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Resumé:

  V závěrečná práci chce autorka přiřadit teoretické pojmy z oblasti marketingu konkrétním 
činnostem  ve  škole  a  v podniku  tak,  aby  bylo  možné  jejich  porovnání.  Vychází  přitom 
ze znalosti  dvou subjektů v regionu na pomezí  Ústeckého, Karlovarského a Středočeského 
kraje.  Komplexnějšímu  pohledu  na  danou  problematiku  napomáhá  zpracování  informací 
získaných průzkumem. 

Summary:

   The author wants to match the theoretical definitions from marketing theory with particular 
activities in the school and in the factory in the way to allow their comparison. She uses a 
knowledge  of  two  subject  in  the  place  between  Ústecký,  Karlovarský  and  Středočeský 
regions. A survey helps to more complex view to this questions.   

Klíčová slova:

   Marketing, definice marketingu, funkce marketingu, marketingové kategorie (prostředí, 
marketingový mix, trh, dostupnost trhu, konkurence, zákazníci, ), marketing školy, legislativa 
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Úvod:

   Cílem této bakalářské práce je ověření možnosti  využití  zkušeností  s marketingem 

ve výrobním závodě a ve školském zařízení a naopak. Prakticky denně se management 

obou  typů  zařízení  setkává  s touto  problematikou,  ale  jen  zřídka  jsou  využívány 

zkušenosti druhé skupiny vedoucích pracovníků. Není to škoda? Nemají si oba resorty 

v tomto směru co říci? 

   Hypotézou je  předpoklad,  že existuje  možnost  využití  podnikových zkušeností  ve 

školství a poznatků ze škol v praxi. Dotýká manažerských postů v obou typech zařízení – 

ředitelů  škol  a  jejich  zástupců  na  straně  jedné,  generálních,  obchodních  ředitelů  a 

vedoucích prodeje na straně druhé. 

   

1. ZÁKLADY TEORIE MARKETINGU

1.1 Definice marketingu, jeho úloha a funkce

   O počátcích marketingu lze hovořit v době, kdy se objevila na trzích vyspělých zemí 

krize z nadvýroby v důsledku zavádění průmyslové výroby. V té době se nutně ke slovu 

dostávaly první průzkumy trhu, nové progresivní formy prodeje a reklama. Marketing 

jako nástroj podnikatelského řízení se ale v plné síle začal rozvíjet na přelomu 50. a 60. 

let minulého století.1

    

   Marketing je  tedy  v nejširším  slova  smyslu  koncepcí  řízení  podniku,  která  vede 

k dosažení  podnikových cílů poznáním, uspokojováním, stimulováním a ovlivňováním 

potřeb a požadavků zákazníků v účinnější míře, než tak činí konkurence. Marketing tak 

uvádí  do  souladu  protichůdné  cíle  hlavních  účastníků  trhu  a  stává  se  prostředkem 

k udržení rovnováhy na trhu.

   V současné  době  globalizace,  kdy  všechny  firmy  mají  přibližně  shodné  výchozí 

podmínky  (ceny  vstupů,  přístup  k informacím  a  progresivním  technologiím, 

subdodávkám jako jsou například motory, čerpadla, hydraulické prvky aj., které získávají 

povahu komodity), se marketing stává jediným nástrojem k udržení a navýšení objemu 

prodejů a umožňuje průnik na trh. Přestává se hodnotit to, jak veřejnost přijímá reklamu, 

nejsou důležité ceny získané v soutěžích reklamních agentur a grafických studií. Jediné, 

co může hodnotit kvalitu marketingu a každé výrobní společnosti jako celku, je navýšení 

objemů prodávaného zboží. 

1 KOZLER, J.:MATĚJKA, J.  Ekonomika, management, marketing v kostce.2 vyd. Praha: Fragment , 1998 

s.100 .ISBN 80-7200-320-8
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Marketingové  výdaje   jsou  stále  více  považovány  za  investici  a  tak  jsou  také 

vyhodnocovány  a  kalkulovány.  Nejnákladnější  částí  marketingových  aktivit  je  vedle 

získávání informací reklama. Podle mediální agentury ARBOmedia proinvestovaly firmy 

a organizace v roce 2005 za svoji reklamu v médiích přes 18 miliard korun (největší podíl 

na reklamních výdajích má televize 47,6%, následovaná tištěnými materiály s  34,1% 

všech  výdajů,  největší  nárůst  výdajů  na  reklamu  je  u  internetu  –  meziročně  31%). 

S určitými  specifiky se lze setkat  v oblasti  služeb.  Jednak mají  nehmotný charakter  a 

jejich  výkon  nelze  standardizovat,  není  možné  je   skladovat,  navíc  jejich  výkon  je 

v důsledku přímého kontaktu se zákazníkem osobní záležitostí.

   Ve školství se marketing nezaměřuje na obrat, zisk či jiný ekonomický cíl. Snaží se ale 

o  vybudování  efektivního  školského  zařízení,  o  jehož  služby  je  zájem  a  v těžkém 

konkurenčním  prostředí  i  svým  způsobem  o  maximalizaci  „tržního  podílu“  –  počtu 

zájemců  o  poskytované  učební  a/nebo  studijní  obory,  ze  kterých  si  pak  v rámci 

přijímacího řízení mohou školy vybrat ty nejlepší a tím posunout laťku úrovně školy o 

něco  výše.  To  umožní  i  získání  kvalitnějšího  personálu,  pro  který  se  stává  otázkou 

prestiže v takové škole působit.   

1.2 Prostředí marketingu

   Podnik i  škola jsou při  své činnosti  a rozhodování  ovlivňovány prostředím.  Vlivy 

představují síly, více či méně  ovlivnitelné, působící uvnitř či vně podniku. Některé vlivy, 

zejména vnitřní, jsou ovlivnitelné managementem podniku a školy, jiné, zejména vlivy 

makroprostředí ovlivnitelné nejsou.

Rozdělení vlivů:

a) vlivy vnitřní – organizace a řízení, vybavenost, finanční situace, technický rozvoj, 

lidské zdroje, image firmy/školy, vztahy mezi kolegy na pracovišti, vnitřní klima  

b) vlivy vnější (mikroprostředí) – konkurenční výrobci či školská zařízení, partneři, 

zákazníci, rodiny žáků a studentů, ekonomická situace

vlivy vnější (makroprostředí) – ekonomické, přírodní, politické, legislativní

1.2.1 Analýza vnějšího prostředí 

1.2.1.1Vnější mikroprostředí

Trh

   Z pohledu firmy můžeme trhy rozdělit dle několika hledisek, v našem případě dvou 

základních:
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Dle teritoria:

- český – tuzemský

- zahraniční

Dle aplikace použití:

- čistírny odpadních vod

- úpravny vod

- pneudopravy

- ostatní aplikace se standardními zařízeními

- speciální aplikace 

Na zahraničních trzích se společnosti mohou setkat s řadou odlišností oproti domácímu 

národnímu trhu. Před vstupem na zahraniční trh je třeba stanovit faktory, které ovlivňují 

rozhodování o formě vstupu na tento trh. Jedná se zejména o : 

• tržní potenciál 

• dostupnost trhu 

• stabilita trhu

   U školského zařízení běžného typu (základní škola, střední odborné učiliště či škola) je 

nejčastěji  za  sféru zájmu považován region,  ve kterém se škola nachází.  S rostoucím 

věkem žáků se většinou tento tržní prostor rozšiřuje. O mezinárodní úrovni hovoříme 

zpravidla  až na stupni vysokých škol – studenti  mají  možnost  studovat v zahraničí  či 

alespoň vycestovat  na odborné stáže,  stále častější  je možnost  studovat některé obory 

zahraničních univerzit v ČR. Podobně i zahraniční studenty u nás najdeme nejčastěji až 

na  vysokých  školách.  To  samozřejmě  neplatí  pro  cizí  státní  příslušníky  s trvalým 

pobytem u nás.

Tržní  potenciál

   Je nutné sledovat,  zda je na trhu další  nabídka,  neboť se setkáváme s problémem 

novosti nabízených výrobků a služeb. Pro úspěšné působení na trhu je důležité si správně 

tržní potenciál a jeho vývoj vyhodnotit. 

   Pro úspěšné zavedení nového oboru v rámci fungující školy je třeba správně posoudit 

veškerá hlediska (struktura průmyslu a služeb v regionu, situace na trhu práce, majoritní 

zaměstnavatelé současní i budoucí v regionech sousedních, struktura oborů nabízených 

v současnosti a možnosti integrace nového oboru do „rodiny“ příbuzných oborů, možnost 
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zajištění  praktického  výcviku   atd.)  tak,  aby  nedošlo  k chybnému  rozhodnutí,  které 

nebude přinášet očekávaný výsledek. 

Dostupnost trhu

   Obecně platí, že o budoucím trhu bude firma uvažovat pouze v případě, že na něj lze 

vstoupit  za  reálných  podmínek,  tj.  bez  přehnaných  nákladů  a  v  rozumném  časovém 

horizontu. Je nutno zvažovat  reakce domácích konkurentů, ale i dalších firem, které již 

na zdejším trhu  působí .  Je třeba zohlednit i  náklady na  poprodejní péči o zákazníka a 

servis.  Zákazníka  je  totiž  možné  získat  nejen  rozumnou  cenou,  vysokou  kvalitou 

vlastního  výrobku,  přijatelnou  dodací  dobou,  ale  i  právě  nabídkou  kvalitního 

poprodejního servisního zabezpečení v horizontu celé doby životnosti výrobku.

Stabilita  

   Při sledování stability trhu je vhodné posoudit rizika spojená se vstupem, především 

ekonomická a politická. Významná jsou rizika týkající se platební schopnosti a politické 

stability. 

   Stabilita  školy souvisí  velice  úzce s tržním potenciálem – počtem potencionálních 

uchazečů o studium. V delším časovém horizontu může být ovlivněna migrací obyvatel 

regionu  za  prací  (rušení  či  redukce  pracovních  míst  u  stávajících  zaměstnavatelů, 

investicemi  podporovaná  tvorba  nových  pracovních  míst),  kvalitou  konkurence,  silou 

jednotlivých ročníků z demografického hlediska.   

Konkurence

    Rozbor konkurence se musí orientovat jak na domácí výrobce a poskytovatele služeb, 

tak na dovozce s určitou tržní pozicí.  Konkurenty je nutné přesně identifikovat, zjistit 

jejich počet,  tržní  podíly a nejvýznamnější  faktory konkurenceschopnosti,  kterými  lze 

posoudit  schopnosti  konkurentů.  Objevením slabého místa  konkurence získáme určitý 

prostor, v němž pak můžeme hledat odbyt či v případě školy nové žáky. Toto neobsazené 

místo na trhu je někdy nazýváno „modrým oceánem“ – místem, kam je možné nové 

výrobky  umístit  dříve,  než  tak  učiní  někdo  jiný.  Následuje  období,  kdy  konkurence 

dodávkami  obdobného  výrobku,  nabídkou  shodných  služeb  či  zavedením  stejných 

učebních  oborů  začne  zahlcovat  trh.  Výrobek,  služba  nebo  obor  přestávají  být 

jedinečnými a cílem každé firmy a školy je hledat a najít další volný modrý oceán… 

   

   Firem zabývajících  se  výrobou Rootsových dmychadel  (dále  jen dmychadel)  není 

mnoho. Významných, ovládajících větší tržní podíly na vyspělých trzích je ještě méně. 
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Z pohledu firmy LUTOS  je lze dále rozdělit:

- výrobci třízubých dmychadel – (obdoba zařízení LUTOS)

- výrobci dvouzubých dmychadel 

   Evropský  trh  si  již  „zvykl“  na  dmychadla  třízubá,  která  se  proti  konkurenčním 

produktům vyznačují zejména nižšími pulzacemi na výstupní straně a menší hlučností. 

Největšími konkurenty jsou proto firmy evropské, vyrábějící třízubá dmychadla, která si 

hlavně v zemích odkud pocházejí (Německo, Itálie) udržují většinový tržní podíl. Stejně 

je tomu ale i u firmy LUTOS, která  v ČR ovládá cca. 3/4 trhu s dmychadly. 

   Cenová válka těchto konkurentů srazila ceny za tuto komoditu v posledních letech o 

několik desítek procent i za cenu finančních potíží u obou hlavních konkurentů a udržuje 

i ceny ostatních výrobců včetně firmy LUTOS dlouhodobě na mezní úrovni.

   Výrobci  dvouzubých  dmychadel  konkurují  především  na  svých  tradičních 

konzervativních trzích (USA, Kanada, Velká Británie) a to rovněž zejména cenou, neboť 

ty jim umožňují držet na nízké hladině používané výrobní metody.

   Správní  obvod  obce  s  rozšířenou  působností  Podbořany a  hlavní  teritorium vlivu 

Střední odborné školy, středního odborného učiliště a odborného učiliště Podbořany leží 

v jihozápadní části Ústeckého kraje - hraničí s Karlovarským a Středočeským krajem. 

Jeho rozloha činí téměř 338 km2 a je nejméně osídleným správním obvodem v našem 

kraji, jeho hustota je 47 obyvatel/km2. Obyvatelstvo žije převážně v menších obcích, v 

samotném sídle správního obvodu je soustředěno necelých 40 % obyvatel. Struktura škol 

ve správním obvodě je následující:

- 1.ZŠ Podbořany -  Střední odborná škola, střední odborné učiliště a

- 2.ZŠ Podbořany    odborné učiliště Podbořany

- ZvŠ Podbořany

- ZŠ Vroutek -  Gymnázium Podbořany

- ZŠ Kryry

- ZŠ Krásný Dvůr

- ZŠ Blšany

Správní obvod obce Podbořany dále obklopují správní obvody Kadaň a Žatec. Zde je pak 

nutné hledat největší konkurenty na úrovni středních škol:

- Obchodní akademie Žatec
10



- Soukromá obchodní akademie Žatec

- Gymnázium Žatec

- Střední zemědělská škola a střední odborné učiliště Žatec

- Střední odborné učiliště SČMSD s.r.o. Žatec

- Gymnázium Kadaň

- Střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie Kadaň

- Střední odborná škola služeb a střední odborné učiliště Kadaň

Partneři

   Podílí se na aktivitách firmy či školy a mohou její konkurenceschopnost a výsledky 

významně  ovlivnit  (dodavatelé,  dopravci,  banky,  pojišťovny,  sponzoři,  ).  Z pohledu 

LUTOS  zde  hovoříme  i  tzv.  strategických  obchodních  partnerech,  kteří  produkty 

prodávají prostřednictvím svých vlastních celosvětových obchodních sítí.

   Partnery SOŠ, SOU a OU Podbořany můžeme rozdělit podle několika hledisek. 

Z pohledu vlastní výuky a jejího zajištění můžeme za partnery považovat:

- společnosti zajišťující nebo napomáhající zajištění odborného výcviku

- firmy umožňující provedení exkurzí ve svých prostorech

   Se  zprostředkováním  informací  ze  zahraničních  vzdělávacích  systémů  pro  žáky  i 

pedagogické pracovníky včetně managementu napomáhají družební školy:

- Staatliches Amt fuer Landwirtschaft mit Lehranstalt Freiberg (SRN)

- Střední škola Zlaté Moravce (Slovensko) 

- KTI Poperinge (Belgie)

- Odborné učiliště Torokszent Miklos (Maďarsko)

   Partneři v mimoškolních aktivitách:

- Občanské sdružení rodičů a přátel školy

- Školní sportovní klub 

- FK Blšany – fotbalová škola

Zákazníci

Z pohledu  firmy  LUTOS   můžeme  zákazníky  rozdělit  dle  vztahu  ke  společnosti 

LUTOS  a výrobku:
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- koneční  zákazníci  –  ti,  kteří  dmychadla  využívají  jako  zdroj  vzduchu  ve  svých 

provozech

- strategičtí  partneři  –  obdoba  velkoobchodních  prodejců  –  zákazníci,  kteří  tvoří 

30-40% obratu a zastupují výrobce celosvětově

- zprostředkovatelé  (agenti  a  distributoři)  –  obdoba  maloobchodních  prodejců  – 

zákazníci, kteří zastupují firmu LUTOS  ve svém teritoriu (zemi). Jen výjimečně sféra 

zájmu daného zprostředkovatele přesahuje hranice státu.

   V ČR je prodej prováděn výhradně vlastními silami a to ze dvou prodejních míst – 

výrobního závodu v Lubenci  a obchodního zastoupení  v Brně.  V zahraničí  se prodává 

prostřednictvím strategických partnerských firem nebo zprostředkovatelů. Tento způsob 

dodávek sice neumožňuje (alespoň na první pohled) šíření dobrého jména LUTOS, na 

druhé  straně  ale  zajišťuje  možnost  trvalého  nárůstu  počtu  vyráběných  zařízení 

rozšiřováním trhů a tržních segmentů po celém světě. 

   Ve  škole  lze  za  zákazníky  kromě  žáků  považovat  ty,  kteří  využívají  produktů 

doplňkové činnosti školy:

- ubytovacích služeb

- hostinské činnosti

- autoškoly

- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení

- zemědělské činnosti

- mytí a oprav motorových vozidel

- provozu školních prodejen

- provádění malířských prací

   Z těchto vedlejších činností získává škola určitý objem finančních prostředků, které 

napomáhají snadnějšímu hospodaření. 

Zákazníkem SOŠ, SOU a OU Podbořany je i  místní  úřad práce.  Do regionu se totiž 

investičními pobídkami podařilo získat již několik zahraničních investorů ( např. Candy – 

výroba chladniček, Logit – člen Radici group – úprava kobercových vláken), o zájmu 

dalších  se  hovoří  (  německý  výrobce  hydraulických  komponentů  silničních  osobních 

vozidel).  A  právě  při  zajišťování  rekvalifikačních  kurzů  pro  tyto  podniky  se  výše 
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uvedený  vztah  poskytovatel  služby  –  zákazník  realizuje,  škole  a  pedagogům  přináší 

možnost zisku dalšího zajímavého objemu finančních prostředků. 

    

1.2.1.2 Vnější makroprostředí

Ekonomické makroprostředí

   Ekonomické prostředí se skládá z faktorů, které ovlivňují možnosti subjektů nabízet 

výrobky a služby a možnosti zákazníků výrobky a služby kupovat či využívat. I nejmenší 

podniky  jsou  ovlivňovány  v  konečném  důsledku  změnami  v mezinárodním 

ekonomickém  prostředí.  Nejvíce  se  však  projevují  vlivy  národního  ekonomického 

prostředí, které je ovlivňováno hospodářskou politikou státu a jejími nástroji: měnovou, 

rozpočtovou, důchodovou a vnější obchodní a měnovou politikou.

   Vzhledem k tomu,  že jak už bylo  výše  uvedeno,  až  40% prodávaných zařízení  je 

umisťováno  v úpravnách  a  čistírnách  odpadních  vod,  financovaných  z nejrůznějších 

rozpočtových zdrojů či fondů a to českých i evropských, je LUTOS  na ekonomickém 

makroprostředí velice závislý. 

   

   Pro školy se stává v této oblasti jednoznačně nejsilnějším činitelem rozpočtová politika 

státu.  Právě  její  směřování  výrazně  zasahuje  do  životů  školských  zařízení,  ovlivňuje 

možnosti investic,  odměňování a celkové úrovně.

Přírodní makroprostředí

   Přírodní prostředí zahrnuje zásoby přírodních zdrojů a jejich cenu. Veřejné prostředí i 

legislativa nutí podniky budovat nákladná zařízení na čištění odpadů. To dává výrobním 

společnostem jako je LUTOS možnosti pro výrobu komponentů těchto zařízení, v našem 

případě čistíren odpadních vod.

Politické, legislativní makroprostředí

   Vytvořená legislativa vytváří silné vlivy na rozhodování podniků.2  Po přistoupení naší 

země  k EU se  např.  výrazně  zpřísnila  pravidla  v oblasti  ochrany  povrchových  vod a 

jednoznačně byly stanoveny limity v oblasti staveb čistíren odpadních vod.

   V případě škol je legislativní prostředí spolu s rozpočtovou politikou státu zásadním 

směřujícím prvkem.

1.2.2Analýza vnitřního prostředí
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   Předpokladem vzájemné dobré komunikace a spolupráce v každém kolektivu je vhodná 

organizační struktura. 
2 KOONTZ, H. WEIHRICH,H. Management. 10.vyd. Praha : Victoria Publishing, 1993,s.70 .ISBN 80-
85605-45-7.

V té  má  v každém  úspěšném  podniku  i  škole  své  nezastupitelné  místo  oddělení 

marketingu. To zajišťuje tři funkce:

- komunikativní – velice zjednodušeně lze říci,  že zákazníkovi předává informace o 

výrobku, službách servisu atd. a zpět do firmy/školy přenáší informace o výhledech 

prodejů, požadavcích zákazníka/rodičů a žáků, atd. To znamená, že přináší informace 

pro strategické plánování, rozvoj a financování.

- koordinační – koordinuje rozdílné zájmy pracovníků jednotlivých oddělení v zájmu 

rozvoje podniku či školy

- analytická – shromažďuje a analyzuje vlivy působící v okolí  a ovlivňující  aktivity 

daného subjektu

1.3 Informační technologie v marketingu

   Nároky  na  podnikové  a  školní  informační  systémy  neustále  rostou.  Zvyšuje  se 

množství  informací,  které  je potřeba zpracovávat  a vyhodnocovat.  Zkracují  se životní 

cykly produktů. V náročném konkurenčním prostředí je nutné reagovat mnohem rychleji 

než dříve. Účetní systémy přestávají současným firmám vyhovovat. Více než na podporu 

řízení  jsou  zaměřeny  na  zpracování  účetní  evidence.  Nerespektují  nově  vznikající  a 

měnící  se  potřeby  společností.  Firmy  proto  volí  přizpůsobitelné  systémy  s  mnohem 

širšími funkcemi – integrované ERP systémy (ERP = Enterprise Resource Planning = 

plánování  podnikových  zdrojů).   Tento  software  umožňuje  řízení  všech  podnikových 

zdrojů.  Zpravidla  se  jedná  o  prodej,  nákup,  sklady,  finanční  účetnictví,  controlling, 

majetek,  lidské zdroje,  práce a mzdy,  technickou přípravu výroby,  plánování  a řízení 

výroby. Jeho používání bylo dříve výsadou velkých podniků, ale nyní si díky pokroku 

informačních technologií nachází cestu i do středních a menších firem.

   Ve společnosti LUTOS je v současné době využíván špičkový ERP systém, mimořádně 

vhodný zejména pro střední a menší podniky - MAX. V České republice ho  používá přes 

5000 pracovníků z více než 50 výrobních podniků.

   MAX je komplexní informační systém pro řízení výrobních podniků a distribučních 

organizací.  Jde  o  produkt  britské  firmy MAX International.  Vybírají  si  jej  nejčastěji 

výrobní podniky s počtem zaměstnanců od 150 do 1500. Na našem trhu jde o systém s 

těmi nejlepšími referencemi zejména ve výrobní oblasti. 
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Hlavní přínosy - LUTOS

• zlepšené plánování a řízení 

• zlepšené předpovědi pro nákup 

• pomoc při manažerském rozhodování 

• dokonalejší řízení zakázek 

• zvyšování produktivity 

• snižování zásob 

• zkracování průběžných dob 

• zlepšené služby zákazníkům 

• plný dohled nad tokem hotovosti 

Uživatelské nástroje -  LUTOS 

   MAX  má  nástroje  pro  uživatelské  úpravy  existujících  obrazovek  i  sestav  a  pro 

vytváření nových. Programy jsou parametricky nastavitelné na úrovni řádku menu, kde 

také  lze  přiřadit  vybranou  obrazovku a  tiskový výstup.  Jeden program tak  může  být 

současně používán v celé řadě variant. Je plně podporováno národní prostředí (diakritika, 

kompletní překlad všech programů, překlad dokumentace).

   Bezpečnost  dat  je  zajišťována  prostředky  aplikace  (řízený  přístup  k  aplikacím, 

monitorování  veškerých  aktualizací,  bezpečnostní  kopie)  i  nástroji  jako  mirroring, 

monitorování aktualizace dat, logování, záložní kopie.

   Ve  všech  typech  podniků  i  neziskových  organizací  a  státní  správě  jsou  obchod, 

marketing a servisní služby klíčovými podnikovými procesy.  Důležitého pomocníka a 

jistou konkurenční  výhodu při  jejich řízení  může znamenat  CRM software (  CRM = 

customer relationship management = řízení profitabilních vztahů se zákazníkem). Podle 

schopnosti pokrýt a integrovat klíčové obchodní a marketingové procesy lze tyto systémy 

rozdělit na:

- Best – of – Breed systémy  určené  výhradně  pro  určitý  proces  nebo orientované na 

      procesy konkrétního oboru podnikání
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-  All – in – one univerzálně využitelné systémy se schopností  integrovat  všechny 

CRM procesy

   V SOŠ, SOU a OU je využíván systém Bakaláři. Jedná se o ucelený soubor programů, 

které  pokrývají  převážnou část  administrativních  a  organizačních  činností  školy.  Řeší 

evidenci  žáků  a  zaměstnanců,  klasifikaci  (zápis  známek,  tisk  vysvědčení  a  třídních 

výkazů, grafické vyhodnocování prospěchu), přípravu úvazků, sestavení rozvrhu hodin, 

plánování akcí školy, suplování, přijímací řízení, inventarizaci majetku, rozpočet školy, 

rozpisy zkoušek, tvorbu tématických plánů atd. Evidenční část systému je plně síťová. 

Umožňuje  prohlížení  na  všech připojených  lokálních  stanicích.  Aktualizaci  je  možné 

provádět připojením na webové stránky. 

Hlavní přínosy – SOŠ, SOU a OU

• zlepšené řízení 

• usnadnění klasifikace 

• snadný import elektronických dat 

• zvyšování produktivity činností spojených s vyučováním 

• zdroj informací s možností okamžitého přístupu ze všech míst v síti

1.4 Marketingový mix

   Marketingový mix je souborem marketingových nástrojů, které firma využívá k tomu, 

aby dosáhla požadovaných cílů na trhu. Tyto nástroje jsou označovány jako 4P: 3

- product (výrobková politika)

- price (cenová politika)

- place (distribuční politika)

- promotion (marketingová komunikace)

Výrobková politika:  jakost,  design, vlastnosti,  značku, obal, velikost,  záruky,  služby/ 

struktura učebních oborů, kvalita pedagogického sboru, zázemí školy a její úroveň 

Cenová politika: ceníky, slevy a skonta, dobu splatnosti a platební podmínky/ školné, 

kursy poskytované v rámci výuky zdarma či se slevou, ceny ubytování a stravného

Distribuční politika: distribuční cesty, pokrytí trhu, sortimentní politika, řízení zásob a 

doprava/ teritorium, z něhož žáci do školy docházejí
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Komunikační  politika:  reklama,  podpora  prodeje,  osobní  prodej,  public  relations  a 

direct marketing/ webové stránky, náborové akce, prezentace v tisku  

3   SVĚTLÍK, J.  Marketing školy. Zlín : EKKA,1996.ISBN 80-902200-8-8

V některých oborech se jeví členění na čtyři P jako nedostatečné, protože nezohledňuje 

oborová specifika. 

 Tvůrci nových složek marketingového mixu je pro snazší zapamatování nazývají slovy 

začínajícími  opět  písmenem  P.  V  bankovnictví  se  objevují  nové  složky:  participants 

(účastníci),  process  (postupy)  a  physical  evidence  (fyzická  přítomnost),  ve  školství: 

personalities  (osobnosti),  process  pedagogical  approaches  (pedagogické  přístupy)  a 

participation activating (participační aktivizace)

1.4.1 Výrobková politika

    Výrobní a výrobková politika určuje, které výrobky vyrábět a prodávat, jaké mají být 

jejich  vlastnosti,  technické  parametry,  design,  obal  a  značka,  záruky,  služby  a  další 

faktory,  které  povedou  k  uspokojení  potřeb  spotřebitelů,  a  tím  i  k  výnosům  firmy. 

Výrobkem  v marketingovém  chápání  je  jakýkoliv  hmotný  statek  (automobil),  služba 

(manikůra)  nebo  myšlenka.  Podniky,  které  nevěnují  dostatek  pozornosti  marketingu, 

často  svou  produktovou  strategii  odvíjejí  od  svých  představ,  schopností  a  výrobních 

možností.  Zaměřují  se  například  na  neustálé  zdokonalování  technických  vlastností 

v takovém rozsahu, v jakém je běžný uživatel ani není schopen využít a neberou přitom 

v úvahu ekonomické návaznosti.  Přitom integrace požadavků zákazníků by znamenala 

výrazné úspory v nákladech na vývoj a ve zkrácení doby vývoje výrobku.

Dle definice patří dmychadla mezi kapitálové statky. Přestože princip činnosti dmychadla 

je  znám  již  několik  desetiletí,  neustále  probíhají  vývojové  práce  jak  na  samotném 

dmychadlovém stupni, tak na všech periferiích. Tento vývoj, který umožňuje obměnu a 

doplňování  výrobního  sortimentu  snižuje  výrobní  náklady,  zvyšuje  kvalitu,  užitnou 

hodnotu, komfort obsluhy a posiluje pozici obchodní značky LUTOS na trhu. Často nový 

výrobek konkuruje výrobku existujícímu a snižuje tak jeho prodej.  Tak je tomu i  při 

zavádění  nové řady dmychadlových soustrojí  BAH ve firmě LUTOS. Tato  řada byla 

vyvinuta s ohledem na připravované projekty malých čistíren odpadních vod a prodej 

zařízení  v této  výkonnostní  velikosti  (50-500  m3/hod.)  je  nyní  prakticky  výhradně 

pokrýván touto novou řadou. Firma se tak nevyhnula „kanibalizaci  výrobku“, tj.  výše 

popsané situaci vzájemné konkurence výrobků jedné firmy.
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1.4.2 Cenová politika 

   Pomocí cenové politiky je možné ovlivňovat proporce mezi nabídkou a poptávkou, 

podíl  firmy  na  trhu  a  dlouhodobě  i  celkovou  prosperitu  firmy.  Poskytováním slev  a 

srážek a stanovením vhodných platebních podmínek a lhůt působit na odběratele, vyvíjet 

tlak na úsporu nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

Cena

    Cena je výše peněžní úhrady zaplacené na trhu za prodávaný výrobek nebo službu. Je 

nejpružnější částí marketingového mixu a určuje hodnotu výrobku. Správně stanovená 

cena dává do souladu hodnotu výrobku pro zákazníka a ekonomický zájem podniku.

Cíle podniku při stanovení ceny

Podnik volí mezi krátkodobými a dlouhodobými zájmy na dosažení zisku. Hlavní zájmy: 

- Zisk a jeho maximalizace 

- Získání tržního podílu - zajištění ziskovosti získáním určitého postavení na trhu

- Růst objemu prodeje  

Změna ceny

Pro prodejce existuje celá řada důvodů, aby cenu zboží dle potřeby měnili. Mezi hlavní 

příčiny zvýšení nebo snížení ceny patří: 

a. chování konkurence 

b. potřeba změny využití kapacit 

c. snížení ceny v důsledku snížení tržního podílu 

d. nesoulad mezi poptávkou a nabídkou 

e. změna nákladů 

Cenotvorba

   Vyjednávání o ceně patří mezi obtížné záležitosti to nejen ohledně její  výše, ale i  ve 
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vztahu k ostatním podmínkám smlouvy. 

Jedná se o tyto důležité vztahy ceny: 

• cena a platební podmínky 

• cena a obchodní metoda 

• cena a množství 

• cena a dodací podmínky 

• cena a platební podmínky 

• cena a dodací lhůta 

• cena a obal 

• cena a servis a pod. 

Základní  ceník  dmychadel  byl   stanoven  před  několika  lety  nákladově  orientovanou 

metodou. Z dnešního pohledu již této metodě v průřezu všech velikostí zcela neodpovídá, 

přesto zůstává i dnes s drobnými změnami nadále v platnosti z dříve uvedených důvodů:

- cenová válka konkurence – ceny a ceníky nelze navýšit

- provázanost LUTOS se strategickými partnery a jejich distribučními sítěmi po  celém 

světě

   Ceník je doplněn systémem rabatů, odstupňovaných dle objemu obchodů. V případě 

možnosti  uskutečnit  „zajímavý obchod“,  tzn.  získat  nového perspektivního zákazníka, 

uskutečnit  dodávku  většího  počtu  kusů  či  dodávku  ve  větší  hodnotě  nastupují  často 

jednání  o  individuálních  slevách.  V  poslední  době  rovněž  trvalejším  zákazníkům 

nabízíme tzv. bonusy.

1.4.3 Distribuční politika 

   Úkolem distribuční politiky je nalezení a vytvoření vhodných distribučních cest tak, 

aby se výrobek dostal  ke spotřebiteli.  Charakter  výrobku a trhu,  dostupnost  a kvalita 

distribučních  mezičlánků  a  povaha  a  cíle  podniku  ovlivňují  přípravu  a  vytváření 

distribuční cesty.  Distribuční kanály prodeje dmychadel již byly popsány v předchozím 

textu.  Obecně  lze  říci,  že  nejvýhodnější  je  prodej  napřímo  konečným  zákazníkům 
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prováděný  v ČR,  kde  je  také  dosahováno  nejvyšších  poměrných  zisků.  Každý 

z distributorů celkový zisk snižuje a proto je snahou navazovat přímé vazby se zákazníky.

1.4.4 Marketingová komunikace

   Jedním ze základních principů marketingu je dostat informaci např. o produktu, službě 

nebo události k zákazníkovi, který ji právě hledá, a to ve správný čas a s minimálními 

náklady.  Spotřebitelé  jsou  v dnešní  době vystaveni  neustálému  a intenzivnímu  tlaku 

nabídky. Tím se stávají stále vybíravějšími a je patrné, že nelze příliš spoléhat na nástroje 

hromadné  komunikace.  Marketérům  je  k dispozici  celá  řada  komunikačních  nástrojů 

a jejich kombinací, které dokáží spotřebitele zaujmout a účinným způsobem je oslovit.

Ve  svých  komunikačních  projektech  integrují  nové  trendy  a netradiční  formy  za 

smysluplné podpory tradičních médií a sledují zejména co nejnižší náklady a celkovou 

efektivnost.4

Objevují se specializované komunikační obory např. direct marketing ( v poměru cena / 

výkon jedna  z  nejlevnějších  forem reklamních  kampaní,  je-li  správně  zvolena  cílová 

skupina, cena a forma nabízených služeb či produktů, je zajištěn úspěch).

1.5 Marketingové a reklamní společnosti

   U marketingu a reklamy se jedná o pojmy velmi často zaměňované a nemající stejný 

význam.  Zatímco reklama přichází  do přímého kontaktu  se zákazníkem,  za reklamou 

stojí marketing a tzv. marketér (člověk, který vytváří marketing). Marketing se nejčastěji 

opírá o nejrůznější studie, praktické poznatky a zkušenosti, tyto jsou zahrnuty do tvorby 

reklamních  materiálů,  tištěných  letáků  či  jiných  propagačních  forem  a  následně 

prezentovány na veřejnosti .

   V současné  době existuje  a  stále  vzniká  spousta  společností  zabývajících  se  dříve 

uvedenými  činnostmi.  Jsou  to  společnosti  vytvářející  široké  databáze  informací  o 

podnikatelských  subjektech  v ČR  a  prostřednictvím  svých  sesterských  organizací 

v dalších  státech  i  o  subjektech  jinde  ve  světě.  Existují  samozřejmě  i  nadnárodní 

společnosti  zabývající  se  sběrem zpracováním a  prodejem přístupu  k marketingovým 

informacím (HBI -  Hoppenstedt  Bonnier Information,  Kompass,  Inform Net  Partners, 

WLW a další).  Většina z nich se pak poskytuje  i  další  servis  v rámci  poskytovaných 

informací,  jako je  například  evidence tendrů,  poptávek po jednotlivých komoditách  a 

technologiích, reklama zájemců na informačních serverech, v katalozích, na CD.
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4 ZYMAN , S. Konec marketingu, jak jsme jej dosud znali. Praha : Managrement Press , 2005 ,s.73, ISBN 
80-721-134-8

1.6 Podpora státu 

  Vzhledem k tomu, že ČR patřila historicky vždy k průmyslově vyspělým zemím, že 

logické, že náš tuzemský trh není schopen zajistit odbyt všem výrobním podnikům v ČR 

v rozsahu,  jaký  potřebují.  Proto  existují  společnosti  napomáhající  propagaci  ČR 

v zahraničí a získávání nových zákazníků pro české firmy (Česká agentura na podporu 

obchodu  –  CzechTrade,  Státní  agentura  na  podporu  domácího  cestovního  ruchu  – 

CzechTourism,  Česká  centra,  Česká  exportní  banka,  Exportní  garanční  a  pojišťovací 

společnost).  Jejich  programy zaměřené  na  podporu  exportu,  propagaci  českého  zboží 

v zahraničí  a  rovněž  na  podporu  marketingových  aktivit  našich  firem  v nových 

odbytištích jsou například:

-  program  Marketing  –  umožňuje  malým  a  středním  firmám  za  určitých  přesně 

specifikovaných  podmínek  čerpat  až  50%  prostředky  na  své  marketingové  aktivity 

v zahraničí.

- program  Aliance  – velice moderní způsob proniknutí  několika firem doplňujících si 

navzájem svůj  výrobní  program na  zahraniční  trhy.  Činnost  těchto  aliancí  je  rovněž 

dotována z prostředků na podporu exportu. 

- program  Zastoupení  – umožňuje malým a středním firmám čerpat podporu státu při 

založení zahraniční kanceláře.
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2. SROVNÁNÍ PODNIKOVÉHO A ŠKOLSKÉHO MARKETINGU

2.1 Definice vybraných subjektů

   Pro porovnání poslouží jedna konkrétní vybraná firma (LUTOS a.s.) a jedno školské 

zařízení (Střední odborná škola, střední odborné učiliště a odborné učiliště Podbořany 

dále jen SOŠ, SOU a OU).

2.1.1 Výrobní podnik

   Firma LUTOS a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1992, 

kdy její majitel a generální ředitel Ing. Jiří Svoboda, Csc. odkoupil od státu jednu z divizí 

státního podniku TOS. První   období v „novodobé“ historii firmy je nazýváno obdobím 

hledání,  neboť  je  charakterizováno  hledáním  nového  výrobního  programu.  Prvé 

myšlenky zavedení  vývoje,  výroby a  prodeje  Rootsových dmychadel  v  Lubenci  byly 

formulovány  v  r.  1993.  Během  následujících  deseti  let  se  stala  výroba  Rootsových 

dmychadel  hlavním nosným výrobním programem firmy Lubenecké továrny Svoboda 

a.s. Tento program s výrazně exportní orientací se v posledních letech podílí na celkovém 

obratu  firmy  70-80  %.  Po  celou  dobu  zajišťování  programu  je  realizována  úzká 

spolupráce s inženýrskou firmou Konstrukční kancelář Ducháček. 

   V průběhu roku 2005 došlo k odprodeji akcií špičkové nadnárodní společnosti v oblasti 

výroby  kompresorů  a  dalších  komponent  pro  stlačený  vzduch  firmě  Atlas  Copco 

(základní informace v příloze č.1  Poznámka: společnost  LUTOS je zařazena v organizační  

struktuře společnosti Atlas Copco (strana 5) zařazena do divize Oil free air).

Rootsovo dmychadlo (viz příloha č.2) je tradiční zdroj stlačeného vzduchu o přetlaku do 

100 kPa nebo podtlaku –50 kPa. Dodává poměrně velké množství stlačeného vzduchu o 

relativně  malém přetlaku a tak  se v pomyslné  řadě zařízení  pro stlačování  a  dopravu 

vzduchu se řadí mezi ventilátory a kompresory. Hlavní uplatnění nachází v úpravnách a 

čistírnách  odpadních  vod,  v pneudopravě  sypkých  materiálů,  v průmyslu  atd. 

Z nejzajímavějších aplikací jmenujme např. použití nerezových dmychadel v jaderných 
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elektrárnách  (v  současné  době  JE  Dukovany,  JE  Jaslovské  Bohunice  (SK),  JE 

Kudankulam (Indie), JE Tian Wan (Čína))

2.1.2 Škola

   Samotné  zemědělské  učňovské  školství  má  v  Podbořanech 

dlouholeté trvání. První zemědělská učňovská škola byla otevřena již v roce 1947. Až do 

roku 1985 sloužilo učilišti k výuce a výchově mladých zemědělských pracovníků několik 

objektů  ve  městě,  které  však  svým vybavením a  kapacitou  již  v  osmdesátých  letech 

nevyhovovaly stoupajícím nárokům, kladeným na učňovské školství.

   Od roku 1981 byla zahájena výstavba nového učiliště a v září 1985 byl moderní areál 

otevřen. Nové učiliště svými prostorami a vybavením ještě dnes patří mezi nejmodernější 

objekty v republice, které zemědělské učňovské školství má. Celý komplex se skládá z 

budovy školy,  tělocvičny s posilovnou, učebny autotrenažérů,  stravovacího pavilonu s 

moderní  kuchyní  a  jídelnou,  domovem mládeže,  areálem dílen.  V současné době zde 

studuje přes 700 žáků a se zhruba 100 pracovními pozicemi se škola řadí mezi největší 

zaměstnavatele v okolí.

Studijní obory s maturitou

Mechanik strojů a zařízení 

Číšník - servírka

Kuchař - kuchařka

Mechanizace a služby

Střední odborné učiliště

Automechanik

Krejčí

Opravář zemědělských strojů

Instalatér

Mechanik elektr. zařízení

Farmář 

Kuchař - číšník

Prodavač - prodavačka

Zámečník - zámečnice 

Odborné učiliště

Šití oděvů

Malířské, lakýrnické a natěračské práce

Farmářské práce

Opravářské práce

Prodavačské práce 

Nástavbové studium

Podnikání
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2.2 Získávání informací

2.2.1 Dotazník 

________________________________________________________________________

Marketingový průzkum       

Obracím se na Vás se žádostí o vyplnění následujícího dotazníku. Jeho vyplnění by Vám 
nemělo zabrat více než 10 minut. Výsledky budou zpracovány a využity v mé závěrečné 
bakalářské práci. Označte, prosím, křížkem hodnocení nejvěrohodněji odrážející situaci  
ve Vašem podniku/škole. 

Děkuji za spolupráci

č. Znění otázky 1 2 3 4 5
výhradně často někdy zřídka nikdy

ZÍSKÁVÁNÍ MARKETING. INFORMACÍ

Jako nástroj pro práci s trhem používáme:
1 osobní kontakty
2 účast na veletrzích, náborových akcích
3 reklamu
4 direct marketing 
5 www stránky
6 spolupráci s agenturami, institucemi

denně týdně 1x měs. zřídka nikdy

VYUŽÍVÁNÍ  MARKETING. INFORMACÍ

Jak často pracuje s marketing. informacemi: 

používáme:7 generální ředitel / ředitel školy
8 ředitelé odborných útvarů / zástupci ředitele školy
9 řídící pracovníci / pracovníci předmětových komisí
10 pracovníci pro styk s veřejností 
11 THP / učitelé, vychovatelé, mistři OV
12 ostatní

výhradně často někdy zřídka nikdy

PŘÍPRAVA  PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ

Na přípravě propagačních materiálů se podílí:
13 pracovníci pro styk s veřejností 
14 vybraní zaměstnanci firmy / školy 
15 specializovaný pracovník firmy / školy
16 marketingová / reklamní agentura
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17 řeší se ve spolupráci se subjekty shodného zaměření
18 jiný způsob

2.2.2 Doplňující pohovor

   Vzhledem k tomu,  že z časových důvodů nebylo  možné  provést  průzkum v širším 

rozsahu  a  také  počet  vyhodnocovaných  dotazníků  neumožňuje  dostatečně  statisticky 

přesné  vyhodnocení,  byl  průzkum  doplněn  pohovorem  s zodpovědným  pracovníkem 

v obou zařízeních. Kombinace obou forem průzkumu umožní konkretizaci jednotlivých 

dotazníkových  odpovědí  a  určitou  formu  zevšeobecnění  poskytnutých  informací. 

Praktické zkušenosti každého ze zodpovědných pracovníků po určité době ve vedoucí 

funkci toto zevšeobecnění nejen v oblasti marketingu umožňují.

Respondenti

   Počet  oslovených  respondentů  byl  ve  firmě  LUTOS i  v SOŠ,  SOU a  OU stejný. 

Celkem  bylo  osloveno  osm  vedoucích  pracovníků  jednotlivých  úseků.  Na  základě 

osobního kontaktu s respondenty byla návratnost dotazníků  stoprocentní. Výzkumu se 

zúčastnili pracovníci přímo vykonávající marketingové činnosti na svých úrovních:

- ve školském zařízení -ředitel, zástupce ředitele, mluvčí, výchovný poradce

- v podniku - ředitel jednoho z útvarů, vedoucí prodeje, vedoucí servisu, prodejce   

2.3 Výsledky, vyhodnocení získaných informací

2.3.1 Vyhodnocení dotazníků

   Z dotazníků vyplývá, že větší důraz na marketing je v daném případě kladen v podniku. 

Je to jistě dáno výrobním programem, který není zcela běžný – u nás existují jen dva 

výrobci a společnost LUTOS je jednoznačně mnohem významnějším z nich. Jak již bylo 

uvedeno, dmychadlo nachází nejčastěji uplatnění v čistírnách odpadních vod jako zdroj 

vzduchu, sloužícího k provzdušňování nádrží a jako zdroj kyslíku pro bakterie. Dále se 

využívá v kontinuálním provozu úpraven pitné vody, kde v několika cyklech během dne 

čistí používané filtry. O přetlakové pneudopravě již také byla řeč. Přepravovat lze obilí, 

mouku  nebo  cukr  v potravinářském průmyslu,  šrot,  granule  a  řezanku  v zemědělství, 

plastový granulát v chemickém průmyslu.  To jsou aplikace,  kam jednoznačně směřuje 

pozornost prodejců, ale je mnoho dalších aplikací, k nimž je možné se dostat právě za 
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pomoci  kvalitního marketingu.  Existují totiž provozy,  kde se využívají  dosud zařízení 

jiná  a  možná  Rootsovo  dmychadlo  by  poskytlo  lepší  parametry,  vyšší  kvalitu,  delší 

životnost, menší energetickou náročnost. V případě LUTOS je toto možné i v případě, že 

by  bylo  nutné  vyvinout  zařízení  nové,  přímo  pro  zákazníka.  Velikost  firmy  se  75 

zaměstnanci  k tomu  přímo  vybízí.  O  silném  zaměření  na  trh  a  zákazníka  svědčí  i 

struktura marketingových tiskovin, které jsou pravidelně součástí toku informací směrem 

dovnitř do firmy (např. Moderní řízení, Euro, Lobby, Profit). Navíc podnik byl po celou 

dobu 13 let jednoznačně orientován na export (i přes skutečnost, že podíl LUTOS na trhu 

ČR je více než 60%, podíl exportu na výrobě zboží je přes 65%) a potřeba marketingu na 

evropských  trzích,  kde  již  po  desetiletí  byli  dodavateli  největší  němečtí  a  italští 

konkurenti byla pro směřování firmy rozhodující.

   Pro získávání využitelných marketingových informací slouží nejčastěji osobní kontakty 

se  zákazníky  v podnicích.  Ke  kontaktu  s novými  zahraničními  zákazníky  dochází 

převážně  při  příležitosti  veletrhů.  Ty  je  třeba  v nepřeberné  nabídce  pečlivě  vybírat. 

Dmychadla, jako specifický produkt na všeobecných strojírenských veletrzích tam, kde 

existují veletrhy specializované, prakticky nemá cenu představovat. Zájem je v takovém 

případě minimální.

   Získané marketingové informace je třeba důkladně vytřídit a zpracovat. Nejcennější a 

nejméně dostupné z nich jsou zejména informace o konkurenci  – kdo, co nového, za 

kolik  a  v jaké  kvalitě  nabízí,  jaký  má  servis,  záruky  atd.  Z těchto  informací  pak 

společnost vychází při vytváření prodejní strategie.

   Na  přípravě  obchodní  dokumentace  se  podílí  zejména  technický  úsek  dodáním 

podkladů, oddělení marketingu jejich úpravou a často i přípravou finálního grafického 

provedení před tiskem. Pouze výjimečně se na výsledné grafické úpravě dokumentace 

podílí  profesionální  grafik.  Podobné  je  to  i  s úpravou  internetové  prezentace,  jejíž 

okamžitou úpravu je možné provádět přímo z firmy.

   U školy jsou patrné v oblasti  marketingu určité  odlišnosti.  Jednak je zřejmá určitá 

provázanost v rámci resortu a z toho plynoucí rozdílnost v prostředí marketingu. Navíc je 

zřejmé,  že  rozdíly  existující  a  popsané  i  v dalších  výše  uvedených  marketingových 

kategoriích jsou      Žáci – zákazníci jsou pro studium získáváni v rámci náborových akcí, 

které jsou organizovány za účasti prakticky celého sboru pedagogických pracovníků. Do 

základních škol v širokém okolí  vyjíždí  skupinka,  složená z učitele,  mistra  odborného 

výcviku  a  eventuálně  vychovatele.  Navštěvují  školy  dle  předem  stanoveného 

harmonogramu a jsou připraveni zodpovědět veškeré dotazy ohledně výuky, odborného 
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výcviku, ubytování, stravování, mimoškolní činnosti a podobně. O tom, že škola velice 

pružně reaguje na požadavky trhu a  jeho možnosti  je  i  to,  že  již  krátce po příchodu 

1.fotbalové ligy do regionu (FK Blšany), se zrodila myšlenka na založení fotbalové školy 

při SOŠ, SOU a OU Podbořany. Tato skutečnost výrazně rozšířila region, ze kterého žáci 

do školy dojíždějí. Souběžně se vstupem zahraničních investorů do Podbořan se ve škole 

začaly pořádat rekvalifikační kursy.

   Získávání marketingových informací z osobních kontaktů je podobné jako v podnicích. 

Nedochází však ke kontaktu se „zákazníky“, ale spíše s institucemi, zástupci obdobných 

školských zařízení a úřady. K přímému kontaktu s trhem pak dochází například v rámci 

dnů otevřených dveří. Tato akce je vždy dvoudenní, v období před konečným termínem 

odevzdávání  přihlášek  ke  studiu.  Jsou prezentovány prostory  školy,  dílen  i  internátu. 

Z počtu  návštěvníků a  jejich ohlasů  lze  získat  informace ohledně zájmu o studium a 

jednotlivé učební obory. Oproti konkurenci může SOŠ, SOU a OU Podbořany nabídnout 

poměrně nový areál, kvalitní technické vybavení pro výuku a moderní ubytování.

   Propagační materiály (letáky, fotografie, informační panely, videonahrávky, CD) jsou 

zhotovovány  za  spolupráce  všech  útvarů.  Ke  konečné  úpravě  pak  dochází  ve  školní 

audio/video  studiu,  které  je  využíváno  rovněž  studenty  v rámci  zájmové  umělecké 

činnosti. Internetové www stránky jsou dílem jednoho vyučujících – učitele informačních 

technologií a výuky práce na počítači. Ten je zároveň správcem počítačové sítě.

2.3.2 Vyhodnocení doplňujících informací z pohovoru

   Ke  kvalitnějšímu  zpracování  výsledků  dotazníkového  průzkumu  a  zejména  ke 

správnému pochopení některých odpovědí výrazně napomohla diskuze nad uvedenými 

otázkami. Ukázalo se například, že většina zúčastněných preferuje při jednáních osobní 

kontakt  před  kontaktem  telefonickým,  písemným  či  prostřednictvím  elektronických 

médií,  ale  každá  skupina z účastníků  v těchto  jednáních  považuje za partnera  někoho 

jiného  –  zpravidla  někoho  na  své  úrovni,  s kým  je  kontakt  velice  častý.  Vzhledem 

k tomu,  že  celkový  objem informací  získaných  v průběhu  zpracovávání  dotazníku  je 

majoritní  a  informace  poskytnuté  během  pohovoru  jsou  doplňkovými,  sloužícími  ke 

správné interpretaci, není třeba tyto informace vyhodnocovat odděleně.
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2.4 Závěr

   Na základě zpracovávání veškerých podkladů k této bakalářské práci, studiem literatury 

a rozborem informací lze dospět k jednoznačnému závěru, že úloha marketingu v obou 

typech  zařízení  jednoznačně  roste  a  především  do  budoucna  nebude  možné  bez 

marketingových informací, jejich rozboru a správného výkladu stanovovat správnou vizi, 

strategii ani připravit odpovídající plány. 

   Oběma  zkoumaným  subjektům  a  jejich  činnostem  je  možné  přiřadit  jednotlivé 

marketingové  kategorie.  Znamená  to  tedy,  že  podniky  i  školy  lze  na  základě 

marketingových teorií posuzovat a tyto teorie rovněž pro chod obou dvou typů zařízení 

aplikovat. Jsou zřejmé určité rozdíly mezi chápáním jednotlivých pojmů, což je dáno tím, 

že  marketing  vznikal  ve  výrobních  závodech  a  teprve  následně pronikal  do služeb a 

dalších odvětví, například i školství, zdravotnictví a podobně. Jak je zřejmé z porovnání 

grafu č.1 a 2, větší úloha je vedením přikládána marketingu ve výrobním závodě. Zde je 

úloha marketingu nezastupitelná, s informacemi se zejména na nejvyšší úrovni pracuje 

denně a je opravdu otázkou fungování a života společnosti. U školského zařízení je někdy 

možné spolehnout se na svoji spádovou oblast a mít tak dostatek žáků zajištěn.

   Tempo běžného života se i  přes aplikaci  veškerých vymožeností  techniky v oblasti 

technologií, informačních technologií, počítačové i komunikační techniky zvyšuje. Chce-

li někdo být úspěšným manažerem, musí odvádět svému povolání více než jen osm hodin 

pracovní doby denně. Je třeba se neustále vzdělávat, ať už v oblasti nových technologií, 

jazykové vybavenosti či nových metod řízení. V rámci globalizace roste úloha cestování, 

čím dál více času tráví manažeři v dopravních prostředcích a není možné tento čas ztratit. 

Proto hovoříme v oblasti IT o mobilních kancelářích, s jejichž pomocí je možné pracovat 

prakticky  kdekoliv  na  planetě.  Vše  uvedené  nedává  příliš  prostoru  pro  vzájemnou 

výměnu informací  mezi  oběma skupinami  manažerů.  Nejčastěji  a  nejpravděpodobněji 

dojde ke kontaktu podnikového manažera s ředitelem školy až v okamžiku, kdy danou 

školu navštěvuje jeho potomek. Vzájemná výměna informací by však byla dle získaných 

informací velice důležitá. Školám by přinesla bližší informace o potřebách firem a trhu 

práce, vyzdvihla by se úloha počítačové a jazykové výuky v rámci vzdělávacího procesu, 

umožnila  by  se  bližší  spolupráce  v oblasti  odborného  výcviku.  Firmám  by  bylo 

umožněno  podílet  se  na  výchově  svých  budoucích  pracovníků  a  určitým  systémem 
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stipendií  a podpor při  studiu získávat  ty nejlepší.  Tento systém,  který již  v minulosti 

fungoval  a  jehož  výhody  si  v současné  době  uvědomují  zejména  špičkové  firmy  a 

vzdělávací  zařízení  (Škoda  Auto  –  ČVUT  Praha),  se  postupně  znovu  objevuje  na 

jednotném trhu pracovních příležitostí (škola doplňuje tento trh absolventy a firmy zde 

hledají zaměstnance) a může být jen ku prospěchu obou stran. Vzájemná komunikace 

poslouží  nejen k rozšíření a zkvalitnění marketingových jejich aktivit.
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