec ne, špatně

19%

neodpověděli

0%

výborně, často dobře, občas málo, nedostatky vůbec ne, špatně neodpověděli
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Otázka č. 8 Máš radost z toho, co ses naučil(a) a cos dokázal(a)? 

Otázka č. 8

výborně, často

83%

dobře, občas

14%

málo, nedostatky

2%

vůbec ne, špatně

1%

neodpovědě li

0%

výborně, často dobře, občas málo, nedostatky vůbec ne, špatně neodpověděli
 

 
 
 

 

3.1.4 Závěr, doporučení 

 

Dvě stě padesát osm respondentů z devíti oslovených škol z různých koutů 

republiky se vyjádřilo velmi kladně. Zejména byl vysoce hodnocen vztah mezi 

žáky a učiteli, prostředí škol, a co by autorka chtěla zvlášť podtrhnout, naprostá 

většina žáků vyjádřila radost z toho, co se ve škole naučili a co dokázali. Autorka 

se nebojí říci, že tato výzkumná sonda ukazuje, že práce našich ZUŠ se ubírá 

dobrým a užitečným směrem a je jedním z důkazů oprávněnosti tohoto typu školy 

v naší školské soustavě. 

Na druhé straně stojí za povšimnutí, že poměrně málo dětí vystupuje rádo na 

veřejnosti. Zdá se, že na školách by bylo dobré zavést cílenou přípravu k oslabení 

trémy a obav z veřejného vystupování.  
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3.2 Výzkumná sonda č. 3  

3.2.1Cíl výzkumné sondy 

 Tato výzkumná sonda zjišťovala v podstatě velmi podobné údaje jako výzkumná 

sonda č.1. Pouze jeho respondenty byli rodiče žáků.  Hypotéza výsledků 

výzkumné sondy nebyla stanovena. 

 

3.2.2 Popis zkoumaného vzorku, použitá metoda a organizace výzkumné sondy 

Popis zkoumaného vzorku:  

Zkoumaný vzorek tvořilo 165 náhodně vybraných respondentů – rodičů žáků ZUŠ 

z 9 škol. 

Použitá metoda a organizace výzkumné sondy: 

Pro tuto výzkumnou sondu byla použita metoda anonymního dotazníku (formulář 

dotazníku je v příloze 2, otázky jsou uvedeny u jednotlivých grafů). 

Bylo rozdáno 240 dotazníků, vrátilo se jich 165, což je 68,75 % návratnost.  

Pilotáž dotazníku nebyla, vzhledem k jednoduchosti otázek, provedena. 

Menší část dotazníků byla rozdána osobně autorkou práce na vlastní škole, větší 

část dotazníků byla rozeslána na e-mailové adresy ředitelů škol, kteří byli požádáni 

o jejich rozdání. 

 

3.2.3 Výsledky výzkumné sondy 

Hodnocení ZUŠ rodiči 
 

č. otázky / hodnocení výborně 
velmi dobře 
 

dobře 
 

dostatečně 
 

nedostatečně 
 neodpověděli 

Otázka č. 1 135 21 3 6 0 0 

Otázka č. 2 144 12 6 0 3 0 

Otázka č. 3 84 57 12 9 3 0 

Otázka č. 4 95 56 5 3 6 0 

Otázka č. 5 132 18 3 0 6 6 

Otázka č. 6 58 81 23 0 3 0 

Otázka č. 7 96 45 9 6 0 9 

Otázka č. 8 111 39 9 3 0 3 
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Otázka č. 1 Jaký je vztah Vašeho dítěte k učitelům? 

Otázka č. 1

výborně

81%

velmi dobře

13%

dobře

2%

dostatečně

4%

nedostatečně

0%

neodpovědě li

0%

výborně velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně neodpověděli
 

 

 

  

 

Otázka č. 2 Jaký je vztah učitelů k Vašemu dítěti? 

Otázka č. 2

výborně

87%

velmi dobře

7%

neodpovědě li

0%

dobře

4%

dostatečně

0%
nedostatečně

2%

výborně velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně neodpověděli
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Otázka č.3 Těší se Vaše dítě na hodiny do ZUŠ? 

Otázka č. 3

výborně

51%

velmi dobře

35%

dobře

7%

dostatečně

5%

nedostatečně

2%

neodpověděli

0%

výborně velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně neodpověděli
 

 

 

 

 

Otázka č. 4 Je Vaše dítě vyučujícími motivováno? 

Otázka č. 4

výborně

57%

velmi dobře

34%

dobře

3%

dostatečně

2%

nedostatečně

4%

neodpověděli

0%

výborně velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně neodpověděli
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Otázka č. 5 Jak hodnotíte jednání učitelů s Vámi rodiči? 

Otázka č. 5

výborně

79%

velmi dobře

11%

dobře

2%

dostatečně

0%

nedostatečně

4% neodpověděli

4%

výborně velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně neodpověděli
 

 

 

 

 

Otázka č. 6 Jaká je Vaše informovanost o veřejných akcích školy? 

Otázka č. 6

výborně

35%

velmi dobře

49%

dobře

14%

dostatečně

0%

nedostatečně

2%

neodpověděli

0%

výborně velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně neodpověděli
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Otázka č. 7 Je činnost ZUŠ, kam chodí Vaše dítě, dost aktivní? 

Otázka č. 7

výborně

59%

velmi dobře

27%

dobře

5%

dostatečně

4%

nedostatečně

0%

neodpověděli

5%

výborně velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně neodpověděli
 

 

 

 

 

Otázka č. 8 Jak hodnotíte školu celkově? 

Otázka č. 8

výborně

67%

velmi dobře

24%

dobře

5%

dostatečně

2%

nedostatečně

0%

neodpověděli

2%

výborně velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně neodpověděli
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3.2.4 Závěr, doporučení 

 

Lze konstatovat, že vyjádření rodičů v podstatě potvrzuje to, co napsaly ve svém 

dotazníku jejich děti. Autorka si myslí, že zvlášť by bylo dobré vážit si zjištění, že 

rodiče hodnotí velmi vysoko vzájemný vztah vyučujících a jejich žáků, a také 

vztah učitelů k rodičům. Toto kladné hodnocení se pak projevuje také v celkovém 

hodnocení škol. Z ostatních bodů výzkumné sondy za pozornost stojí ten, který 

zjišťuje informovanost rodičů o veřejných akcích školy. Tato informovanost není 

příliš dokonalá a evidentně se zde naskýtá možnost k zlepšení PR školy jako 

takové. Na tomto místě je rodiče možno považovat za část zainteresované 

veřejnosti a představit si, že informovanost veřejnosti nezainteresované bude ještě 

mnohem nižší.  
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3.3 Výzkumná sonda č. 2  

3.3.1Cíl výzkumné sondy 

 Výzkumná sonda č. 2 v podstatě představuje velmi podobné údaje jako výzkumná 

sonda č. 1. Pouze jeho respondenty byli pedagogové žáků. Hypotéza výsledků 

výzkumné sondy nebyla stanovena. 

 

3.3.2 Popis zkoumaného vzorku, použitá metoda a organizace výzkumné sondy 

Popis zkoumaného vzorku:  

Zkoumaný vzorek tvořilo 87 náhodně vybraných respondentů –  učitelů ZUŠ z 9 

škol. 

Použitá metoda a organizace výzkumné sondy: 

Pro tuto výzkumnou sondu byla použita metoda anonymního dotazníku (formulář 

dotazníku je v příloze 3, otázky jsou uvedeny u jednotlivých grafů). 

Bylo rozdáno 150 dotazníků, vrátilo se jich 87, což je 58  % návratnost.  

Pilotáž dotazníku nebyla, vzhledem k jednoduchosti otázek, provedena. 

Autorka oslovila menší počet kolegů na své vlastní škole a osobně jim předala 

dotazníky s žádostí o jejich vyplnění, větší část dotazníků rozeslala na e-mailové 

adresy ředitelů škol s prosbou o jejich odevzdání svým pedagogům. 

 

3.3.3 Výsledky výzkumné sondy 

 Komunikace s rodiči podle učitelů ZUŠ 

 

č. otázky / hodnocení výborná s občasnými problémy nedobrá neodpověděli 

Otázka č. 1 171 87 0 0 

Otázka č. 2 177 78 3 0 

Otázka č. 3 103 119 36 0 

Otázka č. 4 174 71 13 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

Otázka č. 1 Máte dostatečné informace o rodičích a rodinné situaci Vašich žáků? 

Otázka č. 1

výborná

66%

s občasnými 

problémy

34%

nedobrá

0% neodpovědě li

0%

výborná s občasnými problémy nedobrá neodpověděli
 

 

 

 

 

Otázka č. 2 Jak hodnotíte spolupráci rodičů s Vámi? 

Otázka č. 2

výborná

69%

s občasnými 

problémy

30%

nedobrá

1%
neodpověděli

0%

výborná s občasnými problémy nedobrá neodpověděli
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Otázka č. 3 Jak hodnotíte zájem rodičů o školu a o práci dítěte? 

Otázka č. 3

výborná

40%

s občasnými 

problémy

46%

nedobrá

14%

neodpovědě li

0%

výborná s občasnými problémy nedobrá neodpověděli
 

 

 

 

 

Otázka č. 4 Jaké jsou Vaše nejčastější pocity při jednání s rodiči? 

Otázka č. 4

výborná

67%

s občasnými 

problémy

28%

nedobrá

5%

neodpovědě li

0%

výborná s občasnými problémy nedobrá neodpověděli
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3.3.4 Závěr, doporučení 

 

Výzkumná sonda č. 2 představuje třetí pohled na jeden z významných problémů, 

kterého se dotkly výzkumné sondy předchozí. Respondenty je tentokrát 87 učitelů 

škol. Jedná se vztah učitelů a rodičů z pohledu pedagoga, a přestože tento vztah 

vnímají učitelé podobně jako rodiče, jejich odpovědi a hodnocení se vyznačují 

jistou profesionální střízlivostí. 

Ukazuje se, že existuje jistá část rodičů, kteří jeví jen průměrný zájem o práci 

dítěte ve škole. Autorka by řekla, že někteří z těchto rodičů vidí v ZUŠ zařízení, 

které se kvalitně postará o volný čas jejich dětí. Je to škoda, ale je to 

pravděpodobně nutná daň ve prospěch těch rodičů, kteří se o umělecké vzdělávání 

svých potomků zajímají a starají velmi intenzivně a obětavě. Upřímně řečeno, tuto 

daň nepovažuji za tak velké negativum, protože i takové děti si ze ZUŠ přinášejí 

do života mnoho pozitivního.  

Občasné problémy, které se vyskytují ve spolupráci rodičů a učitelů, se týkají 

převážně výuky hromadných předmětů, kde pedagogický přistup k žákům a 

metodika vyučování je náročnější a kontakt mezi rodiči a učitelem je kontaktem 

skupiny s jednotlivcem. Kontakt s rodiči individuálně vyučovaných žáků je 

mnohem jednodušší, snazší a přímější. 

V souvislosti s touto výzkumnou sondou je třeba podtrhnout, že v téměř žádném 

případě nehodnotí učitelé komunikacï s rodiči jako nedobrou. Je třeba si uvědomit, 

že jistý nedostatek informací je vyvolán oprávněným zájmem o ochranu osobních 

údajů. 
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3.4 Výzkumná sonda č. 5 

3.4.1 Cíl výzkumné sondy 

Významným činitelem, který vytváří vztah školy a veřejnosti, image školy je 

postoj zaměstnanců, zvláště učitelů, ke škole, k jejímu vedení a k sobě navzájem. 

Cílem výzkumné sondy č. 5 bylo tedy analyzovat tuto problematiku.   Hypotéza 

výsledků výzkumné sondy nebyla stanovena. 

 

3.4.2 Popis zkoumaného vzorku, použitá metoda a organizace výzkumné sondy 

Popis zkoumaného vzorku:  

Zkoumaný vzorek tvořilo 72 náhodně vybraných respondentů –  učitelů ZUŠ z 8 

škol. 

Použitá metoda a organizace výzkumné sondy: 

Pro tuto výzkumnou sondu byla použita metoda anonymního dotazníku (formulář 

dotazníku je v příloze 4, otázky jsou uvedeny u jednotlivých grafů). 

Bylo rozdáno 130 dotazníků, vrátilo se jich 72, což je 55,4 % návratnost.  

Pilotáž dotazníku byla provedena na vzorku 7 učitelů a otázky pilotního dotazníku 

byly shledány jako srozumitelné, tudíž byly ponechány beze změny. 

Autorka se obrátila na kolegy ve své škole s žádostí o vyplnění dotazníku. Poté, po 

telefonickém oslovení ředitelů škol a po vznesení prosby o rozdání a vyplnění 

dotazníků svým pedagogům, autorka rozeslala potřebné materiály, týkající se této 

výzkumné sondy, na e-mailové adresy ředitelů ZUŠ.   

 

3.4.3 Výsledky výzkumné sondy 

Školní klima podle učitelů ZUŠ 

 

č. otázky / hodnocení 
Velmi 
přesný popis 

Dost 
přesný 
popis 

Popis 
odpovídá 
průměru 

Dost 
nepřesný 
popis 

Velmi 
nepřesný 
popis neodpověděli 

Otázka č. 1 72 0 0 0 0 0 

Otázka č. 2 8 0 32 24 8 0 

Otázka č. 3 7 8 0 9 48 0 

Otázka č. 4 48 24 0 0 0 0 

Otázka č. 5 45 27 0 0 0 0 

Otázka č. 6 40 24 8 0 0 0 

Otázka č. 7 9 0 23 19 21 0 
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Otázka č. 8 50 15 0 7 0 0 

Otázka č. 9 25 31 16 0 0 0 

Otázka č. 10 39 19 14 0 0 0 

Otázka č. 11 41 10 12 9 0 0 

Otázka č. 12 40 23 9 0 0 0 

Otázka č. 13 37 16 19 0 0 0 

Otázka č. 14 43 22 7 0 0 0 

 
 
 
 
 
Otázka č. 1 Ředitel osobně vede každou poradu  

Otázka č. 1

Velmi přesný popis

100%

Popis odpovídá 

průměru

0%
Dost přesný popis

0%

Dost nepřesný popis

0%

Velmi nepřesný 

popis

0%

neodpověděli

0%

Velmi přesný popis Dost přesný popis Popis odpovídá průměru

Dost nepřesný popis Velmi nepřesný popis neodpověděli
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Otázka č. 2 Ředitel řídí školu systémem příkazů a zákazů 

Otázka č. 2

Velmi přesný popis

11%

Dost přesný popis

0%

Popis odpovídá 

průměru

45%

Dost nepřesný popis

33%

Velmi nepřesný 

popis

11%

neodpověděli

0%

Velmi přesný popis Dost přesný popis Popis odpovídá průměru

Dost nepřesný popis Velmi nepřesný popis neodpověděli
 

 

 

 

 

Otázka č. 3 Na poradách se učitelé dostávají do sporů 

Otázka č. 3

Velmi nepřesný 

popis

66%

Dost nepřesný popis

13%

Popis odpovídá 

průměru

0%

Dost přesný popis

11%

Velmi přesný popis

10%

neodpověděli

0%

Velmi přesný popis Dost přesný popis Popis odpovídá průměru

Dost nepřesný popis Velmi nepřesný popis neodpověděli
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Otázka č. 4 Učitelé zde pracují skutečně rádi 

Otázka č. 4

Velmi přesný popis

67%

Dost přesný popis

33%

Popis odpovídá 

průměru

0%

Dost nepřesný popis

0%

Velmi nepřesný 

popis

0%

neodpověděli

0%

Velmi přesný popis Dost přesný popis Popis odpovídá průměru

Dost nepřesný popis Velmi nepřesný popis neodpověděli
 

 

 

 

 

Otázka č. 5 Učitelé mají dobrý osobní vztah ke škole 

Otázka č. 5

Velmi přesný popis

62%

Dost přesný popis

38%

Popis odpovídá 

průměru

0%

Dost nepřesný popis

0%

Velmi nepřesný 

popis

0%

neodpověděli

0%

Velmi přesný popis Dost přesný popis Popis odpovídá průměru

Dost nepřesný popis Velmi nepřesný popis neodpověděli
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Otázka č. 6 Práce učitelů je na vysoké úrovni 

Otázka č. 6

Dost přesný popis

33%

Velmi přesný popis

56%

Popis odpovídá 

průměru

11%

Dost nepřesný popis

0%

Velmi nepřesný 

popis

0%

neodpověděli

0%

Velmi přesný popis Dost přesný popis Popis odpovídá průměru

Dost nepřesný popis Velmi nepřesný popis neodpověděli
 

 

 

 

 

Otázka č. 7 Učitele na této škole zatěžuje mnoho administrativních prací 

Otázka č. 7

Velmi přesný popis

13%

Dost přesný popis

0%

Popis odpovídá 

průměru

32%

Dost nepřesný popis

26%

Velmi nepřesný 

popis

29%

neodpověděli

0%

Velmi přesný popis Dost přesný popis Popis odpovídá průměru

Dost nepřesný popis Velmi nepřesný popis neodpověděli
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Otázka č. 8 Ředitel dovede ocenit, pochválit své podřízené 

Otázka č. 8

Velmi přesný popis

69%

Dost přesný popis

21%

Popis odpovídá 

průměru

0%

Dost nepřesný popis

10%

Velmi nepřesný 

popis

0%

neodpověděli

0%

Velmi přesný popis Dost přesný popis Popis odpovídá průměru

Dost nepřesný popis Velmi nepřesný popis neodpověděli
 

 

 

 

 

Otázka č. 9 Učitelé respektují odbornou kompetenci svých kolegů 

Otázka č. 9

Dost přesný popis

43%

Velmi přesný popis

35%

Popis odpovídá 

průměru

22%

Dost nepřesný popis

0%

Velmi nepřesný 

popis

0%

neodpověděli

0%

Velmi přesný popis Dost přesný popis Popis odpovídá průměru

Dost nepřesný popis Velmi nepřesný popis neodpověděli
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Otázka č. 10 ředitel dbá na pracovní a osobní pohodu pracovníků 

Otázka č. 10

Popis odpovídá 

průměru

19%

Dost přesný popis

26%

Velmi přesný popis

55%

Dost nepřesný popis

0%

Velmi nepřesný 

popis

0%neodpovědě li

0%

Velmi přesný popis Dost přesný popis Popis odpovídá průměru

Dost nepřesný popis Velmi nepřesný popis neodpověděli
 

 

 

 

 

Otázka č. 11 Učitelé se pravidelně společensky stýkají i mimo školu 

Otázka č. 11

Velmi přesný popis

56%

Dost přesný popis

14%

Popis odpovídá 

průměru

17%

Dost nepřesný popis

13%

neodpovědě li

0%

Velmi nepřesný 

popis

0%

Velmi přesný popis Dost přesný popis Popis odpovídá průměru

Dost nepřesný popis Velmi nepřesný popis neodpověděli
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Otázka č. 12 Učitelé se chovají k žákům přátelsky 

Otázka č. 12

Velmi přesný popis

55%
Dost přesný popis

32%

Popis odpovídá 

průměru

13%

Dost nepřesný popis

0%

Velmi nepřesný 

popis

0%

neodpověděli

0%

Velmi přesný popis Dost přesný popis Popis odpovídá průměru

Dost nepřesný popis Velmi nepřesný popis neodpověděli
 

 

 

 

 

Otázka č. 13 Učitelé vytvářejí mezi sebou přátelské vztahy 

Otázka č. 13

Velmi přesný popis

52%

Dost přesný popis

22%

Popis odpovídá 

průměru

26%

Dost nepřesný popis

0%

Velmi nepřesný 

popis

0%

neodpověděli

0%

Velmi přesný popis Dost přesný popis Popis odpovídá průměru

Dost nepřesný popis Velmi nepřesný popis neodpověděli
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Otázka č. 14 Když chce ředitel pomoci učitelům s osobními problémy, umí 

vystoupit z role ředitele 

Otázka č. 14

Velmi přesný popis

59%

Dost přesný popis

31%

Popis odpovídá 

průměru

10%

Dost nepřesný popis

0%

Velmi nepřesný 

popis

0%

neodpovědě li

0%

Velmi přesný popis Dost přesný popis Popis odpovídá průměru

Dost nepřesný popis Velmi nepřesný popis neodpověděli
 

 

 

3.4.4 Závěr, doporučení 

 

Jestliže předchozí výzkumné sondy charakterizovaly ZUŠ jako zařízení s převážně 

přátelským klimatem a bezproblémovostí, tato výzkumná sonda, přes svůj větší 

počet otázek jdoucích až k detailům, které by mohly odhalit skryté konflikty, tuto 

charakteristiku potvrzuje. 

Ukazuje se, že osoba ředitele je velmi významná. Jeho osobní vedení a starost o 

běh školy je zřejmě nenahraditelné.  

Z otázek, na kterých se naprostá většina učitelů neshoduje, se autorka musí zmínit 

o dvou. Více, než polovina respondentů má pocit přílišného zatížení 

administrativními pracemi. K tomu je nutné poznamenat, že této administrativy 

mají umělecké školy méně než školy ostatních typů a že tento pocit je 

pravděpodobně vyvolán uměleckým zaměřením vyučujících. Je známo, že takto 

orientovaní lidé se věnují administrativní činnosti s nechutí. 

Podobné pozadí může mít i druhý okruh konfliktních odpovědí. Dojem většiny, že 

na poradách učitelů dochází ke sporům, je jistě také důsledkem individualismu a 
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větší emotivnosti zúčastněných, to jednak, a za druhé není naprosto přesně jasné, 

co respondenti pojmem „spor“ chtějí říci. 
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3.5 Výzkumná sonda č. 4 

3.5.1Cíl výzkumné sondy 

Cílem této výzkumné sondy bylo zjistit a analyzovat názory ředitelů ZUŠ na 

image jejích školy.   

Hypotéza výsledků výzkumné sondy nebyla vzhledem k rozsáhlosti dotazníku 

stanovena. 

 

3.5.2 Popis zkoumaného vzorku, použitá metoda a organizace výzkumné sondy 

Popis zkoumaného vzorku:  

Zkoumaný vzorek tvořilo 28 vybraných respondentů  –  ředitelů ZUŠ z 28 škol. 

Použitá metoda a organizace výzkumné sondy: 

Pro tuto výzkumnou sondu byla použita metoda anonymního dotazníku (formulář 

dotazníku je v příloze 5, otázky jsou uvedeny u jednotlivých grafů). 

Bylo rozdáno 40 dotazníků, vrátilo se jich 28, což je 70 % návratnost.  

Pilotáž dotazníku nebyla provedena, vzhledem k tomu, že se jednalo o převzatý 

dotazník. 

Prostřednictvím e- mailové adresy autorka oslovila vybrané ředitele ZUŠ 

s prosbou o vyplnění dotazníku a zaslání zpět. 

 

3.5.3 Výsledky výzkumné sondy 

Image školy podle ředitelů ZUŠ 

 

 

                                                    Velikost školy 

                        velká                                  malá  

Výsledky:                          4    4   20   0    0 

 

Vzhled a umístění školy 

                        dobrý                                 špatný                             

Výsledky:                           8    16   4   0   0 

 

Vybavení školy 

                    moderní                                   zastaralé                         

Výsledky:                           8    16    4    0    0 

1   2    3   4   5 

1   2    3   4   5 

1   2    3   4   5 
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Pedagogické přístupy 

 vysoce profesionální                                  neprofesionální                         

 

Výsledky:                           4     20   4    0    0 

 

Úroveň pedagogického sboru 

                      vysoká                                   nízká                         

Výsledky:                            4    16    8  0    0  

 

Výsledky práce školy 

                      vysoké                                   nízké                         

Výsledky:                            8     20   0   0   0 

 

Úspěšnost absolventů 

                         velká                                  malá                          

 

Výsledky:                             4   20    4   0    0 

 

Klima školy 

                      příznivé                                 nepříznivé                         

Výsledky:                            12   12   4   0   0 

 

Management školy 

                     výkonný                                  nevýkonný                         

Výsledky:                            12   12   4   0   0 

 

Vnější komunikace 

                    vynikající                                 nedostatečná                       

 

Výsledky:                            12   12   4   0   0 

 

Vnitřní komunikace 

                    vynikající                                 nedostatečná                         

Výsledky:                              0   24   4   0   0 

 

  Propagace školy 

                    vynikající                                 nedostatečná                         

1   2    3   4   5 

1   2    3   4   5 

1   2    3   4   5 

1   2    3   4   5 

1   2    3   4   5 

1   2    3   4   5 

1   2    3   4   5 

1   2    3   4   5 

1   2    3   4   5 
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Výsledky:                              8   20  0    0   0 

 

Partnerské vztahy a styky 

               velmi dobré                                   špatné                         

Výsledky:                              8   16   4   0   0 

 

Chování a vystupování žáků/studentů 

                    vynikající                                 špatné                        

Výsledky:                              8  16   4   0    0 

 

Chování a vystupování pracovníků školy 

                    vynikající                                 špatné                        

Výsledky:                              4   20   4   0    0 

 

 

 

 

3.5.4 Závěr, doporučení 

 

Autorka musí přiznat, že od výzkumné sondy č.4, na kterou odpovědělo 28 

ředitelů, očekávala víc a že  ji trochu zklamala. Rozdíly v odpovědích se 

především projevily v otázce č.1, tj. v otázce o velikosti školy. Ostatní 

sebehodnotící údaje svědčí o jisté opatrnosti vedoucích pracovníků a touze 

nepřiznat slabiny na jedné straně, na druhé straně nevyzdvihnout se příliš nad 

úroveň ostatních. 

Je ale docela možné, že toto autorčino hodnocení není úplně správné a že úroveň 

našich ZUŠ je skutečně velmi vysoká. Na základě svých zkušeností nemá důvodu 

o tomto názoru příliš pochybovat. V každém případě je potěšující, že poměrně 

velký počet škol vyzdvihuje jako klad příznivé klima školy, dobrou vnější 

komunikaci, dobré výsledky a úspěšné absolventy. 

Přes poměrně malou sdělnou hodnotu této výzkumné sondy má autorka pocit, že u 

většiny škol by stálo za to zlepšit marketingové komunikace školy. 

Autorka se také obává, že je stále velký počet vedoucích pracovníků ZUŠ, kteří 

vliv marketingových komunikací podceňují. 

 

1   2    3   4   5 

1   2    3   4   5 

1   2    3   4   5 
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3.6 Výzkumná sonda č. 6 

3.6.1Cíl výzkumné sondy 

Cílem této výzkumné sondy bylo zjistit a analyzovat názory rodičů na propagaci 

ZUŠ.   

Hypotéza výsledků výzkumné sondy nebyla stanovena 

 

3.6.2 Popis zkoumaného vzorku, použitá metoda a organizace výzkumné sondy 

Popis zkoumaného vzorku:  

Zkoumaný vzorek tvořilo 120 náhodně vybraných respondentů -  rodičů žáků z 8 

ZUŠ. 

Použitá metoda a organizace výzkumné sondy: 

Pro tuto výzkumnou sondu byla použita metoda anonymního dotazníku (formulář 

dotazníku je v příloze 5, otázky jsou uvedeny u jednotlivých grafů). 

 

Bylo rozdáno 180 dotazníků, vrátilo se jich 120, což je 66,7 % návratnost.  

Pilotáž dotazníku byla provedena na 5 respondentech. Všechny otázky se jevily 

jako zcela srozumitelné, a tak  nebylo třeba provádět žádné změny. 

Menší část dotazníků byla rozdána autorkou práce rodičům na půdě školy, kde 

autorka působí, větší část dotazníků byla rozeslána na e-mailové adresy ředitelů 

škol, kteří byli požádáni o jejich rozdání. 

 

3.6.3 Výsledky výzkumné sondy 

Názory rodičů na propagaci ZUŠ 

 

č. otázky / hodnocení ano ne  

Otázka č. 1: Právě jste se přistěhovali do regionu, nemáte o něm skoro žádné informace 
a potřebujete vybrat ZUŠ pro Vaše děti. Víte, kde a jakým způsobem budete tyto 
informace získávat? 120 0  

Otázka č. 2: Prezentují ZUŠ  v rámci své propagace dostatek informací o své práci? 112 8      

Otázka č. 3: Myslíte si, že mají ZUŠ v dnešní době dostatek možností pro finančně 
nenáročnou prezentaci své práce v regionu? 38 82 

Otázka č. 4: Je pro Vás „dobrá pověst“ školy dostatečným měřítkem pro hodnocení její 
kvality? 81 39 
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Otázka
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Otázka

č.3

Otázka

č.4

Ne

Ano

 

 
 
Otázka č. 5: Co podle Vás nejvíce poškozuje „dobrou pověst“ školy? 
 

Výčet odpovědí: četnost  

šikana 8 

pomluvy  9 

nespokojení žáci a rodiče 7 

nedbalí žáci 24 

střídání učitelů 13 

neřešené problémy 16 

drogy 8 

nekvalitní zaměstnanci 21 

nepodnětné vedení 14 
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Šikana

Pomluv y

Nespokojení žáci a rodiče

Nedbalí žáci

Střídání učitelů

Neřešené problémy

Drogy

Nekv alitní zaměstnanci

Nepodnětné v edení

 
Otázka č. 6: Vaše nejoblíbenější druhy propagace – prezentace jsou: 
  

Výčet odpovědí  četnost 

internet 120 

inzerce 56 

pověst 16 

veřejné akce 40 

plakáty 48 
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Internet

Inzerce

Pověst školy

Veřejné akce

Plakáty

 

  

 

 3.6.4 Závěr, doporučení 

 

Výzkumná sonda č. 6 se ukázala, z hlediska potřeb této práce, jako 

pravděpodobně nejužitečnější. Již na jiném místě této práce bylo řečeno, že rodiče 

autorka považuje za podstatnou část zainteresované veřejnosti. Proto jejich názor 

na propagaci a její úroveň a způsoby je velmi důležitý. Tato sonda byla 

zodpovězena 120 rodiči z 8 škol z různých míst naší republiky. Odpověď na první 

dvě otázky byla v podstatě jednoznačná. Rodiče vědí, kde získat informace o škole 

a zdá se jim, že jich je dostatek. V dalších otázkách ovšem se názory respondentů 

velmi rozcházejí. Odpovídající se především domnívají, že školy nemají dostatek 

možností pro finančně náročnou prezentaci práce ve svých regionech. Současně 

vyjadřují názor, že tzv. „dobrá pověst školy“ není dostatečným měřítkem pro 

hodnocení její kvality (na „dobrou pověst“ by se spolehlo pouhých 16 rodičů ze 

120 dotázaných) a domnívají se, že je zapotřebí mnohem mnohotvárnější 

propagace a prezentace.  V tomto bodě rodiče plně potvrdili autorčin předpoklad 

odpovědí, s kterým jim tyto otázky kladla. 

Ukazuje se, že informace získané z internetu, považují za klíčové prakticky všichni 

respondenti. Svědčí to, mimochodem, o úžasné oblibě a rozšíření tohoto, jinak 

poměrně mladého, informačního média. Jeho vliv jsme možná ještě ani dostatečně 
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nepochopili. Ostatní oblíbené druhy propagace a prezentace jsou pro, přibližně, 

polovinu dotázaných inzerce, veřejné akce a plakáty. Vějíř těchto druhů se mi zdá 

dost omezený a za úvahu stojí jej rozšířit. 

Velmi přínosnými se staly reakce na otázku pátou „Co, podle Vás, nejvíce 

poškozuje dobrou pověst školy“. Bohatá škála odpovědí jednak vysvětluje, proč 

dobrá pověst školy je z hlediska rodičů nejméně validním měřítkem pro hodnocení 

kvality. Na druhé straně jsou odpovědi vodítkem pro školní management, a 

konečně pro všechny zaměstnance, kam upřít pozornost, kde se vyvarovat chyb a 

nedostatků. Některé odpovědi byly pro autorku přímo šokující. Mezi ně počítá 

výskyt drog a šikanu, neboť se domnívala, že na uměleckých školách se tyto 

fenomény mohou vyskytovat jen naprosto výjimečně. Dalším překvapivým 

nedostatkem jsou, podle některých rodičů, vzájemné pomluvy mezi vyučujícími. 

Autorka chápe, že někteří žáci a rodiče mohou být nespokojeni, chápe, že 

nedbalost některých žáků dobrou pověst školy poškozuje. Jestliže však téměř 

šestina rodičů vidí poškozování dobré pověsti školy v neřešení problémů, 

nekvalitních zaměstnancích, příliš častém střídání učitelů nebo dokonce 

v nepodnětném vedení, domnívá se, že takovouto tvrdou kritikou je třeba se 

zabývat, zamyslet se nad ní a hledat skutečné příčiny (protože se někdy může 

jednat jenom o dojem) a řešení. Bezesporu příležitostí k tomu bude tvorba 

Rámcově vzdělávacích programů pro ZUŠ a tvorba jednotlivých Školních 

vzdělávacích programů.  
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3. 7 Výzkumná sonda č. 7 

3.7.1 Cíl  a hypotéza výsledků výzkumné sondy 

Cílem této výzkumné sondy bylo zjistit, do jaké míry nové ekonomické poměry 

mohou ovlivnit zájem o studium na ZUŠ.   

Hypotéza výsledků výzkumné sondy: 

Z důvodu nové společenské situace, způsobené světovou hospodářskou krizí, 

dojde ze strany zainteresované veřejnosti k posunu názorů, které ve větší nahotě 

budou vyjadřovat skutečné postoje k základnímu uměleckému školství. Je možné 

očekávat, že jistá část rodičů upřednostní materiální úroveň rodiny před rozvojem 

uměleckých vloh svých dětí. 

 

3.7.2 Popis zkoumaného vzorku, použitá metoda a organizace výzkumné sondy 

Popis zkoumaného vzorku:  

Zkoumaný vzorek tvořilo 65 náhodně vybraných respondentů –  rodičů žáků ZUŠ 

ze 13 škol. 

Použitá metoda a organizace výzkumné sondy: 

Pro tuto výzkumnou sondu byla použita metoda anonymního dotazníku (formulář 

dotazníku je v příloze 7). 

Bylo rozdáno 150 dotazníků, vrátilo se jich 65, což je 43,3 % návratnost.  

Pilotáž dotazníku byla provedena na 5 respondentech a vzhledem k tomu, že při 

jeho vyplňování nebyly shledány výrazné problémy, byl ponechán v původně 

navrženém znění. 

Menší část dotazníků byla rozdána autorkou osobně na vlastní škole, větší část 

dotazníků byla rozeslána na e-mailové adresy ředitelům škol, kteří byli požádáni o 

jejich rozdání. 

 

3.7.3 Výsledky výzkumné sondy  

Počet obyvatel měst, kde děti respondentů navštěvují ZUŠ 

Do 10.000 obyvatel 10 

10.001 – 50.000 obyvatel 10 

50.001 – 100.000 obyvatel 5 

100.001 – 500.000 obyvatel 25 

Nad 500.000 obyvatel 15 
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Otázka ano   ne 

Otázka č. 1 – Myslíte si, že ekonomická krize a finanční problémy s ní 
spojené ovlivní zájem studovat v ZUŠ? 11 54 

Otázka č. 2 – Myslíte si, že současná ekonomická krize může ohrozit 
existenci ZUŠ? 12  53 

Otázka č. 3 – Ukončili byste studium Vašich dětí v ZUŠ, pokud byste se 
dostali v souvislosti se současnou ekonomickou krizí do problematické 
finanční situace museli byste omezit výdaje rodinného rozpočtu? 9 56 

 

 Výčet odpovědí k otázce č. 2A – důvody ohrožení existence ZUŠ: obavy ze 

zániku samotného uměleckého školství, nedostatek žáků, drahé školné. 

 

3.7.4 Potvrzení hypotézy výsledků, závěr a doporučení 

Potvrzení hypotézy výsledků 

Hypotéza výsledků výzkumné sondy: „Z důvodu nové společenské situace, 

způsobené světovou hospodářskou krizí, dojde ze strany zainteresované veřejnosti 

k posunu názorů, které ve větší nahotě budou vyjadřovat skutečné postoje 

k základnímu uměleckému školství. Je možné očekávat, že jistá část rodičů 

upřednostní materiální úroveň rodiny před rozvojem uměleckých vloh svých dětí“ 

se potvrdila zhruba  na 16%.“  

 

Závěr a doporučení 

Přestože má tato výzkumná sonda, vzhledem k nízké návratnosti dotazníků, 

poněkud nízkou vypovídající hodnotu, skutečnosti v rámci ní zjištěné až zas tak 

bezvýznamné nejsou.  Většina odpovědí opět potvrzuje, že tento typ vzdělávání je 

obecně vysoce ceněn a žádán, zvláště ve velkých městech nabízejících mladým 

lidem spoustu jiných, méně hodnotných lákadel. Což dokládá i vyjádření jedné 

z respondentek: „Studium na ZUŠ bychom patrně ani v případě dlouhodobé 

ekonomické recese – krize neukončili, neboť studium vnímáme jako investici do 

budoucna (do vzdělání). Omezili bychom spíše nákup luxusnějších hmotných 

statků (nových aut, dovolených v zahraničí, drahé spotřební elektroniky apod.) než 

duchovních hodnot jako je docházka do ZUŠ.“ 

Na druhé straně je zde 17% respondentů, kteří si myslí, že ekonomická krize 

ovlivní zájem studovat v ZUŠ. O procento víc – tedy 18% respondentů si myslí, že 

současná ekonomická krize může dokonce ohrozit samotnou existenci ZUŠ. 

Dalších 14 % respondentů hovoří o tom, že by v případě finančních problémů 
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ukončili studium svých dětí na ZUŠ. I když je to velmi malý vzorek, lze říci, že 

jsou tato zjištění varující – již dnes existují lidé, kteří přemýšlí nad tím, jak by 

řešili své finanční problémy (vzniklé v souvislosti s ekonomickou krizí) a jedním 

z těch řešení je zrušení studia jejich dětí na ZUŠ. V této souvislosti lze 

managementům ZUŠ doporučit, aby zintenzivnily marketingové komunikace a 

neustále analyzovaly situaci (např. formou marketingových výzkumů), hovořily 

s lidmi a snažily se hledat možnosti, jak i v kritických situacích udržet, zvláště ty 

více nadané žáky, na ZUŠ. Aby se také připravily na krizové situace a uvažovaly 

nad zhotovením scénáře na jejich řešení. Finanční problémy rodičů a tím vzniklý 

odliv žáků ZUŠ, bude znamenat nejen zhoršení finanční situace ZUŠ, ale například 

i reorganizace, propouštění i samotné ohrožení existence škol. 
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3. 8 Výzkumná sonda č. 8 

3.8.1 Cíl výzkumné sondy a hypotézy výsledků 

Cíl výzkumné sondy 

Cílem této výzkumné sondy, která byla provedena na přelomu února a března 

2009, bylo zmapování a analýzy názorů vedoucích pracovníků ZUŠ na vztahy 

mezi marketingovými komunikacemi a oblastmi managementu ZUŠ:  

         - tvorba školného 

         - zavádění RVP a ŠVP 

         - vliv současné ekonomické krize. 

Hypotézy výsledků výzkumné sondy  

Hypotéza č. I Ekonomické a legislativní změny způsobují problémy při kalkulaci 

školného. 

Hypotéza č. IA Ekonomické a legislativní změny způsobují problémy 

v hospodaření škol v průběhu období, na které je školné kalkulováno. 

Hypotéza č. II Zvyšování školného má vliv na marketingové komunikace. 

Hypotéza č. III V případě zvyšování školného školy zintenzivňují i marketingové 

komunikace 

Hypotéza č. IV Zavádění ŠVP bude mít vliv na marketingové komunikace. 

Hypotéza č. V. V souvislosti se záváděním ŠVP budou školy zintenzivňovat i 

marketingové komunikace. 

Hypotéza č. VI Současná ekonomická krize ovlivní zájem o studium na ZUŠ a 

dojde ke snižování počtu žáků. 

Hypotéza č. VII. Snížení počtu žáků může ohrozit existenci školy. 

Hypotéza č. IX Školy budou v souvislosti s ekonomickou krizí a následným 

snižováním počtu žáků zintenzivňovat marketingové komunikace. 

Hypotéza č. IXA  Školy budou v souvislosti s ekonomickou krizí a následným 

snižováním počtu žáků připravovat nějaká další opatření. 

Hypotéza č. X Současná ekonomická krize může ohrozit fungování ZUŠ i jinými 

způsoby, než je pokles žáků.  
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3.8.2 Popis zkoumaného vzorku, použitá metoda a organizace výzkumné sondy 

Popis zkoumaného vzorku  

Zkoumaný vzorek tvořilo 61 vybraných respondentů -  ředitelů z 61 škol. 

Použitá metoda a organizace výzkumné sondy 

Pro tuto výzkumnou sondu byla použita metoda anonymního dotazníku (formulář 

dotazníku je v příloze 8). 

Bylo rozdáno 100 dotazníků, vrátilo se jich 61, což je 61 % návratnost.  

Dotazníky byly rozeslány autorkou na e-mailové adresy ředitelům škol, kteří byli 

požádáni o jejich vyplnění. 

Pilotáž dotazníku byla provedena na 3 respondentech. Na základě jejich výsledků 

byla provedena změna v identifikační části dotazníku – v části počet obyvatel 

města - byla oproti pilotnímu dotazníku rozdělena do 5 kategorií místo původních 

3. Jinak byl dotazník ponechán v původním znění. 

 

3.8.3 Výsledky výzkumné sondy, potvrzení hypotéz  + komentář 

Identifikační údaje: 

  

Počet žáků 
Počet 
respondentů 

Do 500 žáků 36  

501 – 1000 žáků 24  

1001 – 1500 žáků 1   

Nad 1500 žáků 0  

 

  

Počet obyvatel měst (regionů), kde 
školy působí 

Počet 
respondentů 

Do 10.000 obyvatel 31  

10.001 – 50.000 obyvatel 20  

50.001 – 100.000 obyvatel 3  

100.001 – 500.000 obyvatel 6  

Nad 500.000 obyvatel 1  
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Číslo    Výsledky 

otázky Znění otázky Ano Ne 

1 Způsobují Vám při kalkulaci Příspěvku na úhradu nákladů 

spojených s poskytováním vzdělání v ZUŠ (dále jen školné) 

problémy ekonomické (případně i legislativní) změny (např.: 

DPH, zdražení energií apod.)? 

 

 

25 

 

 

36 

2 Vznikají Vám problémy vlivem uvedených změn v průběhu 

období, na které je školné kalkulováno? 

 

16 

 

45 

3 Myslíte si, že má výše školného a její případné zvýšení vliv na 

marketingové komunikace (propagace, public relations atd.) 

Vaší školy? 

 

36 

 

25 

4 Pokud zvyšujete výši školného, zintenzivňujete i marketingové 

komunikace? (Výčet způsobů zintenzivňování mark.kom. viz 

otázka č.4.B) 

 

25 

 

36 

  

4. B - Výčet způsobů zintenzivňování marketingových komunikací: 

- propagace v tisku  - 25 x 

- propagace v kabelové televizi  - 10 x 

- webové stránky - 25 x 

- nástěnky - 25 x 

- osobní dopisy - 12 x 

- letáky – 25 x 

- plakáty -25 x 

- zkvalitnění marketingových komunikací jako celku – 20 x 

- cílená propagace do domácností – 10 x  

- podání vysvětlení – 25 x 

 

Potvrzení hypotéz I až III 

 Hypotéza č. I „Ekonomické a legislativní změny způsobují problémy při kalkulaci 

školného“ - se potvrdila na 40 %. 

Hypotéza č. IA „Ekonomické a legislativní změny způsobují problémy 

v hospodaření škol v průběhu období,  na které je školné kalkulováno“ - se 

potvrdila pouze na 25  %. 
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Hypotéza č. II „Zvyšování školného má vliv na marketingové komunikace“ se 

potvrdila na 59 %. 

Hypotéza č. III „V případě zvyšování školného školy zintenzivňují i marketingové 

komunikace“ se potvrdila na 40 %. 

 

Komentář: 40 % dotazovaných ředitelů způsobují ekonomické či legislativní 

změny problémy při kalkulaci školného. Zde je nutné připomenout systém jeho 

výpočtu – příklad – výše školného na září až prosinec roku 2009 a leden až srpen 

roku 2010 může činit max. 110 % nákladů roku 2008. Autorka předpokládala, že 

tato skutečnost bude přinášet hlavně problémy v období, na které je školné 

kalkulováno. Tato hypotéza (č. I A) se ale potvrdila pouze na 25 %, z toho lze 

vyvodit, že se managementy ZUŠ naučily s tímto aspektem pracovat a s velkou 

opatrností kalkulují nejen školné, ale i rozpočtová vydání a velice obezřetně 

hospodaří. Vzhledem k tomu, že ale nemohou postihnout všechna rizika, která 

s sebou tento způsob kalkulace školného přináší, je na mnohých místech praxe 

taková, že se celý rok šetří a koncem prosince se ve velkém, mnohdy i bez 

rozmyslu, utrácí. Nutné je také znovu poznamenat, že ze školného platí ZUŠ 

všechny své provozní náklady (státní dotace dostávají pouze na mzdy). 

59 % dotazovaných respondentů potvrdilo, že zvyšování školného má vliv na 

marketingové komunikace. To je logické, protože, když něco zdražujeme, musíme 

říci proč a k tomu skvěle mohou posloužit všechny druhy marketingových 

komunikací. Trochu zarážející ale v této souvislosti je, že v praxi pak 

marketingové komunikace zintenzivňuje pouze 40 % dotazovaných. Autorka se 

domnívá, že vedoucí pracovníci tento aspekt podceňují.  

 

Číslo    Výsledky 

otázky Znění otázky Ano Ne 

5 Myslíte si, že bude mít vliv na marketingové komunikace 

zavádění školních vzdělávacích programů? 

 

37 

 

24 

5. B Budete při zavádění ŠVP zintenzivňovat marketingové 

komunikace? (Výčet způsobů zintenzivňování mark. kom. viz 

otázka č. 5. C) 

31 30 
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5. C - Výčet způsobů zintenzivňování marketingových komunikací: 

- více propagace – akce pro rodiče -31 x  

- koncerty - 31 x 

- webové stránky  - 21 x 

- dny otevřených dveří – 28 x 

- propagace v rozhlase, tisku  - 27  x 

- letáky - 31 x 

- zveřejnění ŠVP + následná diskuse s rodiči + anketa – s cílem zapojení veřejnosti 

do konečné podoby ŠVP -      31 x 

- zkvalitnění výuky a zosobnění každé ZUŠky – 31 x 

 

 

 

Potvrzení hypotéz IV a V 

Hypotéza č. IV „Zavádění ŠVP bude mít vliv na marketingové komunikace“ se 

potvrdila na 60%. 

 

Hypotéza č. V. „V souvislosti se zaváděním ŠVP budou školy zintenzivňovat i 

marketingové komunikace“ se potvrdila na 51 %. 

 

Komentář: Zde nastala podobná situace jako u otázek týkajících se kalkulace a 

zvyšování školného. 60 % respondentů si myslí, že zavádění ŠVP bud mít vliv na 

marketingové komunikace, ale pouze 40 % respondentů v praxi skutečně 

připravuje nějaká opatření v této souvislosti. Autorka zde opět spatřuje určité 

podcenění vlivu marketingových komunikací a je zcela přesvědčena, že pokud 

managementy ZUŠ svůj přístup k této problematice nezmění, mohou jim nastat 

problémy. Je ovšem  nutné podotknout, že výsledek může být zkreslen tím, že 

RVP pro ZUŠ a na něj navazující ŠVP jsou teprve ve fázi pilotního ověřování a 

některým školám se může zdát, že se jich to zatím moc netýká. 

 

Číslo    Výsledky 

otázky Znění otázky Ano Ne 

6 Myslíte si, že současná ekonomická krize ovlivní zájem o   
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studium na ZUŠ 

(snížení počtu žáků z nedostatku financí rodičů)? 

53 8 

7 Může toto snížení počtu žáků ohrozit existenci Vaší školy? 16 45 

8 Budete v této souvislosti zintenzivňovat marketingové 

komunikace (propagace, PR, atd.)? (výčet způsobů 

zintenzivňování mark. kom. viz otázka č. 8. B) 

 

26 

 

35 

9 Připravujete v této souvislosti i nějaká jiná opatření? (Výčet 

opatření viz. otázka  9. B.) 

20 41 

10 Myslíte si, že by mohla současná ekonomická krize ovlivnit 

fungování ZUŠ i jiným způsobem, než je pokles žáků (dotace, 

příspěvky zřizovatelů aj.)? 

(výčet způsobů ohrožení viz. otázka č. 10.B) 

 

48 

 

13 

 

8. B  - Výčet způsobů zintenzivňování marketingových komunikací: 

- prezentace – 26 x 

- webové stránky – 20 x 

- zdůrazňování úspěchů v soutěžích – 26 x 

- propagace v tisku - 18 x 

- informace o sociálním školném – 26 x 

- větší spolupráce s médii – 15 x 

- zdůrazňování informací i přínosu výuky na ZUŠ – 26 x 

- prezentace výsledků všemi možnými způsoby – 26 x 

 

9. B  - Výčet opatření: 

- intenzivní nábor v pobočkách - 15 x 

- slevy na školném pro nezaměstnané rodiče  - 10 x 

- splátkové školné  - 20  x 

 

10. B – Výčet způsobů ohrožení fungování ZUŠ (kromě poklesu žáků) vlivem 

ekonomické krize: 

- menší dotace zřizovatele – 48 x 

- úbytek sponzorských darů – 37 x 

- ohrožení ZUŠ ze strany krajských úřadů – 48 x 

- omezení normativů ve prospěch sportovních aktivit – 48 x 



 85 

- úspory ve státní sféře – 48 x 

- odchod učitelů důchodového věku do důchodu – 32 x 

- omezení grantů - 45 x 

- složitější hospodaření školy – 38 x 

- zvýšení školného – 36 x 

- úvahy státních orgánů o nutnosti existence ZUŠ – 48 x 

- úbytek žáků – 48 x 

- úspory mzdových prostředků ve státní sféře – 48 x 

 

11. Čeho se nejvíce, z pohledu Vaší ZUŠ, vzhledem k ekonomické krizi obáváte? 

Výčet: 

- úbytek žáků -  60 x 

- pokles úrovně ZUŠ  - 60 x 

- nedostatek financí – 60 x 

- omezení dotací – republikových i krajských – 60 x 

- úbytek nadaných žáků z chudších rodin – 60 x 

- negativní projevy a názory ze stran medií – 47 x 

- blokáda investic z politických i ekonomických důvodů – 60 x 

- snižování kapacit škol – 60 x 

 

Potvrzení hypotéz VI až X 

 Hypotéza č. VI „Současná ekonomická krize ovlivní zájem o studium na ZUŠ a 

dojde ke snižování počtu žáků“ se potvrdila na 87 %. 

Hypotéza č. VII. „Snížení počtu žáků může ohrozit existenci školy“ se potvrdila na 

26 %. 

Hypotéza č. IX „Školy budou v souvislosti s ekonomickou krizí a následným 

snižováním počtu žáků zintenzivňovat marketingové komunikace“ se potvrdila na 

43 %. 

Hypotéza č. IX A „Školy budou v souvislosti s ekonomickou krizí a následným 

snižováním počtu žáků připravovat nějaká další opatření“ se potvrdila na 33 %. 

Hypotéza č. X „ Současná ekonomická krize může ohrozit fungování ZUŠ i jinými 

způsoby, než je pokles žáků“ se potvrdila na 79 % 
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Komentář: Současná ekonomická krize může ohrozit samotnou existenci 

některých ZUŠ a u mnoha dalších ovlivnit jejich fungování. Prvním z důvodů 

naplnění této hrozby je snižování počtu žáků z důvodů snížení finančních příjmů 

jejich rodin. To je logické – v případě finanční nedostatečnosti rodin se většinou 

nejprve odbourávají volnočasové aktivity nebo se hledají jiné, které jsou levnější 

či dokonce nic nestojí (i když výzkum u rodičů tuto skutečnost zcela nepotvrdil – 

ale finanční krize je teprve na začátku – úplně jinak to zřejmě bude vypadat v září 

2009). Zde je velkým rizikem pro ZUŠ podcenění konkurence v podobě různých 

kurzů a aktivit, které jsou velmi levné nebo zdarma, a které v hojné míře nabízejí 

Základní školy či jiné soukromé subjekty, a které jsou ve srovnání se  ZUŠ velmi 

nekvalitní. Bohužel, to rodič hned neposoudí a zde tedy přichází ta pravá chvíle 

pro masivní marketingovou kampaň, která jim dodá potřebné informace. Nejenže 

si 87 % dotazovaných myslí, že v rámci ekonomické krize ohrozí ZUŠ snížení 

počtu žáků, (i když autorka musí podotknout, že s tím lze bojovat), ale 79 % 

dotazovaných si také myslí, že v souvislosti s ekonomickou krizí mohou ZUŠ 

ohrozit i jiné aspekty. Jejich výčet je značný a bude se lišit region od regionu a boj 

o přežití zde bude mnohem těžší. Spoustu aspektů s onoho výčtu (viz otázka 10B) 

je jednotlivými školami těžko ovlivnitelný. Zde může pomoci marketingová 

kampaň zaměřená tentokrát na stát, zřizovatele, donátory atd. Bohužel, trochu 

alarmující je, že přes všechny výše uvedené skutečnosti plánuje zintenzivnění 

marketingových komunikací pouze 43% respondentů a jiná opatření připravuje 

pouze 33 % respondentů. Tady lze opět zkonstatovat obrovské podcenění 

marketingu a jeho nástrojů. Přitom výčet u otázky č. 11 přináší značný komplex 

aspektů, kterých se respondenti v souvislosti s ekonomickou krizí obávají. 

Alarmující je to, že některé z nich se začínají pomalu stávat, v určitých regionech, 

skutečností. O tom svědčí i mnohá rozpočtová řízení, která v době psaní práce 

probíhají, a která sliby MŠMT spíše vyvracejí než potvrzují a ředitelé škol se tedy 

obávají právem. Neměli by se ovšem jen obávat, ale také konat a k  rozpočtovému 

řízení jít řádně připraveni, vést jednání a materiály k němu mít zpracované 

v intencích skvělých marketingových komunikací. K tomu by bylo dobré mít 

výsledky marketingového výzkumu SWOT a STEP analýzy. Že to dokáží, a to 

leckdy velmi dobře, dosvědčují např. výzkumné sondy č. 1 – 6. 
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3.8.4 Závěr a doporučení 

  

Sestavení a uvedení sond č. 7 a 8 bylo inspirováno nečekanou, neobvyklou a 

novou ekonomickou situací nejen u nás, ale na celém světě. Autorka se domnívá, 

že nastávající krize je svým způsobem prubířským kamenem, který poškozuje 

oprávněnost a životaschopnost našeho uměleckého školství. Současně se ukazuje, 

že ZUŠ se vypořádaly i s novou situací nastalou zavedením a vytvořením ŠVP i 

s novým způsobem kalkulace školného. Ukazuje se, že naprostá většina ředitelů si 

uvědomuje vážnost odpovědnosti, která na ně padá, a hledají odpovědi na otázky, 

které je donedávna ani nemusely napadnout. Autorka se ale zároveň obává toho, že 

je ještě dost vedoucích pracovníků ZUŠ, kteří vliv marketingových komunikací 

podceňují, 

Některé myšlenky, které se v tomto dotazníku objevily, autorku zaujaly. Patří mezi 

ně tzv. splátkové placení školného, které, po autorčině soudu, může zachránit 

nadání nejednoho dobrého žáka, naopak tzv. sociální školné, tj. sleva na výši 

školného, by měla být velmi opatrně diskutována. Stejně tak autorku zaujala obava 

dotázaných, že bude ubývat nadaných žáků z chudších rodin. Právě tyto děti si 

velmi často váží možností rozšiřovat své vzdělání, nemluvě o tom, že i postoje 

jejich rodičů bývají velmi zodpovědné. 

Některé myšlenky a nápady, které sondy přinesly, je možno považovat dokonce za 

inspirativní a velmi přínosné, přinejmenším však za hodné vážné diskuse a úvah. 

Stejně tak názory a postoje rodičů byly v některých případech až překvapivě 

pozitivní a potvrzují všeobecný zájem o typ školy, kterým se Česká republika 

může chlubit ve srovnání s většinou rozvinutých a bohatých států. 

 Autorka si je jista, že také díky tomu naše školství je hodno jména Komenského. 

Závěrem chce autorka říci, že výsledek této sondy i sondy č.7 splňují její 

očekávání, že jak naše zainteresovaná veřejnost, tak vedoucí pedagogičtí 

pracovníci dovedou reagovat na okolnosti veřejného dění a dovedou konstruktivně 

hledat řešení nastávajících obtíží. Obava ze sobeckého „starání se sám o sebe“ se 

ukazuje spíše jako lichá. 
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3.9 Závěr k výzkumné části 

 

Při sestavování výzkumných sond byla autorka vedena jednak svými zkušenostmi 

ze své pedagogické i řídící práce a jednak jejich očekávanými výsledky. Cílem 

obecně bylo potvrdit si, že způsoby působení školy na veřejnost má určité 

výsledky a dopady, to na straně jedné, na druhé straně bylo cílem nalézt nové, 

doposud neužívané nebo málo užívané činnosti marketingových komunikací.  

Ukázalo se, že celá řada marketingových činností, které ZUŠ vykonávají, je 

správná. Zvlášť postoje žáků a mnohých rodičů lze považovat za velmi dobrou 

propagaci a doporučení těchto škol. Toto je cenné také proto, že návštěva ZUŠ 

není pro žáky povinná a že udržení jejich zájmu a pozornosti, včetně zájmu a 

pozornosti jejich rodičů, je výhradně v rukou školy. 

Ukázalo se také, že účinným propagátorem školy jsou dobré mezilidské vztahy ve 

sboru pedagogických pracovníků. To vůbec neznamená, že by měly být 

vylučovány kritické připomínky či návrhy na zlepšení práce, zvlášť jsou-li míněny 

pozitivně. Sem také patří nezastupitelná a významná role ředitelů škol, otázky 

jejich přiměřené náročnosti a spravedlivého posuzování podřízených i schopnosti 

úspěšně školu reprezentovat na veřejnosti včetně vztahu k nadřízeným. 

Výsledky výzkumných sond ukázaly, že marketingové činnosti ZUŠ mají správný 

směr a současně naznačily i možnosti jejich obohacení a rozšíření. 

Autorka považuje za nutné podotknout, že podmínky jednotlivých ZUŠ se začnou 

pravděpodobně diametrálně lišit podle toho, v jakém regionu se budou nacházet, a 

také podle toho, jaká bude v tom či onom regionu ekonomická situace, výroba, 

průmysl apod. (např. příhraniční oblast nebo město jen s automobilovým 

průmyslem atd.). V tom případě to bude pro ZUŠky znamenat, aby hledaly 

originální řešení, jak se lišit, čím být výjimečné, jak získat na svoji stranu širokou 

veřejnost, a to nejen tu rodičovskou. Toto se podaří pouze za pomoci zintenzivnění 

marketingových komunikací i dalších marketingových nástrojů. 
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Doporučení managementu ZUŠ 

- „dobrá pověst školy“ se zdá být přes veškeré možné pochybnosti jednou 

z nejvýznamnějších doporučení 

- prezentace práce, dobrých výsledků a úspěchů školy je nezbytnou součástí 

public relations 

- dostupné, vyčerpávající a cílené informace, které jsou jednou 

z podstatných činností managementu. 

- zintenzivnění a lepší propracování komplexu marketingových komunikací, 

a to i s využítim pomoci odborníků 

- neustálý monitoring systému marketingových komunikací 

- využití dalších nástrojů marketingu – zvláště pak marketingového 

výzkumu, především formou SWOT a STEP analýz 

- nepodceňování současného ekonomické vývoje 

- nepodceňovat vliv marketingových komunikací na rozhodování zákazníků 

i ve školském prostředí – zvláště, pokud se jedná o změnu 

v marketingovém mixu (produkt – ŠVP, price – školné)  

- nepodceňovat výsledky marketingových výzkumů 

 

Domnívám se, že střízlivé, objektivní informace bez nadsázky a planých slibů, 

pomáhají dobré prezentaci školy a zabraňují vytváření fám, nepravd, nepříznivých 

informací nebo dokonce pomluv. Proti takovým jevům se pak dá velmi obtížně 

bojovat. 
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4. Závěr a doporučení 

 

Marketing a jeho součásti jsou bezesporu v dnešní době velmi významnou součástí 

činnosti každého managementu. Na tuto skutečnost narážíme neustále 

v každodenním životě. Marketing se stal odbornou specializovanou činností bez 

níž se žádné organizace a podniky nemohou v moderním světě obejít.  

Nové postavení škol v dnešní době, kdy školy mají daleko větší samostatnost, i 

v tvorbě náplně své činnosti, větší vliv na své okolí, ale také závislost na svém 

okolí, kdy jsou vystaveny konkurenčnímu zápasu s jinými podobnými institucemi, 

autorku vedlo k přesvědčení, že také školy musí využívat zásad moderního 

marketingu. To je důvod, proč autorka volila právě toto téma své závěrečné 

bakalářské práce. 

Přitom to platí pro ZUŠ víc, než pro školy ostatních typů. ZUŠ jsou mnohem 

samostatnější, svébytnější a vystaveny větší konkurenci a navíc ještě musí neustále 

zápasit o své mimořádné, a podle autorčina mínění, naprosto zasloužené postavení 

ve školských systémech obecně jako úžasný ryze český fenomén. Z toho také 

vyplývá, že ZUŠ jsou v současné době více ohroženy ekonomickou krizí a 

důsledky z ní vyplývajícími a že současná ekonomická krize může ohrozit nejen 

samostatnou existenci některých ZUŠ, ale u mnoha dalších může ovlivnit jejich 

fungování. 

Tato práce, jejíž cíl považuje autorka za splněný, se zaměřuje především na 

marketingové komunikace se specializací na public relations. Na základě výsledků 

výzkumných sond, vlastních zkušeností i teoretického studia dochází autorka 

k poznání, že důraz na tyto jevy je pro vedení školy zásadní nutností. Nelze si 

představit řízení školy bez propagace, prezentace práce a úspěchů, dokonalých 

informací, šetrného a účelného využití finančních prostředků, odborného přístupu 

ke všem činnostem a soustavného ohledu na vysokou kulturní úroveň veškerého 

konání. Management školy musí vědět, na koho se obracet, s čím, kdy a za jakým 

účelem, aby propagace školy byla efektivní. Současně se ukazuje, že ZUŠ se 

vypořádaly s novou situací nastalou zavedením a vytvořením ŠVP i s novým 

způsobem kalkulace školného a jasně si uvědomují důležitost a vážnost 

marketingových komunikací. Ukazuje se také, že naprostá většina ředitelů si je 

vědoma odpovědnosti, která na ně padá, a hledají odpovědi na otázky, které je 

donedávna ani nemusely napadnout.  
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Žijeme v tržním hospodářství, konkurence se zvyšuje, a tak ZUŠ, spolu 

s managementy škol a jejími leadry, budou nuceny hledat řešení čím se lišit, být 

originální a výjimečné, jak získat na svoji stranu širokou veřejnost, a to nejen tu 

rodičovskou.  

Skutečnosti sondami získané, a podle autorčina mínění dennodenní praxí 

potvrzované, jasně ukázaly směry, kterými by se měla propagace a prezentace škol 

ubírat. Z nich lze vyvodit následující doporučení managementům škol: 

- nepodceňujte prezentaci práce, dobrých výsledků a úspěchů školy 

- informujte vyčerpávajícím způsobem, cíleně a na vysoké společenské 

úrovni 

- ujasněte si složení cílových skupin propagace a jejich názorů na ni, aby 

vaše práce v této oblasti byla efektivní a měla vysokou sdělovací účinnost 

- nezapomínejte zveřejňovat kdy, kde a jak může veřejnost získávat 

informace o škole 

- využijte marketingových komunikací a marketingu jako celku, s jehož 

pomocí lze podpořit image, klima a firemní kulturu škol a nepodceňujte 

ani nástroje marketingového výzkumu, zvláště pak SWOT a STEP analýzy 

- nepodceňujte „dobrou pověst školy“ 

Autorka se domnívá, že výše uvedená „dobrá pověst školy“ stále zůstává a vždy 

bude zůstávat nejvýš ceněnou činností ZUŠ ve veřejnosti. To je image firmy, jejíž 

získání je nesnadné a velmi záslužné a jejíž ztráta může zmařit spoustu dobře 

míněné a obětavé práce. 

Neopomíjejte také, že nebude-li mít okolí dostatek informací od vás, bude je 

získávat jinde nebo si je bude samo vytvářet. Je prokázáno, že se vaše okolí bude 

spíše zajímat o skutečnosti nepříznivé a nebude rozlišovat mezi informacemi 

pravdivými či nepravdivými. Nepodceňujte tedy propagaci, kterou si vytvoříte vy 

sami a která bude prezentovat to, co sami chcete – tedy informace potřebné a 

kladné. 

Přejme ZUŠ, aby byly ideálním místem, kde se setkávají svobodně přicházející 

zvídaví žáci s nadšenými a laskavými učiteli plnými porozumění.  
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Výzkumná sonda č.1 – „Hodnocení ZUŠ žáky“ 
 

DOTAZNÍK 
 
Návod k odpovědem: každou otázku si pozorně přečti, rozmysli, a pak teprve zakroužkuj       
                                     čislici, která nejvíc vystihuje situaci. 
 
 
 
Číslice znamenají:    1……výborně, často 
                    2……dobře, občas 
                                   3……málo, nedostatky 

  4……vůbec ne, špatně 
 
 
 
 
 
 
1) Jak se cítíš v naší škole?                                                           1          2             3          4 
 
 
 
2) Jaký je Tvůj vztah k učitelům?                        1         2            3          4 
 
  
 
3) Těšíš se do ZUŠ?          1          2           3          4 
 
 
 
4) Jsi spokojen(a) s prostředím školy a své učebny?          1         2          3           4 
 
 
 
5) Vystupuješ rád(a) na veřejnosti?          1        2         3          4 
  
 
 
6) Máš pocit, že své učitele zajímáš?    1       2        3         4 
 
 
 
7) Je pro Tebe ZUŠ náročná?   1       2        3         4 
 
 
 
8) Máš radost z toho, co ses naučil(a) a cos dokázal(a)?         1      2       3        4 
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Výzkumná sonda č.3 – „Hodnocení ZUŠ rodiči“ 
 

DOTAZNÍK 
 
Vážení rodiče, máme zájem na tom, aby se Vaše děti cítily v naší škole dobře, jejich talent 
byl rozvíjen, a přesto, že se většina z nich nebude umění věnovat profesně, jejich láska 
k hudbě a umění je v životě obohatí a učiní život krásnějším. Proto Vaše názory a podněty 
mohou pomoci k objektivnímu hodnocení školy a odstranění případných nedostatků. Budeme 
rádi, když si uděláte čas a vyplníte tento dotazník. Dotazník není třeba podepisovat. 
 
 
Vaše hodnocení vyjádřete ve smyslu: 1 = výborně, 2 = velmi dobře, 3 = dobře, 
                                                             4 = dostatečně, 5 = nedostatečně 
 
 
 
 
 

Otázka Hodnocení 
 
1) Jaký je vztah Vašeho dítěte k učitelům? 
 

 

 
2) Jaký je vztah učitelů k Vašemu dítěti? 
 

 

 
3) Těší se Vaše dítě na hodiny do ZUŠ? 
 

 

 
4) Je Vaše dítě vyučujícími motivováno? 
 

 

 
5) Jak hodnotíte jednání učitelů s Vámi   
     rodiči? 
 

 

 
6) Jaká je Vaše informovanost o veřejných 
    akcích školy? 
 

 

 
7) Je činnost ZUŠ, kam chodí Vaše dítě, 
    dost aktivní? 
 

 

 
8) Jak hodnotíte školu celkově? 
 

 

 
 
Děkuji za vyplnění. 
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Výzkumná sonda č.2 – „Komunikace s rodiči podle učitelů ZUŠ“ 
 
 

DOTAZNÍK 
 
Milý kolegové, obracím se na Vás s dotazníkem, který by mohl napomoci k vylepšení 
komunikace mezi námi učiteli a rodiči našich svěřenců. 
 
 
 
 
 
Způsob hodnocení:             +      =    výborné 
          +-     =    s občasnými problémy 
   -       =    nedobré 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky: 
 
1) Máte dostatečné informace o rodičích a rodinné situaci Vašich žáků? 
 
 
 
 
2) Jak hodnotíte spolupráci rodičů s Vámi? 
 
 
 
 
3) Jak hodnotíte zájem rodičů o školu a o práci dítěte? 
 
 
 
 
4) Jaké jsou Vaše nejčastější pocity při jednání s rodiči? 
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Výzkumná sonda č.5 - „ŠKOLNÍ KLIMA PODLE UČITELŮ ZUŠ“  (podle Pechové, 9,     
                                        upraveno autorkou) 
 

 
DOTAZNÍK 

 
 

Velmi přesný     Dost přesný     Popis odpovídá     Dost nepřesný     Velmi nepřesný 
      popis                 popis                průměru                  popis                      popis 
          1                        2                          3                            4                             5 
1. Ředitel osobně vede každou poradu 1    2    3    4    5     
2. Ředitel řídí školu systémem příkazů a zákazů 1    2    3    4    5     
3. Na poradách se učitelé dostávají do sporů 1    2    3    4    5     
4. Učitelé zde pracují skutečně rádi 1    2    3    4    5     
5. Učitelé mají dobrý osobní vztah ke škole 1    2    3    4    5     
6. Práce učitelů je na vysoké úrovni 1    2    3    4    5     
7. Učitele na této škole zatěžuje mnoho administrativních prací 1    2    3    4    5     
8. Ředitel dovede ocenit, pochválit své podřízené 1    2    3    4    5     
9. Učitelé respektují odbornou kompetenci svých kolegů 1    2    3    4    5     

10. Ředitel dbá na pracovní a osobní pohodu pracovníků 1    2    3    4    5     
11. Učitelé se pravidelně společensky stýkají i mimo školu 1    2    3    4    5     
12. Učitelé se chovají k žákům přátelsky 1    2    3    4    5     
13. Učitelé vytvářejí mezi sebou přátelské vztahy 1    2    3    4    5     
14. Když chce ředitel pomoci učitelům s osobními problémy, umí 

vystoupit z role ředitele 
1    2    3    4    5     

 
 

Vyplněné dotazníky jsou pak dále zpracovávány. 
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Výzkumná sonda č.4 – „Image školy podle ředitelů ZUŠ“ (podle Pechové, 9, upraveno  autorkou) 

                                         
DOTAZNÍK 

 
Zakroužkujte na uvedené škále vaše hodnocení uvedeného indikátoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vybavení školy 

 
                         moderní                                                     zastaralé  

 
Velikost školy 

 
                           velká                                                          malá  

      1     2     3     4     5   

 
Vzhled a umístění školy 

 
                           dobrý                                                         špatný 

       1     2     3     4     5   

       1     2     3     4     5   

 
Pedagogické přístupy 

 
    vysoce  profesionální                                                     neprofesionální         1     2     3     4     5   

 
Úroveň pedagogického sboru 

 
                           vysoká                                                      nízká        1     2     3     4     5   

 
Výsledky práce školy 

 
                           vysoké                                                      nízké        1     2     3     4     5   

 
Úspěšnost absolventů 

 
                           velká                                                        malá        1     2     3     4     5   

 
Klima školy 

 
                        příznivé                                                       nepříznivé        1     2     3     4     5   

 
Management školy 

 
                        výkonný                                                     nevýkonný        1     2     3     4     5   

 
Vnější komunikace 

 
                       vynikající                                                     nedostatečná        1     2     3     4     5   
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      Děkujeme za vyplnění. 
 
      Dotazník lze různými způsoby dále zpracovávat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partnerské vztahy a styky 

 
                    velmi dobré                                                     špatné 

 
Vnitřní komunikace 

 
                       vynikající                                                     nedostatečná        1     2     3     4     5   

 
Propagace školy 

 
                       vynikající                                                     nedostatečná        1     2     3     4     5   

       1     2     3     4     5   

 
Chování a vystupování pracovníků školy 

 
                       vynikající                                                     špatné 

 
Chování a vystupování žáků/studentů 

 
                       vynikající                                                     špatné 

       1     2     3     4     5   

       1     2     3     4     5   
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Výzkumná sonda č.6 – „Názory rodičů na propagaci ZUŠ“ (podle Pechové, 9, upraveno     
                                        autorkou) 
 

DOTAZNÍK 
 

1. Právě jste se přistěhovali do regionu, nemáte o něm skoro žádné informace a potřebujete                                       
vybrat ZUŠ pro Vaše dítě.  
Víte, kde a jakým způsobem budete tyto informace získávat? 
 
ANO – stručně popište (stačí výčet): 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
NE 
 
2. Prezentují ZUŠ v rámci své propagace dostatek informací o své práci? 
 
ANO 
NE – které informace Vám schází: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Myslíte si, že mají ZUŠ v dnešní době dostatek možností pro finančně nenáročnou 
prezentaci své práce v regionu? 
 
ANO – využivaji jí dostatečně?                       ANO                   NE 
NE 
 
4. Je pro Vás „dobrá pověst“ školy dostatečným měřítkem pro hodnocení její kvality? 
 
ANO                              NE 
 
5. Co podle Vás nejvíce poškozuje „dobrou pověst“ školy? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Vaše nejoblíbenější druhy propagace – prezentace jsou: 
     

1. ……………………………………………………………………………………………. 
 
2. ……………………………………………………………………………………………. 

 
3. ……………………………………………………………………………………………. 
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Výzkumná sonda č.7 - Dotazník pro rodiče žáků ZUŠ 
                                             
 
Počet obyvatel města, kde žijete a kde Vaše dítě navštěvuje ZUŠ: 
 
Do 10.000 obyvatel  

10.001 – 50.000 obyvatel  

50.001 – 100.000 obyvatel  

100.001 – 500.000 obyvatel  

Nad 500.000 obyvatel  

 
1. Myslíte si, že ekonomická krize a finanční problémy s ní spojené ovlivní zájem studovat 
v základní umělecké škole? 
 
ANO   -    NE                (nehodící se škrtněte) 
 
 
2. Myslíte si, že současná ekonomická krize může ohrozit existenci ZUŠ? 
 
ANO    -   NE                (nehodící se škrtněte) 
 
  
2.A. Pokud ANO, zkuste, prosím, popsat jak a proč? 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………….. 
 
3. Ukončili byste studium Vašich dětí v ZUŠ,pokud byste se dostali v souvislosti se 
současnou ekonomickou krizí do problematické finanční situace a museli byste omezit výdaje 
rodinného rozpočtu? 
 
ANO   -    NE                (nehodící se škrtněte) 
 
 
Děkuji za vyplnění. 
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Výzkumná sonda č. 8 - Dotazník pro vedoucí pracovníky ZUŠ 
 

                                             
Identifikace školy (zaškrtněte, prosím křížkem kategorie, kam Vaše škola patří): 
 
Počet žáků 
 
Do 500 žáků  

501 – 1.000 žáků  

1.001  - 1.500 žáků  

Nad 1.500 žáků  

 
Počet obyvatel města (regionu), kde Vaše škola působí: 
 
Do 10.000 obyvatel  

10.001 – 50.000 obyvatel  

50.001 – 100.000 obyvatel  

100.001 – 500.000 obyvatel  

Nad 500.000 obyvatel  

 
 
Dále prosím o odpověď na následující otázky: 
Možnosti odpovědí: ANO – NE, případně výčet 
 
1. Způsobují Vám při kalkulaci Příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním  
vzdělání v ZUŠ (dále jen školné) problémy ekonomické (případně i legislativní) změny    
(např.: DPH, zdražení energií apod.)?      
……………… 
 
2. Vznikají Vám problémy vlivem uvedených změn v průběhu období, na které je 
školné kalkulováno:         
………………. 
 
3. Myslíte si, že má výše školného a její případné zvýšení vliv na marketingové  
komunikace (propagace, public relations atd.) Vaší školy?      
……………… 
 
4. Pokud zvyšujete výši školného, zintenzivňujete i marketingové komunikace? 
……………… 
 
4.B. Pokud ANO, vyjmenujte, prosím, jakým způsobem: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
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…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
5. Myslíte si, že bude mít vliv na marketingové komunikace zavádění školních  
vzdělávacích programů?        
……………… 
 
5.B. Budete při zavádění ŠVP zintenzivňovat marketingové komunikace?  
……………… 
 
 
 
5.C. Pokud ANO, vyjmenujte, prosím, jakým způsobem: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
6. Myslíte si, že současná ekonomická krize ovlivní zájem o studium na ZUŠ  
(snížení počtu žáků z nedostatku financí rodičů)     
……………… 
 
7. Může toto snížení počtu žáků ohrozit existenci Vaší školy?   
……………… 
 
8. Budete v této souvislosti zintenzivňovat marketingové komunikace (propagace PR atd.)         
……………… 
 
8.B. Pokud ANO, vyjmenujte, prosím, jakým způsobem?      
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
9. Připravujete v této souvislosti i nějaká jiná opatření?     
 ……………… 
 
9.B. Pokud ANO, vyjmenujte, prosím, jaká: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
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…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
10. Myslíte si, že by mohla současná ekonomická krize ovlivnit fungování ZUŠ 
 i jiným způsobem, než je pokles žáků (dotace, příspěvky zřizovatelů aj.)?  
 …………….. 
 
10.B. Pokud ANO, vyjmenujte, prosím, jaké: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………… 
 
11. Čeho se nejvíc, z pohledu Vaší ZUŠ, vzhledem k ekonomické krizi obáváte?: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
 
Děkuji za vyplnění.     



 93 

15. Foret, M.: Marketing pro začátečníky. Brno: Computer Press, a.s., 2008. ISBN 

978-80-251-1942-6 

16. Kalka, J.; Allgayer, F.: Marketing podle cílových skupin. Brno: Computer 

Press, a.s., 2007. ISBN 978-80-251-1617-3 

17. Vyhláška č.71 ze dne 9. února 2005 o základním uměleckém vzdělávání. 

MŠMT 

18. Nové školské zákony, úplná znění. Praha 3: ASPI Publishing, s.r.o., 2004. 

ISBN 80-7357-059-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


