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Resumé: 

V úvodní části závěrečné bakalářské práce jsou popsána teoretická východiska, o která se 

může opřít management školy při snaze ovlivnit rozhodovací proces žáků a jejich zákonných 

zástupců, zda přestoupit na víceleté gymnázium, nebo zda jejich vzdělávací dráha bude 

pokračovat na stávající základní škole. Výzkumná část se zabývá zjištěním motivů 

zvažovaného odchodu žáků na víceletá gymnázia, resp. důvodů, na základě kterých žáci 

zůstávají na základních školách. Přináší doporučení pro management školy, jak ovlivňovat 

toto rozhodování. 

Summary 

In the introductory part of the final bachelor thesis the theoretical basis are described. These 

are the ones that school management can rely on when influencing the decision-making 

process of pupils and their legal representatives whether to change to grammar school or 

whether pupil’s education will remain at the existing primary school. The practical part of the 

paper deals with finding motifs when leaving to grammar schools is considered, in other 

words, reasons why pupils remain at primary schools. Moreover, it provides 

recommendations for school management to influence these decisions. 
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Motto: 

V ničí moci není, jaké děti se rodí; aby se však správným vedením staly dobrými, to je v naší 

moci. Neboť sadař zajisté z jakéhokoli pláněte vypěstuje štěp, užívaje všude téhož umění 

štěpařského. Že však lze jednou a touž metodou vzdělávat a cvičit všechnu mládež tak různého 

nadání, ukazují čtyři důvody, jak následují: Předně, všichni lidé mají být dovedeni k týmž 

cílům moudrosti, mravů a svatosti. Za druhé, všichni lidé, ať se liší duševními schopnostmi 

jakkoli, mají jednu a tutéž přirozenost, opatřenou týmiž ústroji. Za třetí, ta různost duševních 

schopností není nic jiného než překročení nebo úbytek souladu, právě tak jako nemoci tělesné 

jsou překročení vlhkosti nebo suchosti nebo studenosti. Konečně oněm nedostatkům i 

přebytkům duševních schopností se může lépe pomáhat, dokud jsou nové, neboť jako se na 

vojně dávají nováčkové mezi dosluhující vojíny, slabší mezi silné, líní mezi čilé, káže se jim 

bojovat pod týmiž prapory a jsou ovládáni týmiž rozkazy, dokud trvá boj v rozvinutém šiku, a 

teprve po vítězství každá následuje nepřítele, kam až chce a může, sháněje kořist podle své 

chuti, tak i v této školské vojně má být zařízeno, aby se liknavější dávali mezi rychlejší, tupější 

mezi vtipnější, vzpurní mezi povolné a aby tak dlouho byli vedeni týmiž předpisy a příklady, 

dokud potřebují vůdce. Až budou propuštěni ze škol, ať každý projde zbývající drahou 

vzdělání, s jakou hbitostí dovede. 

Avšak to promíšení míním nejen se zřením k místu, nýbrž mnohem více se zřením k pomoci, 

aby totiž učitel každému, koho vidí nadanějšího, svěřoval ke vzdělávání dva nebo tři jiné 

zdlouhavější, a o kom pozná, že je šlechetné povahy, tomu aby svěřoval pozorovat a řídit jiné 

žáky horšího ducha. Tak bude krásně postaráno o jedny i druhé, když nadto učitel bude dávat 

pozor, aby se dálo všechno podle předpisu rozumu. 

Jan Ámos Komenský – Velká didaktika1 

                                                 
1 KOMENSKÝ, Jan Amos. Velká didaktika in Vybrané spisy Jana Amose Komenského : Svazek I. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství n. p., 1958. 243 s. ISBN 74-9-01. str. 110 – 112 
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Úvod 

Aktuálním problémem současného managementu mnoha základních škol je bezesporu odchod 

žáků na víceletá gymnázia po ukončení 5. respektive 7. ročníku základní školy. Ze své praxe 

na základní škole vím, že značná část veřejnosti zastává názor, že vzdělávání na 2. stupni 

základních škol není na patřičné úrovni. Neuvědomují si, že právě odchod žáků s výbornou 

školní úspěšností způsobuje snížení kvality vzdělávání na 2. stupni základní školy. To je 

způsobeno zánikem přirozeného heterogenního edukačního prostředí, které poskytuje řadu 

nenahraditelných vzdělávacích příležitostí. Selektivní vzdělávací cesta tak vede k ochuzení 

obou jí vzniklých skupin žáků – těch, kteří zůstanou na základních školách i těch, kteří 

přestoupí na víceletá gymnázia. Jak mimo jiné dokazují výsledky srovnávacích testů SCIO, je 

základní škola schopna připravit žáky stejně kvalitně jako víceletá gymnázia2. Vedle 

problémů vzdělávacích může pro základní školu odchod většího počtu žáků pátého nebo 

sedmého ročníku znamenat také nemalé potíže se zajištěním rozpočtu školy.  

V Základní škole, Praha 2, Londýnská 34, kde pracuji, je tento problém natolik ožehavý, že 

byla managementem školy vypracována strategie, jak odchody žáků na víceletá gymnázia 

minimalizovat. Tato metodika je součástí této práce. Hlavním cílem mé práce je zjistit, zda je 

odchod žáků na víceletá gymnázia stejně závažným problémem i na základních školách, které 

fungují v jiném mezoprostředí. Souvisejícím cílem je odhalení motivů odchodu žáků ze 

základních škol. 

V teoretické části se podrobně věnuji mezoprostředí, makroprostředí a mikroprostředí3 školy  

a nástrojům, kterými management školy může pozitivně ovlivnit své žáky, jejich zákonné 

zástupce i veřejné mínění tak, aby usměrňoval odchod žáků na víceletá gymnázia. V této části 

mé bakalářské práce se prolínají všechny oblasti školského managementu tj. vedení lidí, řízení 

pedagogického procesu, teorie a praxe školského managementu i ekonomika a právo. 

Výzkumnou část jsem zaměřila na vysledování okolností, které žáky resp. zákonné zástupce 

žáků ovlivňují při volbě, zda po pátém nebo sedmém ročníku pokračovat v plnění povinné 

školní docházky na základní škole nebo přejít na víceleté gymnázium. Management školy 

                                                 
2 Podle výsledků testů z českého jazyka, matematiky a všeobecných studijních předpokladů žáků devátých tříd, 
které Základní škole, Praha 2, Londýnská 34 zaslala společnost SCIO, je průměrná úroveň žáků této školy vyšší 
než u některých víceletých gymnázií – viz www. londynska. cz 
3 KARLÖF, B., LÖVINGSSON, F. H. Management od A do Z. Brno: Computer Press, a.s., 2006. 309 s. ISBN 
80-251-1001-X 
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musí tyto faktory znát, aby mohl efektivně využít strategie marketingového řízení. Ve své 

práci jsem se věnovala sledování zejména těch okolností mikroprostředí, které management 

škol může významně ovlivnit při respektování daného mezoprostředí školy.  

V závěru své práce uvádím doporučení, která mohou přispět vedení základních škol při 

ovlivňování a regulaci odchodu žáků na víceletá gymnázia. Tato doporučení jsou výsledkem 

několikaleté snahy managementu Základní školy, Praha 2, Londýnská 34 optimalizovat tyto 

odchody. 
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1 VÍCELETÁ GYMNÁZIA 

Víceleté gymnázium je druh vzdělávací instituce, na kterou je možné nastoupit po ukončení 

5. respektive 7. ročníku povinné školní docházky. Víceletá gymnázia byla původně určena 

pro nadanější studenty, u kterých se předpokládalo budoucí vysokoškolské studium. 

Pro zájemce z řad žáků 5. ročníku jsou zřizována státní i soukromá víceletá gymnázia 

osmiletá, pro zájemce z řad žáků 7. ročníku šestiletá. 

Víceletá gymnázia vznikala nejvíce na začátku devadesátých let 20. století, aby se zvýšila 

nabídka studia pro mimořádně nadané žáky. To už neplatí. Na některých víceletých 

gymnáziích (zejména šestiletých) dokonce odstupují od přijímacích zkoušek (např. 

Gymnázium, Milevsko 26. 1. 2011 vyhlásilo 1. kolo přijímacího řízení pro absolventy 7. tříd, 

ve kterém se uvádí, že v přijímacím řízení se nebudou konat přijímací zkoušky a že přijato 

může být nejvýše 30 uchazečů, podobně šestileté gymnázium v Soběslavi, kde přijímají 

absolventy 7. tříd na základě průměrného prospěchu, dále pak Gymnázium Pierra de 

Coubertina v Táboře či Gymnázium v Klatovech). V současné době se na tento typ střední 

školy dostávají děti průměrného nadání, jejichž hlavní devizou je rodinné zázemí podporující 

vzdělávání. Rodiče těchto žáků mimo jiné láká i skutečnost, že s dítětem mají „vystaráno“ až 

do maturity. Někteří žáci se nehlásí na víceletá gymnázia proto, že by se domnívali, že jde o 

lepší vzdělávací cestu, ale proto, že tuto alternativu berou jako první pokus, jak se dostat na 

gymnázium. Nechtějí riskovat případné nepřijetí po devátém ročníku (viz výzkumná část).  

Na druhou stranu se ale již v Národním programu rozvoje vzdělávání, tzv. Bílé knize, uvádí 

následující doporučení: „Promyšleně redukovat víceleté programy gymnázia. Tuto úpravu 

zakotvit legislativně a považovat ji za jednu ze stěžejních změn celého vzdělávacího 

systému.“4  

Na odliv nejlepších žáků si stěžují učitelé ZŠ, kteří tvrdí, že opustí-li třídu 5 žáků s výbornými 

vzdělávacími výsledky, má pedagog mnohem více práce s motivací těch zbylých, kteří se na 

víceleté gymnázium nehlásili nebo nedostali. Ředitelé a učitelé základních škol si myslí, že 

víceletá gymnázia už nejsou elitní školy pro nadané žáky. Vnímají to spíše jako otázku 

prestiže a sociálního postavení rodiny. Přiznávají, že s tlakem rodičů, kteří své děti i z těchto 

                                                 
4 Bílá kniha : Národní program rozvoje vzdělávání v České republice [online]. Praha : Tauris, 2001 [cit. 2011-06-13]. Dostupné z 
WWW: <http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf>. ISBN 80-211-0372-8. [e-kniha]  str. 51 
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důvodů na osmiletá a šestiletá gymnázia hlásí, nic nenadělají.5 Odchodem úspěšných žáků, 

navíc s dobrým sociálním zázemím, tak jednoznačně vzniká poměrně striktně oddělená 

dvojkolejnost vzdělávání žáků již na přelomu mladšího a staršího školního věku. Přestože 

šance na dosažení maturity a tím pádem možnosti studia na vysoké škole je u studentů 

víceletých gymnázií výrazně vyšší než u žáků druhého stupně základních škol, je přidaná 

hodnota prvního stupně víceletých gymnázií vyšší pouze vyžadovaným objemem pamětně 

osvojeného učiva. Důsledkem tohoto stavu je fakt, na který poukazuje například zpráva, 

jejímž autorem je McKinsey & Company – Klesající výsledky českého základního a středního 

školství: fakta a řešení: „Kvalita výuky na českých školách je navíc nekonzistentní. ČR má 

velký podíl studentů s nízkými výsledky (např. 25% patnáctiletých studentů nedosahuje 

základní úrovně čtenářských dovedností). Variabilita výsledků mezi studenty roste a patří 

k nejvyšším v OECD (vyšší než např. v Řecku a v některých ohledech vyšší než v USA). 

Přičemž konzistentnost kvality vzdělávání představuje variabilitu kvality výsledků vzdělávání 

nejen mezi studenty, ale i mezi školami a regiony. Konzistentnost kvality zohledňuje i socio-

ekonomické prostředí, ze kterého studenti pocházejí, a také nakolik toto prostředí determinuje 

jejich výsledky.“ Vzhledem k faktu, že míra odchodů žáků na víceletá gymnázia v některých 

regionech výrazně posiluje nekonzistentnost kvality vzdělávání, je nutno tento trend 

považovat za negativní. 

Podle statistik mají studenti těchto škol nadprůměrnou úspěšnost jak při přijímacích řízeních 

na vysoké školy, tak i při srovnávacích testech v porovnání se žáky ze základních škol. Děti 

s vyššími intelektovými schopnostmi mohou na víceletých gymnáziích pracovat 

odpovídajícím tempem, v kolektivu, kde se nenudí mezi sebou a učí se učit. Málokdo si ale 

uvědomuje, že děti oddělené v elitních třídách nadaných jedinců se pohybují ve velmi 

omezené sociální skupině a ztrácejí schopnost komunikace s dětmi méně nadanými. Jde o 

nežádoucí sociální stratifikaci, tzn., že žáci jsou vnitřně rozděleni do vrstev.  

„Gymnazisté jsou izolováni od reálného života, žijí ve skleníku, což jde proti modelu 

otevřené společnosti, kde je rovnost šancí. Jsou ochuzeni o normální skladbu života a řešení 

                                                 
5http://www.denik.cz/z_domova/viceleta-gymnazia-nici-zakladni-skolstvi20100325.html. 
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běžných problémů.“ (soudí Walter Bartoš, dlouholetý šéf školského výboru Poslanecké 

sněmovny ČR6) 

Celosvětově totiž panuje trend nevytvářet předčasně elity, ale integrovat a usilovat o dosažení 

inkluzivního vzdělávání čili zařazovat všechny děti do běžné školy. Tato snaha je 

formulována již v článku 2 Deklarace světové konference o speciálním vzdělávání 

v Salamance, jejíž závěry vyzývají k zásadní transformaci škol hlavního proudu (UNESCO 

1994). Podstatným principem inkluze je zdůraznění zřetelu k individuálním zvláštnostem 

všech žáků. Každé dítě má unikátní charakteristiku, schopnosti a vzdělávací potřeby. Pokud 

má právo na vzdělávání vůbec něco znamenat, pak musí existovat takové vzdělávací systémy 

a musí být implementovány takové vzdělávací programy, které budou brát v úvahu širokou 

rozmanitost těchto charakteristik a potřeb. Princip inkluze implikuje, že běžné školy by měly 

vzdělávat všechny děti bez ohledu na jejich fyzické, intelektuální, emocionální, sociální, 

lingvistické nebo jiné podmínky7. Běžné školy s inkluzivní orientací jsou nejefektivnějšími 

prostředky pro potlačování diskriminujících postojů, vznik vstřícných komunit, vytváření 

začleňující společnosti. 

Jak uvádí Walterová8, tento zásadní obrat v pojetí rozdílnosti žáků znamená rozšíření 

interpretace inkluze. Inkluze v současném pojetí se vztahuje k zajištění spravedlivých 

vzdělávacích příležitostí pro všechny žáky, nejen pro žáky se speciálním znevýhodněním. 

Reálné dosahování inkluze ve školách je chápáno jako strategie školy podporující rozvoj 

všech žáků, nejen jako starost o skupiny žáků, dříve vyloučených nebo potenciálně 

nesplňujících standardní požadavky běžných škol hlavního proudu. Jde tedy o to, aby 

spektrum inkluze ve vzdělávání bylo co nejširší. Musí se týkat spravedlivých příležitostí pro 

všechny žáky, ať je jejich věk, pohlaví, etnická příslušnost, školní výkon či zázemí jakékoliv. 

Pozoruhodné přitom je, jak tato vize koresponduje s požadavky Jana Ámose Komenského, 

které jsou uvedeny jako motto této práce. 

Např. v Nizozemí je systém sekundárního vzdělávání jednotný, dítě se vždy ve 12 letech 

rozhoduje o dalším studiu, buď odborně, nebo obecně zaměřeném. Vysoký podíl soukromých 

škol (70%) umožňuje pestrý výběr. Ve Francii jsou čtyřletá gymnázia tzv. collѐge, kam jsou 
                                                 
6 http://www.denik.cz/z_domova/viceleta-gymnazia-nici-zakladni-skolstvi20100325.html 
7 UNESCO.The Salamanca statement and framework for action on special needs education. World Conference 
on Special Needs in Inclusive Education. UNESCO: Paris 1994 in  
8 WALTEROVÁ A KOL., Eliška. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno : Paido, 2004. 502 s. ISBN 80-7315-083-2. 
str. 388 
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přijímáni všichni žáci (zhruba v 11 letech) bez rozdílu, teprve kolem 15. roku si student volí 

lyceum s dalším zaměřením. Finové nastupují do školy v sedmi letech a docházka trvá 9 let. 

Poté si vybírají odborné nebo všeobecné vzdělávání.9 

Osud českého školství mají v rukou politici. Momentálně především regionální, protože právě 

kraje jsou zřizovateli středních škol. Krajští politici se ale musí řídit Dlouhodobým záměrem 

rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR – zákon 561/2004. „Kraje by měly 

udělat vše pro to, aby na víceletá gymnázia odcházelo mnohem méně dětí, zhruba 2 procenta. 

Když by odešla jen dvě procenta místo dvaceti, pomohlo by to jistě i kvalitě výuky na druhém 

stupni základní školy. Kraje by mohly upravit síť víceletých gymnázií tak, aby je navštěvovali 

jen opravdu výrazně nadaní žáci, tím by současně zásadně zlepšily své základní školství. 

Zatím ale nic takovému řešení nenapovídá. Naopak na ZŠ se tlačí, aby se otevřely daleko více 

sociálně znevýhodněným dětem. Nastává situace, kdy na jedné straně z ní nejšikovnější děti 

odcházejí a na druhé problémovější přijdou, neboť kritéria pro vřazení do základních škol 

praktických se v nových návrzích vyhlášek výrazně zpřísnila. Nelze nic namítat proti 

vzdělávání sociálně znevýhodněných či jinak školsky oslabených dětí na ZŠ. Není ale možné, 

aby současně opouštěly kolektivy dětí ty nadané!“10 

Přesto reforma vzdělávání Českou republiku pořád ještě čeká. Rušení víceletých gymnázií 

nemá v současném systému opodstatnění. Fungují a navíc jsou motorem pro základní školy, 

které musejí zůstat konkurenceschopné a vytvořit dostatečně zajímavé prostředí pro své žáky.  

 Vznik soukromých a církevních škol po roce 1989 a rozšiřující se nabídka vzdělávacích 

institucí všech stupňů přinesly do vzdělávací soustavy konkurenci. Na rozvoji konkurenčního 

prostředí se podílí i výrazný pokles počtu žáků na českých školách. Výjimku tvoří v současné 

době pouze mateřské školy a základní školy v příměstských oblastech velkých aglomerací. 

Obstát v této konkurenci mohou především školy, jejichž vedení i zaměstnanci jsou ochotni 

přijímat vzdělávání jako veřejnou službu a uplatňovat zásady marketingového řízení školy, tj. 

žáci, studenti, rodiče a ostatní partneři jsou klienty, resp. zákazníky školy, a jejím hlavním 

cílem je uspokojování jejich potřeb a přání. Uspokojování těchto potřeb a přání zákazníků, 

                                                 
9 http://www.vitalia.cz/clanky/viceleta-gymnazia-nevyrovnane-skolstvi/ 
10 http://www.denik.cz/z_domova/viceleta-gymnazia-nici-zakladni-skolstvi20100325.html. 
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dobré klima a výsledky školy vedou k větší spokojenosti zúčastněných stran. Jedná se o tzv. 

sociální marketing, jehož třetím pilířem jsou společenské potřeby. Zásadou marketingového 

řízení je udržet potřeby klientů, přání klientů a zájem společnosti v rovnováze. 

 



 

16 

2 PROSTŘEDÍ ŠKOLY 

Žádná škola nežije v izolaci. Při všech svých aktivitách je hluboce ovlivňována prostředím, ve 

kterém působí. Vlivy prostředí můžeme rozdělit dle místa působení na vlivy vnitřní, které  

působí uvnitř školy a vnější. Vnitřní vlivy jsou nejvíce ovlivnitelné vedením školy. Vnější 

vlivy vedení školy jen těžko ovlivňuje. Přicházejí z mezoprostředí (tj. kontakt školy s dalšími 

subjekty jako jsou ČŠI, zřizovatel, MŠMT, rodiče resp. zákonní zástupci žáků, široká 

veřejnost či podniky přijímající žáky na praxi) nebo z makroprostředí. 

2.1 Makroprost ředí 

Podle Světlíka se makroprostředí školy neustále mění. Ovlivňují ho zejména jevy 

ekonomické, demografické, technické, politické a sociálně kulturní. Školy by se měly ve 

svém vlastním zájmu snažit rozpoznat základní směry svého makroprostředí, měly by 

předvídat možné změny a přizpůsobit se jim. Nemohou samozřejmě ovlivnit demografickou 

křivku, míru inflace, nezaměstnanost ani reálný příjem domácností. Mohou ale částečně 

ovlivnit politické či ekonomické faktory prostřednictvím působení např. odborových orgánů 

nebo občanských sdružení. Jedním z možných způsobů ovlivnění makroprostředí je aktivní 

členství v profesních asociacích jako je např. Asociace ředitelů základních škol či Asociace 

profese učitelství, které se aktivně zapojují do diskusí nad návrhy změn v oblasti školství. Ani 

tak ale nelze výrazně makroprostředí ovlivnit. Pro management školy je však nezbytně nutné 

makroprostředí monitorovat a přizpůsobovat mu své plánování rozvoje školy. 

2.1.1 Ekonomické vlivy 

V České republice tvoří státní výdaje na školství zhruba 5% vytvořeného hrubého domácího 

produktu, což zhruba odpovídá řadě západoevropských zemí. V současných ekonomických a 

politických podmínkách není reálné očekávat podstatné zvyšování tohoto poměru ve prospěch 

školství. Dokud nevzroste hrubý domácí produkt, nebude ve školství více financí. Stát se 

snaží ekonomiku stabilizovat. Své plány a cíle prosazuje prostřednictvím hospodářské 

politiky, která je uskutečňována 4 nástroji: nástroje měnové, rozpočtové, důchodové a vnější 

obchodní. Měnová politika ovlivňuje míru inflace, tj. i výši cen materiálových vstupů do 
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školy. Rozpočtová politika určí, jaká část státního rozpočtu bude přerozdělena ve prospěch 

resortu školství. Důchodová politika se projevuje v zásadách mzdové politiky11. 

Samostatnou otázkou je efektivita využití vynakládaných prostředků v resortu školství, 

zejména dlouhodobá využitelnost realizovaných projektů (Konzultační centra k ŠVP, Ovoce 

do škol, Rychlá šetření, …) nebo např. smysluplnost existence některých MŠMT přímo 

řízených organizací (NIDV, NIDM, VÚP, …) 

2.1.2 Demografické vlivy 

Demografické prostředí je další velmi důležitou veličinou ovlivňující činnosti škol, se kterou 

musí vedení školy velmi aktivně pracovat ve svých strategických záměrech a koncepcích. 

„Demografie se zabývá zkoumáním populace a ta v příslušném věku tvoří klienty školy – 

žáky a studenty. Proto by měl management každého typu školy zvažovat vývoj populační 

křivky, věkové složení, rozdělení populace podle pohlaví nebo národnostní či jiné složení 

potenciálních zákazníků školy. „ (Světlík, 2009) 

„Současný populační nárůst, znatelný především v oblasti předškolního vzdělávání, ovlivní i 

oblast vzdělávání základního. Od roku 2007 je patrný celkový nárůst počtu žáků na 1. stupni 

základních škol. Tento trend bude kontinuálně pokračovat až do roku 2017, kdy počet žáků na 

1. stupni ZŠ převýší současný stav o více než 100 tisíc žáků. Na 2. stupni ZŠ jsme prozatím 

svědky úbytku počtu žáků z důvodu jejich odchodu na víceletá gymnázia, tento jev by se dle 

zprávy měl ale v letošním roce zastavit a měl by nastat obdobný trend jako na 1. stupni ZŠ. 

Počet dětí nastupujících do 1. ročníku se bude postupně navyšovat až do roku 2014, kdy 

nastoupí populačně nejsilnější ročník, tedy děti narozené v roce 2008. I v roce 2020 bude 

počet takovýchto žáků zásadním způsobem převyšovat současný stav (o cca 10 tisíc žáků, což 

při existenci asi 3000 základních škol v ČR představuje 3 žáky na jednu školu a to z pohledu 

regionálního školství není zásadní rozdíl). Závažným problémem základního vzdělávání je 

bezpochyby nadále se zvyšující podíl žáků, kteří v průběhu povinné školní docházky odchází 

do 6 a 8letých gymnázií. Další odliv žáků s lepšími studijními výsledky ze základních škol do 

těchto gymnázií by nadále kvalitativně prohloubil diferenciaci mezi těmito typy škol. 

Zmiňovaný podíl dosahuje více než 12% ze žáků příslušných ročníků ZŠ. Potenciálně se dá 

                                                 
11 SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-7357-494-9 
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ale předpokládat, že při nárůstu počtu žáků na druhém stupni ZŠ a při výraznějším zásahu 

krajských úřadů se bude tento podíl postupně snižovat až k celorepublikovým 5%, a to v roce 

2015. To ovšem pouze za předpokladu zachování anebo snížení současných počtů 

přijímaných žáků do tohoto typu škol.“12 

2.1.3 Politické vlivy 

Politické prostředí je tvořeno legislativou, vládními institucemi, krajskými úřady, obcemi a 

zájmovými skupinami. Vytvořený právní rámec určuje školám pravidla hry, která jsou 

stanovena zákony, nařízeními vlády, vyhláškami a směrnicemi. Transformace vzdělávací 

soustavy po roce 1989 by nebyla možná bez legislativního podkladu. Základní školské 

zákony týkající se základního a středního školství zakotvily např. v udělení právní 

subjektivity či v možnosti zřizovat víceletá gymnázia. Současný zákon č. 561/2004 Sb. O 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) 

definoval rámcové a školní vzdělávací programy, které byly předmětem bouřlivé diskuze. 

Vzdělávání nemůže být zcela ponecháno volnému fungování trhu. Důvodem je skutečnost, že 

poslání a cíle některých vzdělávacích institucí mohou být definovány v rozporu se 

společenským zájmem. Koneckonců je to vláda, která prostřednictvím MŠMT a zřizovatelů 

škol financuje plně nebo z větší části potřeby škol. 

V tržní ekonomice platí zásada, že „kdo platí, ten i rozhoduje.“ Míra centralizace je však na 

druhé straně determinujícím faktorem pro uplatnění marketingové filozofie v řízení škol. 

Pokud nejsou ředitelům škol, rektorům nebo děkanům fakult dány dostatečné pravomoci, ale i 

odpovědnost, jsou jejich podmínky pro marketingové řízení silně limitovány. Řešením je 

nalezení správné míry decentralizace a zapojení do systému řízení (zejména v oblasti 

akreditace, evaluace a kontroly) hlavních subjektů podílejících se na službách školy. 

V případě základních škol to mohou být spolu s inspekcí zástupci obce, rodičů a jiných 

sociálních partnerů školy.  

Problematika přechodu žáků na víceletá gymnázia je právě úzce spjata s politickými vlivy a 

vedení škol musí sledovat zamýšlené trendy a aktivně s nimi pracovat resp. zohlednit ve 

                                                 
12 MŠMT únor 2011: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na léta 2011-2015  
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svých dlouhodobých plánech. Např. nyní se MŠMT zabývá problematikou redukcí počtu žáků 

na víceletých gymnáziích.  

2.1.4 Kulturní vlivy 

Kulturní a sociální prostředí představuje podle Světlíka řada faktorů, které vyplývají z hodnot, 

zvyků, přístupů a preferencí obyvatelstva daného města a kraje. Ty pak dávají celkový směr 

chování a jednání obyvatel v oblasti sociální, politické a hospodářské. Kultura určité 

společnosti není výsledkem působení vrozených genů jejich příslušníků, není dědičnou 

záležitostí, je výsledkem působení sociálního prostředí. 

V hodnotovém žebříčku obyvatel dochází k neustálým pohybům. Vedle konzumního způsobu 

života, který se, bohužel, stává pro většinu obyvatel cílem a smyslem života, se projevují 

zejména u mladých lidí posuny v jejich hodnotovém žebříčku. Uznávané hodnoty, zvyky a 

chování každého z nás jsou ovlivňovány celou řadou faktorů: 

a) příslušností k určitému národu 

b) regionálními odlišnostmi 

c) příslušností k určité generaci (prarodiče x vnoučata) 

d) příslušností k určité sociální skupině, což je velmi často spojeno se vzděláním a 

profesí jednotlivce 

e) podnikovou kulturou tj. kulturou konkrétní organizace, kde je jednotlivec zaměstnán 

 

Poznání kulturních a sociálních vlivů je pro vedení škol důležitým předpokladem pro 

smysluplné vytváření koncepce práce a rozvoje školy. Činnost školy musí být úzce spjata 

s kulturním prostředím a musí respektovat specifika daného kulturního prostředí, ze kterého 

přicházejí žáci a studenti resp. jejich zákonní zástupci.13  

V teoretické části mé bakalářské práce se právě zabývám otázkou, jak kultura školy ovlivňuje 

rozhodování žáků resp. jejich zákonných zástupců. 

                                                 
13 SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-7357-494-9 
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2.2 Mezoprost ředí 

Mezoprostředí je prostředím, na které má management školy jen částečný vliv. Hlavním 

posláním školy je uspokojovat potřeby vzdělání a výchovy svých žáků a studentů. Aby škola 

mohla plnit toto poslání, musí vstupovat do úzkého kontaktu s řadou dalších subjektů. Tyto 

subjekty (fyzické nebo právnické osoby) představují mezoprostředí školy. Mezoprostředí 

školy tvoří především její zákazníci, absolventi a organizace, které je zaměstnávají. Kromě 

těchto hlavních zákazníků školy to jsou dále subjekty ovlivňující vzdělávací politiku regionu 

zejména krajské úřady, zřizovatelé škol, konkurenční či partnerské školy, partneři školy, 

regionální občanská sdružení a veřejnost. Škola je nedílnou součástí vzdělávací soustavy 

státu. Proto je tato soustava jednou z nejdůležitějších částí mezoprostředí. Součástí 

mezoprostředí je i konkurenční prostředí. Mezoprostředí, jak ukazuje praxe, rozhoduje do 

značné míry o odchodu, či setrvání žáků na základní škole. 

2.2.1 Konkurence 

I když někomu může znít pojem konkurence ve školním prostředí jako něco, co tam nepatří, 

praxe ukazuje, že trh vzdělávacích služeb reálně existuje a že konkurence na něm nejen 

působí, ale v souvislosti se změnami ekonomických a demografických podmínek i sílí. Žádný 

ředitel školy si v současnosti nemůže dovolit konkurenci ignorovat! Jedná se především o 

dostatek žáků, o získání kvalitních pedagogů, dále pak o získání finančních prostředků 

(granty, přízeň zřizovatele a sponzorů, mezinárodní projekty EU) a v neposlední řadě 

o získání kladné pozornosti a hodnocení veřejnosti. 

Konkurenční síla a postavení každé školy je dána řadou komplexně působících faktorů, mezi 

které patří: 

a) potřebný kapitál školy, tj. umístění školy a její vybavení, lidské zdroje čili kvalitní 

pedagogický sbor a schopný management a PR (know-how školy) 

b) úzké propojení a dobré vztahy s okolím (s profesními organizacemi, s orgány státní 

správy, s dodavateli, s veřejností, s médii) 

c) rozvíjející se kurikulum školy spojené s novými přístupy k výuce 

d) podpora zřizovatele 
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Většina škol soupeří o žáky a studenty s jinými školami. Management škol by měl analyzovat 

konkurenční situaci na trhu vzdělávacích služeb již proto, aby zjistil, co ovlivňuje volbu žáků 

resp. zákonných zástupců při rozhodování jít studovat určitou školu. Chtějí-li vzdělávací 

instituce zvažovat sílu konkurence a své postavení na trhu vzdělávacích služeb, musí vzít 

v úvahu celou řadu činitelů ovlivňujících rozhodování jejich potenciálních zákazníků. Mezi 

tyto činitele určitě patří také nutnost dojíždění, ubytování, výše případného školného, způsob 

jeho platby, kvalita školy, uplatnění absolventů v praxi, sociální situace rodiny aj. Jakou 

konkurenční strategii může škola volit?  

Ve školství jsou podle Světlíka používány následující formy konkurence: 

1. strategie volného vstupu 

2. strategie konkurenční diferenciace 

3. strategie nízkých nákladů 

4. strategie výjimečnosti 

 

V konkurenčním prostředí vítězí především ta škola, která získá proti svým konkurentům tzv. 

konkurenční výhodu. Ve snaze získat tuto výhodu může škola volit tyto cesty: 

• škola nabídne takový studijní program, který je z pohledu studenta efektivnější 

• škola nabídne svou vzdělávací nabídku kvalitativně diferencovanou od návrhu 

konkurence tzn., že nabídne přednášky uznávaných a známých odborníků (strategie 

č. 2), výuku v malých studijních skupinách nebo třeba odbornou praxi v zahraničí 

(strategie č. 4) 

 

Při přijímání studentů může škola přijímat bez limitujících podmínek každého studenta, který 

projeví o služby školy zájem (strategie č.1). Opačným přístupem je stanovení omezujících 

podmínek pro přijetí tím, že škola stanoví a zveřejní kritéria pro přijímání žáků např. 

preference přijímání žáků z určité oblasti nebo dosažení určitého počtu bodů v přijímacím 

řízení, složení talentových zkoušek či dokonalá znalost cizích jazyků.14 

                                                 
14 SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-7357-494-9 
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2.2.2 Zákazníci a klienti školy 

Z pohledu marketingu považujeme za zákazníka osobu či instituci, která má prospěch 

z užívání určitého produktu či poskytované služby a rozhoduje o koupi nebo výběru 

příslušného produktu či služby.  

„V případě školního marketingu považujeme za produkt či poskytovanou službu proces 

vzdělávání a procesem rozhodování rozumíme především výběr školy či přijetí absolventa do 

pracovního poměru.“ (Světlík, 2009) 

Vzhledem ke specifickému postavení vztahu učitel – žák hovoříme o žákovi/studentovi spíše 

jako o klientovi než o zákazníkovi. Zákazník si totiž za své peníze může koupit téměř vše. 

Postavení klienta je poněkud odlišné. Žák/student má právo na co nejlepší podmínky pro své 

vzdělávání (profesionální výkon učitele, slušné a korektní jednání, informovanost…). Pokud 

ale studovat nechce, neplní základní úkoly, nemůže se potom vůči škole chovat jako zákazník. 

Jsou zákazníkem školy rodiče? Podle Světlíka ano. Většina z nich má zájem o to, aby jejich 

děti škola připravila na budoucí život a aby jim poskytla to nejlepší vzdělání. Zákazníky školy 

jsou ale i budoucí zaměstnavatelé absolventů středních, vyšších odborných nebo vysokých 

škol. Podniky a organizace, které budou absolventy škol zaměstnávat, požadují po škole, aby 

své žáky/studenty co nejlépe vybavila znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jejich 

úspěšnou kariéru. Za zákazníka školy musíme považovat i veřejnost, která se o školu čím dále 

tím více zajímá a je velmi citlivá na to, kam plynou a jak efektivně jsou využívány jí 

odváděné daně. Za zákazníky školy je vhodné považovat i absolventy školy, kteří svým 

uplatněním v praxi nebo bezproblémovým navazujícím studiem poznají, jak je škola 

připravila. 

Jak je vidět, pojem zákazník/klient je velmi široký, proto se tímto pojmem budu podrobněji 

zabývat.  

Žáci a studenti 
V rostoucím konkurenčním prostředí již řada škol pochopila, že předmětem jejich zájmu musí 

být především žáci a studenti školy. Chápou, že školy neexistují primárně proto, aby poskytly 

práci učitelům, ale vzdělání dětem, mladým lidem a koneckonců v rámci celoživotního 

vzdělávání i dospělým. Žák/student již není plně závislý na škole, ale škola začíná být závislá 
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na něm. Dostatečný počet přijatých žáků/studentů, kteří mají o studium na příslušné škole 

zájem, neznamená pro školu pouze dostatek přidělených finančních prostředků, ale i 

vytvoření předpokladů a podmínek pro to, aby školu v budoucnosti opouštěli dobří a 

spokojení absolventi. Ti jsou nejlepší propagací školy. V procesu rozhodování o výběru 

základní školy hrají významnou roli rodiče. Ti především vystavují své děti určitým 

očekáváním ve vztahu ke škole. Očekáváním ve smyslu, jak budou prospívat, chovat se, 

dosahovat předpokládaných výsledků, kterou další školu si zvolí. Řada průzkumů ukázala, že 

důležitou roli hrají rodiče i při výběru střední školy hlavně po ukončení pátého resp. sedmého 

ročníku.  

Chování a rozhodování žáků a zákonných zástupců je ovlivňováno vnitřními a vnějšími 

faktory. Mezi vnitřní faktory patří jejich psychické založení. Mezi hlavní vnější vlivy patří 

demografické faktory (věk, pohlaví, úroveň vzdělání, sociální třída, bydliště), ale i faktory 

sociálně-kulturní a ekonomické. 

Jaká je hodnotová orientace současné generace? 

Výzkumy prokazují, že oproti střední a starší generaci došlo u generace dnešních mladých lidí 

k posunu hodnot. Jedním z hlavních činitelů ovlivňujících dnešní mladé jsou bezesporu 

média, počítače a nové komunikační technologie včetně vzniku sociálních sítí. Na jedné 

straně vzniká tzv. digitální přehrada mezi realitou a virtuálním světem nových informačních a 

komunikačních technologií, na straně druhé úzké a silné propojení mladých lidí 

prostřednictvím Facebooku či jiných sociálních sítí. Mladí lidé tráví třetinu svého bdělého 

stavu s médii.15 ( SAK.P., Média, informační technologie a kulturní úroveň české populace.) 

V hodnotách současné mladé generace převládá pragmatismus a silný individualismus 

vedoucí až k egoizmu, určitá pohodlnost, silná nezávislost myšlení a z toho vyplývající 

jednání na straně jedné a silná ovlivnitelnost ze strany jejich názorových vůdců na straně 

druhé. 

Výsledky analýzy mladými lidmi uznávaných hodnot na úrovni jednotlivců prokazují velmi 

silné uznávání samostatnosti, stimulace a hédonizmu tj. užívání si radostného života. 

Hodnotová orientace se následně promítá do životních cílů mladých lidí, do jejich vztahu ke 

                                                 
15 SAK, P., Média, informační technologie a kulturní úroveň české populace – referát přednesený na 
mezinárodní konferenci Kultúra – priestor interdisciplinárného myslenia v Nitre 20. - 22. 9. 2004. Získáno dne 
19. 5. 2009 z: http://www.insoma.cz index.php?id=1&n=1&d_1=paper&d_2=nitra in Světlík 
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studiu a škole, na které studují, do jejich chování a projevů ve škole. Hlavní cíl dnešních 

žáků/studentů je dokončit školu a být úspěšný v přijímacím řízení na vyšší stupeň školy nebo 

se dobře uplatnit v budoucím zaměstnání. Většina mladých lidí považuje za rozhodující faktor 

pro úspěšné dosažení životních cílů schopnosti a znalosti. Zajímavá je skutečnost, že mladí 

lidé z rodin s vyššími příjmy kladou větší důraz na dokončení studia, zatímco mladí lidé 

z chudších rodin preferují ve svých cílech spíše založení rodiny. 

Rodiče 
„Vedle žáků a studentů to jsou jejich rodiče, kteří mají právo být považováni za zákazníka 

školy.“ (Světlík, 2009) Nalezení kvalitní školy je rodiči považováno za jednu ze základních 

podmínek dobrého startu jejich dítěte. Především oni mají hlavní zájem a odpovědnost za 

další vývoj svých dětí. Je skutečností, že řada rodičů velmi ráda přenechává tuto svou 

odpovědnost škole. Pošlou dítě do školy a předpokládají, že svěřují dítě odborníkovi-učiteli a 

ten má potom mít hlavní odpovědnost za výsledky dítěte jak ve vzdělávání, tak i ve výchově. 

Neuvědomují si, že to jsou především oni, kdo ovlivňují základní vztahy a postoje svých dětí 

ke škole.  

Podle Světlíka je zdrojem častých konfliktů situace, kdy se rodiče staví k práci školy 

negativně. Postoj rodičů projevující se v negativismu a podceňování práce učitelů vede 

k tomu, že tento postoj přejímá i jejich dítě. Výsledkem je často nezájem o školu, špatné 

výsledky, záškoláctví, podvody. Nelze však chybu hledat jen u rodičů. Rozdíly v postoji 

rodiny a školy k výchově a vzdělávání mohou také často vyplývat ze špatné komunikace mezi 

školou a rodiči, z nedostatku informací nebo z chyb v práci školy. Jsou-li rodiče v častém 

přímém styku se školou a jsou-li více angažováni do jejich aktivit, dosahují jejich děti lepších 

výsledků. Žáci, jejichž rodiče jsou aktivně angažováni v aktivitách školy, cítí větší míru 

kontroly nad svými studijními výsledky a chováním. Důvěra mezi rodiči a školou je do 

značné míry ovlivněna správnou komunikací a informovaností. Komunikace musí být 

oboustranná. Management a učitelé každé školy by si měli uvědomit, že jejich autorita bude u 

rodičů a žáků tím větší, čím více se budou zajímat o zpětnou vazbu ze strany rodičů a žáků. 

Škola by měla rodinu informovat především v těchto 3 oblastech: 

• Poskytovat základní a objektivní informace o škole tak, aby si právě tuto školu 

rodiče či jejich děti vybrali (webové stránky školy, regionální tisk…) 
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• Informovat rodiče nejen o studijních výsledcích jejich dětí, ale i o způsobu, obsahu 

a rozsahu výuky, o uvažovaných změnách ve škole, o možných perspektivách 

žáků, úspěších či problémech školy 

• Podávat informace o reálných možnostech žáků po ukončení školy, úspěšnosti 

přijetí na vyšší stupeň školy. 

Absolventi 
Světlík uvádí, že bývalí žáci základní školy resp. studenti střední školy trávili v průběhu 

školní docházky ve třídách stovky hodin a mohli sledovat a porovnávat skutečnou práci 

učitelů, služby školy, její zázemí, školní klima s tím, jak se škola prezentuje veřejnosti. Jejich 

názor je tím nejsilnějším signálem, který škola o své práci veřejnosti poskytuje. Proto je 

důležité a nutné být s absolventy v neustálém kontaktu a spolupracovat s nimi. Stále bude 

platit, že pro školu je nejlepší reklamou úspěšný absolvent. Dobrý vztah k absolventům 

přispívá k budování příznivé image školy. Rovněž je velmi cenná zpětná vazba týkající se 

uplatnění absolventů na vyšším stupni školy, respektive v praxi. Škola by měla umět využít 

skutečnosti, že řada absolventů má velmi silný, často nostalgický vztah ke své „alma mater“. 

Na základě komunikace a spolupráce s nimi se tito absolventi mohou stát nejlepšími 

„velvyslanci“ školy ve vztahu k veřejnosti.  

Veřejnost 
Veřejnost je posledním faktorem školního mezoprostředí, které ovlivňuje chování školy, 

stanovení cílů a jejich plnění. Veřejností v širším slova smyslu rozumíme především: 

• Místní komunitu, která tvoří okolí školy tam, kde je škola fyzicky situována. Je 

tvořena obyvatelstvem bydlícím v této oblasti, organizacemi a úřady v ní působícími. 

• Zájmové skupiny občanů shromažďujících ty občany, kteří mají snahu prosazovat buď 

celospolečenské zájmy, či zájmy určité skupiny občanů, škol a tak dále. 

• Sdělovací prostředky, tj. noviny, časopisy, rozhlas, televize a internet, mohou rovněž 

silně ovlivnit pohled široké veřejnosti jak na celý rezort školství, tak i na určitou 

školu. Vedení školy by v zájmu lepší informovanosti veřejnosti a zlepšování image 

školy mělo poskytovat dle své spádovosti regionálním médiím pozitivní informace o 

aktivitách školy, jejích výsledcích, uplatnění absolventů, mezinárodní spolupráci, 

uvažovaných změnách ve vzdělávacím programu školy a tak dále. 

• Novým fenoménem jsou různá diskusní fóra na webových portálech. Zde realizované 

diskuse mohou též zásadním způsobem ovlivňovat pohled veřejnosti na danou školu. 
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V rámci těchto diskusí může docházet ke zkreslování objektivní situace, protože 

ovlivnitelnost těchto diskusí vedením školy je velmi nízká až nulová. 

• Široká veřejnost nevystupuje vůči škole organizovaně, představuje však celkový 

pohled veřejnosti na postavení školy ve společnosti. Školy by neměly být lhostejné 

k tomu, jak jsou širokou veřejností vnímány. V případě negativní image musí 

podniknout příslušné kroky ke zlepšení renomé školy. 

 

2.3 Vnit řní prost ředí školy 

Kvalita vnitřního prostředí je jedním z rozhodujících a nejsilnějších činitelů ovlivňujících 

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

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

Nejdůležitějším motivačním faktorem pro práci pedagogů ve škole není výše mzdy, rozvrh 

hodin atd., ale právě dobré mezilidské vztahy na pracovišti. Příznivé vnitřní prostředí školy je 

určující pro vytváření vhodného edukačního prostředí žáků a studentů, tj. takového prostředí, 

do kterého žáci rádi chodí, ve kterém se rádi vzdělávají a které je povzbuzuje ke spolupráci a 

aktivní účasti na procesu vzdělávání. 

2.3.1 Klima školy 

Klima školy je ovlivňováno všemi pěti složkami vnitřního prostředí tj. kulturou školy, 

mezilidskými vztahy, organizačním modelem školy, kvalitou managementu a sboru a 

materiálním prostředím školy. 

Rozhodujícími faktory pro dobré klima školy jsou však především kultura školy, kvalita 

managementu a systém mezilidských vztahů čili vztahy mezi učiteli a žáky, vzájemné vztahy 

mezi učiteli, mezi učiteli a dalšími pracovníky školy, vztahy mezi vedením školy a 

pedagogickým sborem a určitě vztahy mezi žáky samotnými. Na klimatu školy se přímo 

podílí celá řada činitelů: 

1. Složení pedagogického sboru tzn. vyváženost podle pohlaví. Feminizace školství 

přináší do vnitřního prostředí školy řadu pozitivních, ale negativních prvků. Ženy – 

učitelky jsou většinou citlivější a vnímavější k žákům, jsou pečlivé, svědomité, 

odpovědné a zaujaté pedagogickou prací. Mezi negativa mohou patřit převládající 
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osobní vztahy vůči žákům nebo kolegům nad věcným přístupem tzv. mateřský 

syndrom. 

2. Věková vyváženost sboru tzn. zkušenosti starších pedagogů versus elán mladých. 

V případě starších učitelů je jejich zkušenost často vyvažována neochotou ke změnám, 

u mladých učitelů jejich elán a menší zkušenost může častěji vést k omylům v jejich 

pedagogické práci. 

3. Struktura pedagogického sboru dle přístupu k žákům. Pokud převládají mezi učiteli 

autoritativní, dominantní typy, získává třída větší vnitřní soudržnost, semkne se, je 

více solidární a žáci jsou ochotni více si pomáhat. Na druhé straně však klesá výkon 

celé třídy, Převládají-li mezi pedagogy typy demokratické či liberální, roste výkon 

třídy, ale snižuje se její vnitřní integrace.16  

Změna klimatu školy vyžaduje změny v kultuře školy a v mezilidských vztazích. Tato změna 

by se měla odehrávat ruku v ruce se změnami obsahu, organizačních forem a metod výuky, se 

změnami v cílech a strategii školy. Aby vedoucí pracovník školy mohl měnit stávající klima, 

musí jej nejdříve dobře poznat. K tomu je možné využít dotazníková šetření, která provedou a 

vyhodnotí nezávislí odborníci.  

2.3.2 Kultura školy 

Každá škola je jiná. Školy se od sebe liší především charakterem vnitřního prostředí. Každá 

škola, ať velká či malá, nová či stará, má vlastní kulturu. Kultura škol je vnitřním fenoménem, 

který je především vytvářen a využíván v oblasti řízení a vztahu k vlastním zaměstnancům. 

Jedná se o souhrn představ, přístupů a hodnot ve škole všeobecně sdílených a relativně dlouho 

udržovaných. Projevuje se ve specifických formách komunikace, v realizaci jednotlivých 

personálních činností, ve způsobu rozhodování ředitelů škol a jejich zástupců, v celkovém 

sociálním klimatu a hlavně ve společném přibližně shodném náhledu učitelů a dalších 

zaměstnanců na dění uvnitř školy. 

Kultura školy je nehmatatelná, ale ne nepoznatelná. Vzniká, rozvíjí se, případně se mění či 

zaniká v určitém čase a místě. Kultura školy má přímý i nepřímý vliv na celkové výsledky 

školy.  

                                                 
16

SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-7357-494-9 
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 Nehmatatelné prvky kultury školy 
„Hodnoty, normy a postoje učitelského sboru (nehmatatelné prvky kultury školy) jsou 

výsledkem vzájemné interakce a komunikace členů kolektivu, proto místem jejich vzniku je 

škola. Žádná škola však nefunguje ve vzduchoprázdnu, její kultura je proto silně ovlivňována 

i širším kulturním a sociálním prostředím, ve kterém škola existuje. Kultura každé školy je 

tedy i odrazem naší národní kultury.“ (Světlík, 2009) Národní společenství se vyvíjela tisíce 

let a není tedy divu, že mezi národními kulturami existují větší či menší rozdíly. 

Verbální symboly kultury školy 
„Pokud se chce vedení školy vážně zabývat otázkou zvýšení úrovně práce vyučujících a 

zejména vnímanou kvalitou výuky ze strany žáků a jejich rodičů, potom se nemůže nezabývat 

otázkami týkajícími se vnějších projevů pracovníků školy, které vyjadřují jejich vnitřní 

hodnoty a postoje. Jedním z viditelných vnějších projevů jsou verbální symboly, kam patří 

např. řeč. Jazyk, který používají vyučující uvnitř školy, a způsob, jakým jej používají, odráží 

ať již přímo či nepřímo hodnotovou základnu školy. Často vede k vytvoření specifického 

vnitřního „slovníku“ školy. Řeč je hlavním, nikoli však jediným, prostředkem komunikace. 

Existuje rovněž komunikace prostřednictvím gestikulace, pohledu nebo řeči těla. Způsob 

komunikace se žáky je faktor, který žáky může zmást či otevřít jim oči, motivovat je či 

demotivovat, rozvíjet jejich duševní rozvoj nebo je spíše ubíjet. Proto by si všichni pracovníci 

školy, jak učitelé, tak i ředitel nebo provozní zaměstnanci měli být vědomi, jak silný dopad 

může mít jejich řeč na žáky a studenty.“ (Světlík, 2009) Každá škola by si měla stanovit své 

cíle, které vyjadřují uznávané hodnoty školy. Pokud tyto cíle vyjadřují skutečné záměry 

školy, jimiž se její management vážně zabývá, se kterými seznamují sbor, který se k nim 

vyjadřuje a diskutuje o nich, i to vypovídá o kultuře školy. 

Kurikulum školy je pojem, který je často redukován pouze na pojem studijního plánu školy. 

Je to však pojem širší, který kromě předmětů obsažených v učebním plánu a jejich hodinové 

dotace zahrnuje i aktivity mimo vyučování, možnosti kulturního, sportovního či jiného vyžití, 

úkoly a domácí přípravu žáků. Tuto část, kam patří takové aktivity školy jako exkurze, výlety, 

maturitní večírky, plesy, sportovní utkání, školní divadelní představení, lyžařské kurzy a 

podobně, označujeme jako neformální kurikulum. Do neformálního kurikula můžeme 

zahrnout klima školy, vztahy mezi učiteli a žáky, vztahy mezi školou a jejími partnery, vztahy 

školy a ostatních subjektů vzdělávací soustavy, sociální strukturu třídy a tak dále. Žáci si 

určitě spíše budou pamatovat zážitky ze školního výletu či sportovního turnaje, než okamžik, 



 

29 

kdy se naučili Pythagorovu větu. Proto má neformální kurikulum nesmírný význam pro 

uspokojení potřeb žáků a jejich celkovou spokojenost ve škole i pro vnímanou hodnotu školy. 

Kurikulum v tomto širším slova smyslu je jedním ze symbolů, ve kterém se jednoznačně 

projevuje navenek i vnitřní kultura školy.  

Náš jazyk je plný metafor. Často používáme slova v přeneseném smyslu, abychom zdůraznili 

některý pojem či situaci tím, že srovnáváme jednu věc s jinou, nebo že přeneseme význam 

určitého pojmu na pojem jiný. Vyučující často používají metafor ve výuce, aby popsali či 

zdůraznili určitou situaci, žáka, školu. Tyto metafory, které se dostávají do slovníku školy, 

často přeneseně postihují atmosféru a styl školy. 

Symboly chování 
Světlík dále uvádí, že vedle verbálních symbolů mají velký význam pro vyjádření kultury 

školy i symboly chování. Mnohé, co se ve škole děje, řada aktivit či procedur se stává 

symbolem „nejlepší cesty“, jak tyto věci dělat v souladu s hodnotami a normami školy. 

Způsob, jak správně tyto věci dělat, se stává rituálem školy. Může se jednat o pravidelné 

schůzky se studenty nebo s jejich rodiči, odchod kolegy do důchodu, a tak dále. Zatímco 

rituály jsou pravidelnou a rutinní záležitostí, méně časté a více formální jsou ceremoniály. 

Většinou se jedná o různé oslavy jako je ples školy, oslavy jejího založení, sjezd absolventů 

organizovaný školou a jiné. Škola i tímto způsobem veřejně projevuje svou vnitřní kulturu. 

Vizuální symboly 
Pro běžného návštěvníka školy jsou vizuální symboly nejvíce viditelnými a často nejsnáze 

pochopitelnými projevy kultury školy. Například budova školy, její architektura, vnitřní 

vybavení školy a prostředí vytváří okamžitý a často dlouho přetrvávající dojem. První dojem 

u návštěvníka vytváří škola zejména vchodem do budovy, recepcí či vrátnicí školy, 

vybavením a pořádkem v ředitelně, v kanceláři školy či kabinetech nebo ve třídách. V případě 

mnoha škol se jejich kultura projevuje i ve formě artefaktů. Mohou to být jak školní noviny, 

tak i trvale vystavené poháry dokumentující sportovní úspěchy školy či nástěnky 

s fotografiemi zachycujícími minulý i současný život školy. Mnoho škol využívá na svých 
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dopisních obálkách či dokumentech školní znak či logo. Jeho prostřednictvím chce škola 

prokázat veřejnosti svou tradici. 17 

Změny v kultuře školy 
Vedení každé školy by mělo věnovat rozvoji a pěstování její kultury odpovídající pozornost. 

Vzhledem k novým podmínkám v makro i mezoprostředí školy, kterým se musí školy 

přizpůsobit a reagovat na ně, jde přímo o zásadní změny v kultuře školy. 

Proč změny uskutečnit? 

• Nutnost změny vžité kultury v důsledku ekonomických a společenských změn 

v prostředí školy 

• Rozpor mezi vžitou kulturou a potřebnou kulturou z hlediska dosažení stanovených 

strategických cílů školy. 

 

„Zamýšlené změny v kultuře školy by měly vytvořit pracovní prostředí orientované na kvalitu 

a dobré výsledky procesu vzdělávání, na inovační změny v nabídce škol a na uspokojování 

potřeb a zájmů všech zákazníků a partnerů školy. Odpověď na otázku, jak měnit kulturu 

školy, je složitá, protože podmínky každé školy jsou jiné, jiní jsou lidé v ní pracující, jiné jsou 

sdílené hodnoty a postoje. Podstatou každé změny je přejít z výchozí, vžité kultury, která je 

v rozporu s představami vedení školy, na novou změněnou kulturu, která bude v souladu se 

stanovenými cíli školy a bude vytvářet podmínky pro jejich dosažení. Vedení školy by v první 

řadě mělo provést objektivní a nezaujatý rozbor a analýzu vžité kultury a porovnat ji se 

žádoucím stavem. Tento rozbor může být založen na dotazování, pozorování či analýze údajů, 

které jsou ve škole k dispozici. Vnitřní prostředí školy se velmi často jeví odlišně řediteli 

školy, učitelům a žákům.“ (Světlík, 2009) 

Po stanovení diagnózy kultury školy by mělo vedení školy zjistit, zda existující kultura 

odpovídá daným cílům školy a její strategii. Zjistí-li, že ne, přistoupí k realizaci změn. Změn 

může dosáhnout řadou strukturálních opatření v organizačním systému školy. Důležité je 

vytvoření neformální sítě lidí, kteří jsou zastánci změn a které budou zatím o nutnosti změn 

nepřesvědčení členové sboru následovat. Dalším krokem mohou být personální změny, kdy se 

                                                 
17SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2009. ISBN 978-80-7357-494-9 
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např. změní složení jednotlivých kabinetů, vytvářejí se nové či reorganizují stávající. Vedle 

strukturálních změn je nezbytné provádět i změny ve způsobu řízení školy, projevující se 

v plánování a stanovení cílů školy, způsobu kontroly a komunikace. Komunikace by měla být 

otevřená a všestranná nejen k vlastním zaměstnancům, ale i k vnějšímu okolí.  

Změny v řízení je nutné doprovázet i změnami v řízení lidských zdrojů. Důležité je nebát se 

radikálnějších změn v odměňování, tj. nebát se hmotně zainteresovat a výrazně diferencovat 

prostřednictvím osobního hodnocení a odměn schopné, pracovité a pro pozitivní změny 

zapálené členy sboru. Jiným významným nástrojem podporujícím změny v kultuře školy 

může být další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo třeba změny pracovního prostředí. 

Změna kultury školy je dlouhodobý, nepřetržitý proces. Pro její úspěšné dokončení je nutná 

trpělivost a vytrvalost až tvrdošíjnost vedení školy.  

Významnou roli pro rozvoj kultury školy ve vazbě k řízení lidských zdrojů může sehrát 

sepsání etického kodexu pracovníků dané školy. Pokud je etický kodex jako jistý soubor 

pravidel vzájemné komunikace uvnitř školy přijímán pracovníky a ztotožní-li se pracovníci 

s tímto souborem pravidel, dojde k pozitivnímu ovlivnění kultury školy. Etický kodex může 

sehrát i významnou roli jako signál pro zájemce o školu, jak z řad žáků, tak z řad zákonných 

zástupců. 

2.3.3 Organiza ční model školy 

Vedle klimatu a kultury školy je dalším faktorem ovlivňujícím vedení školy způsob, jakým je 

škola organizována. Organizační systém se vztahuje spíše k technickým, kultura školy a 

mezilidské vztahy spíše k sociálním aspektům fungování školy. Organizační systém školy 

představuje způsob, jakým škola rozděluje úkoly vyplývající z plnění jejího poslání mezi 

určité skupiny pracovníků a koordinuje činnost těchto skupin. Většina učitelů plní ve škole 

svou základní funkci, tj. vyučují ve třídách předměty, věnují se dále povinnostem 

vyplývajících z jejich postavení třídního učitele či garanta ročníku. S rozvojem vzdělávacího 

programu dochází k potřebě seskupovat nebo přeskupovat učitele do specializovaných skupin, 

jejichž činnost musí vedení školy také koordinovat. 

Jedna ze základních otázek týkající se organizace školy je, zda-li je vhodnější zvolit a 

uplatňovat spíše byrokratický typ organizace nebo je vhodnější organický typ, který je 

opakem byrokratického typu. 
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Charakteristika byrokratického typu organizace dle Světlíka: 

• vertikální linie řízení 

• autorita vyplývající z hierarchického uspořádání 

• přesné definování pravidel, náplně práce, postupů a žádoucích výstupů 

• centralizace moci v rukou ředitele školy 

• obsah komunikace - především příkazy a rozhodnutí 

 

Charakteristika organického typu organizace: 

• zdůraznění lidského faktoru 

• osobní zodpovědnost a zainteresovanost 

• autorita vycházející z osobních a profesionálních kvalit pracovníků školy 

• obsah komunikace - informace a rady na úrovni kolegiality 

• decentralizace moci a větší flexibilita 

 

V realitě bývá skutečný typ organizace školy někde mezi byrokratickým a organickým. 

Byrokratická struktura se osvědčuje především ve stabilním prostředí, kde převládá spíše 

rutinní práce, organická struktura se lépe osvědčuje v prostředí méně stabilním, měnícím se, 

s požadavky na větší tvořivost v práci. 

Dobře fungující systém školy významně ovlivňuje efektivitu práce jednotlivých zaměstnanců. 

Pro pracovníka školy je rozhodující, aby mu byla zřejmá a pochopitelná organizační struktura 

a rozdělení jednotlivých kompetencí uvnitř školy. Ideálně nastavená a pružná struktura může 

sehrát svou roli i v motivaci pracovníků, protože otevírá možnost profesního růstu 

zaměstnanců. Ti jsou např. pověřováni vedením jednotlivých akcí školy, projektů apod. 

Nutnou podmínkou je však stanovení nejen odpovědnosti za splnění daného úkolu, ale i 

delegování pravomocí vedení školy spojených s prací na daném úkolu.18 

                                                 
18

SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-7357-494-9 
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3 OTÁZKA VÝB ĚRU ŠKOLY. 

Škola byla a nadále bude základní edukační institucí. Je to sociální instituce účelově 

vytvořená k realizaci řízené a systematické výchovy a vzdělávání. Fungování škol je 

významně ovlivňováno vzdělávací politikou státu, který školství z převážné míry financuje. 

Školství vždy bylo a stále je regulováno mnoha zákony, předpisy, vyhláškami a nařízeními. 

3.1 Funkce školy 

Současná škola plní tyto hlavní pedagogické funkce: 

• Přispívá k celkovému rozvoji jednotlivce. Poskytuje mu takové poznatky a speciální 

dovednosti, které by nemohl získat pouhou zkušeností ze svého prožívání mimo školu. 

• Prostřednictvím vybraných a didakticky zpracovaných poznatků seznamuje žáky 

s podstatou mnoha procesů a jevů a vede je k chápání příčinných souvislostí. 

• Podílí se na utváření mladé generace na základě určitých hodnot a norem. Škola má 

také potlačovat způsoby chování, které jsou ve společnosti přítomny. Ale jsou 

společensky nepřijatelné. 

• Připravuje mladé lidi k dalšímu vzdělávání potřebnému pro výkon profesí, k výkonu 

těchto profesí a k uplatnění na trhu práce. 

• Škola je instituce, která je součástí přirozeného prostředí dětí. Děti tráví ve škole 

značnou část každého pracovního dne, a to po dobu 10 až 12 let. Je to místo, kde děti 

žijí, vyrůstají a vyvíjejí se. Škola by proto měla být nejen profesionálně kompetentním 

zařízením pro edukaci, ale také místem, kde děti nacházejí příjemné prostředí k životu. 

 

Současné paradigma vzdělávání vymezuje čtyři funkce školy: 
1. funkce personalizační 

- škola formuje individualitu každého žáka jako samostatně jednající 

osobnost 

2. funkce kvalifikační 

- škola vybavuje mladé lidi znalostmi a vlastnostmi nutnými pro vykonávání 

povolání 

3. funkce socializační 
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- škola je místem druhotné socializace žáků, u žáků jsou utvářeny žádoucí 

postoje, hodnotové orientace a způsoby chování, žáci si vytváří obraz o 

sobě i o druhých, učí se zastávat různé role 

4. funkce integrační  

- škola připravuje jednotlivce nejen na profesní život, ale i pro integraci do 

společnosti, pro činnost politicko-veřejnou, uvádí jedince do politického a 

právního řádu a učí jej tento řád akceptovat, ale i kritizovat. 

 

Prostředky, které společnost věnuje na výchovu a vzdělání svých dětí, znamenají vklad do 

budoucnosti. Vzdělávací soustava v moderní společnosti musí významným způsobem 

přispívat k vysokému rozvoji lidských zdrojů jako jednoho ze základních faktorů 

společenského vývoje, protože ovlivňuje nejen kvalifikaci a flexibilitu pracovní síly, ale také 

schopnost inovace a změny, míru rozvoje a využívání nových technologií nebo způsob řízení 

společnosti na všech jejích úrovních, uvádí Vašutová.19  

Je zcela zřejmé, že pro to, aby došlo k naplnění uvedených funkcí školy, je důležité, aby 

vzdělávání probíhalo v přirozeně heterogenních vrstevnických skupinách žáků. Pedagogická 

teorie i praxe ukazují, že kvalita vzdělávání v nejširším slova smyslu je na druhém stupni 

základní školy lepší, pokud se podaří udržet míru odchodu žáků na rozumné úrovni. To 

znamená, pokud nedochází k destrukci třídních kolektivů a nucenému slučování dětí, které ve 

škole zůstávají. Na dosažení tohoto cíle má vliv nejen vnitřní prostředí školy, ale i celá řada 

vnějších vlivů, které mají svůj původ v makroprostředí a mezoprostředí školy. Management 

školy tak nemůže tento problém nikdy zcela vyřešit. Měl by však udělat vše, co je v jeho 

silách, aby jeho dopady minimalizoval. Zjišťováním toho, co může management školy 

k dosažení tohoto cíle udělat, se věnuje výzkumná část této práce.  

                                                 
19 (Vašutová, J. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno. Paido, 2004. ISBN 80-7315-082-4) 
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4 VÝZKUMNÁ ČÁST 

4.1 Cíl výzkumu, stanovení hypotéz, metody šet ření 

4.1.1 Hlavní cíl: 

Zjistit, zda je míra odchodů žáků pátých a sedmých ročníků na víceletá gymnázia pro základní 

školy problémem. 

4.1.2 Dílčí cíle výzkumné části: 

Zjistit motivy zvažovaného odchodu žáků pátých respektive sedmých ročníků základních škol 

na víceletá gymnázia. 

Charakterizovat žáky odcházející na víceletá gymnázia. 

Zjistit roli a motivy rodičů žáků při zvažování přechodu žáků na víceletá gymnázia.  

4.1.3 Ověřovaná tvrzení: 

1. Odchod žáků pátých a sedmých tříd je pro základní školy v současnosti velkým 
problémem. 

 
2. Nejčastějším motivem odchodu žáků na víceletá gymnázia je vliv jejich rodičů. 

 
3. Rodiče žáků se pro studium svého dítěte na víceletém gymnáziu rozhodli proto, že se 

bojí, že se jejich dítě po 9. ročníku nedostane na kvalitní střední školu. 
 

4. Rodiče žáků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, jsou absolventy čtyřletého gymnázia. 
 

5. Rodiče žáků přihlásí v případě neúspěchu v přijímacím řízení na vybranou školu své 
dítě na jiné víceleté gymnázium.  

 
6. Rodiče žáků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, si nepřejí, aby jejich dítě šlo v jejich 

studijních a profesních stopách. 
 

7. Rodiče žáků, kteří se hlásí na víceleté gymnázium, zajistili přípravu na přijímací 
zkoušky pro své dítě na kurzech pořádaných školou. 

 
4.1.4 Metoda šet ření: 

K dosažení stanovených cílů jsem použila metodu dotazníkového šetření. Osloveny byly 4 

skupiny respondentů na čtyřech základních školách. 
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Dotazník pro žáky 5. ročníku, kteří si podali přihlášku na osmileté gymnázium, se skládal z 

15 položek. První dvě položky – identifikátory určující konkrétní základní školu a pohlaví 

dítěte, 8 otázek uzavřených, 4 polouzavřené otázky a 1 otevřená otázka.  

Dotazník pro žáky 7. ročníku, kteří si podali přihlášku na šestileté gymnázium, se skládal z 16 

položek. První dvě položky – identifikátory určující konkrétní základní školu a pohlaví dítěte, 

8 otázek uzavřených, 5 polouzavřených otázek a 1 otevřená otázka.  

Dotazník pro rodiče žáků, jejichž děti si podaly přihlášku na víceleté gymnázium  

se skládal ze 7 položek. První dvě položky – identifikátory určující konkrétní základní školu a 

pohlaví dítěte, 2 otázky uzavřené a 3 polouzavřené otázky. 

Dotazník (varianta 1 a varianta 2) pro žáky 5. a 7. ročníku, kteří si nepodali přihlášku na 

víceleté gymnázium, se skládal ze 7 položek. První dvě položky – identifikátory určující 

konkrétní základní školu a pohlaví dítěte, 3 otázky uzavřené, 1 polouzavřená otázka a 

1otevřená otázka.  

4.2 Přehled základních škol, které se zú častnily výzkumného 

šetření: 

Základní škola, Praha 9, Černý Most, Generála Janouška 1006 
Zřizovatelem této školy je MČ Praha 14. Jedná se o největší (sídlištní) školu ze všech 6 

státních základních škol, které se v této lokalitě nacházejí. Dvacet sedm tříd navštěvuje 

celkem 1033 žáků. V pátém ročníku jsou celkem 3 třídy s celkovým počtem žáků 69, 

v sedmém ročníku jsou 2 třídy s celkovým počtem žáků 58. 

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 
Zřizovatelem této školy je MČ Praha 2. Jedná se o největší školu na Praze 2 s 558 žáky ve 23 

třídách. Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Svobodná základní škola“, 

jehož pilíři jsou integrace vyučovaných předmětů resp. oborů vzdělávání, systém hodnocení 

žáků a využívání konstruktivistických metod ve vzdělávání. V pátém ročníku jsou 3 třídy 

s celkovým počtem 74 žáků, v sedmém ročníku jsou 2 třídy s 44 žáky. 
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Základní a mateřská škola Všetaty, Komenského 375  
Zřizovatelem této školy je Městys Všetaty. Školu navštěvuje celkem 350 žáků, z nichž do 

jedné páté třídy chodí 20 žáků a do dvou sedmých 34 žáků. Žáky této školy jsou především 

děti ze spádové oblasti a blízkého okolí. 

Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6  
Zřizovatelem této školy je MČ Praha 10. Základní škola Eden se profiluje sportem a rozvíjí 

v tomto smyslu pohybové nadání žáků. Motto: Se sportem za vzděláním. Dvacet tříd 

navštěvuje celkem 494 žáků. V pátém ročníku jsou dvě třídy s celkovým počtem žáků 55, 

v sedmém ročníku jsou také 2 třídy s celkovým počtem žáků 59. Školu navštěvují hlavně děti 

jak ze spádové oblasti, tak se zájmem o sport. Žáci této školy jsou mimo jiné i členy 

sportovního klubu Slavie Praha, který má v těsné blízkosti této školy svůj sportovní areál a 

významně s touto školou již řadu let spolupracuje. 

Skupiny respondentů v rámci škol: 
1. žáci 5. ročníku, kteří si podali přihlášku na osmileté gymnázium 

2. žáci 7. ročníku, kteří si podali přihlášku na šestileté gymnázium 

3. rodiče, jejichž děti si podaly přihlášku na víceleté gymnázium  

4. žáci 5. a 7. ročníku, kteří si nepodali přihlášku na víceleté gymnázium 

 

Celkový po čet respondent ů 

Škola 
Počet žáků, kteří 

odevzdali 
dotazníky 

Počet rodi čů, 
kteří odevzdali 

dotazníky 
Základní škola, Praha 9, Černý Most,  

Generála Janouška 1006 94 4 

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 73 26 

Základní a mateřská škola Všetaty, 
Komenského 375 29 0 

Základní škola Eden, Praha 10,  
Vladivostocká 6 90 6 

Celkem 286 36 

Tabulka 1 - Celkový počet respondentů 
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4.3 Dotazníkové šet ření pro žáky 5. ro čníku, kte ří si podali 

přihlášku na víceleté gymnázium 

Počet respondent ů 

Škola Počet žáků 
celkem Počet chlapc ů 

Základní škola, Praha 9, Černý Most,  
Generála Janouška 1006 

7 3 

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 30 18 

Základní a mateřská škola Všetaty, 
Komenského 375 0 0 

Základní škola Eden, Praha 10,  
Vladivostocká 6 6 6 

Celkem 43 27 

Tabulka 2 - Počet respondentů 
 
4.3.1 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny p řestupují na osmileté 

gymnázium, protože si to p řejí jejich rodi če. 

 

Podle koho/ čeho ses rozhodoval/a? 

Možnosti odpov ědí 
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Š
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podle nikoho/ničeho, rozhodl/a jsem se sám/sama 4 7 0 2 13 

přejí si to rodiče 2 3 0 3 8 

ovlivnil/a mě kamarád/kamarádka, 
spolužák/spolužačka 0 20 0 0 20 

ovlivnil mě někdo jiný, něco jiného, uveď prosím kdo 
nebo co 1 0 0 1 2 

Tabulka 3 - Podle koho/čeho ses rozhodoval/a? 
 
Můj předpoklad, že faktorem ovlivňujícím žáky nejzásadnějším způsobem jsou rodiče, se 

potvrdil pouze u ZŠ Eden na statisticky malém vzorku. Celkové výsledky významným 

způsobem ovlivnily odpovědi respondentů ze ZŠ Londýnská, pro které hlavním motivem 

ovlivňujícím jejich rozhodování je kamarád/kamarádka resp. spolužák/spolužačka. V této 

škole dochází paradoxně k tomu, že chtějí-li žáci pokračovat ve vzdělávání se svými 

kamarády, musejí s nimi ze školy odejít. Ovlivňování zde totiž probíhá tím, že se někteří žáci 
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hlásí na víceleté gymnázium a chtějí-li s nimi jejich spolužáci i nadále kamarádit, jsou 

odhodláni přejít na stejné víceleté gymnázium s nimi.  

 
4.3.2 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny si uv ědomují , jaké 

nároky na n ě bude klást výuka na osmiletém gymnáziu. 

Máš představu, jaké nároky na Tebe bude klást výuka na 
víceletém gymnáziu? 

Možnosti odpov ědí 

Z
Š
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ano 2 14 0 4 20 

zatím moc ne 1 6 0 1 8 

jen částečně 4 10 0 1 15 

Tabulka 4 - Máš představu, jaké nároky na Tebe bude klást výuka na víceletém gymnáziu? 
 
Ze 43 dotazovaných respondentů má 23 z nich představu o náročnosti studia na víceletém 

gymnáziu pouze částečnou nebo žádnou. To svědčí o tom, že motivy žáků pro přechod na 

víceletá gymnázia neleží v oblasti pedagogické a vzdělávací, protože, jak sami žáci uvádějí, 

nemají o této rovině svého rozhodnutí jednoznačnou představu. 

Necelá polovina má představu, jaké nároky na ně bude klást výuka na víceletém gymnáziu. 

Jedná se ovšem o vyjádření subjektivního pocitu, nikoliv o vyjádření skutečnosti, že tito žáci 

mají opravdu odpovídající představu o náročnosti vzdělávání na gymnáziu. Skutečná úroveň 

informovanosti žáků tak může být v této položce ještě nižší. Bylo by zajímavé zjistit 

následným výzkumem, který však leží mimo rozsah této bakalářské práce, jak budou tento 

bod hodnotit žáci po absolvování prvního pololetí školního roku na gymnáziu.  

Porovnáním výsledků této a předchozí položky vzniká paradox: Žáci z větší části uvádějí, že 

nemají představu o nárocích na gymnáziích, ale přitom se pro přechod na tento typ školy 

rozhodli sami nebo se svými vrstevníky. Tato skutečnost naznačuje, že je tato skupina 

respondentů ovlivněna rodiči a svým okolím, aniž si to sama uvědomuje.  
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4.3.3 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny se v novém kolektivu 

nejvíce t ěší na nové kamarády. 

Přijdeš do nového kolektivu. V čem podle Tebe bude jiný? 

Možnosti odpov ědí 
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Š
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budu si se svými novými spolužáky více rozumět 0 0 0 1 1 

těším se na nové spolužáky 2 15 0 4 21 

stejně nadaní spolužáci mě donutí více se snažit 5 10 0 1 16 

v něčem jiném, uveď prosím v čem …………………… 0 5 0 0 5 

Tabulka 5 - Přijdeš do nového kolektivu. V čem podle Tebe bude jiný? 
 
Texty otevřených odpovědí: přeji si změnu, budeme mít všichni hodně podobné známky, ve 

vyučování, nikoho nebudu znát, začneme zase od nuly. 

Většina oslovených respondentů se skutečně nejvíce těší na nové spolužáky. Je zajímavé, že 

respondenti ze skupiny žáků, kteří se nehlásí na víceleté gymnázium, jako jeden 

z hlavních důvodů, proč neuvažují o odchodu ze základní školy, uvádí fakt, že nechtějí opustit 

své současné spolužáky, tudíž jejich postoj je zcela odlišný od postoje jejich vrstevníků na 

gymnázium se hlásící. I zde by bylo podrobnějším šetřením zajímavé zjistit, proč 

odcházejícím žákům již současní kamarádi nestačí. Částečně na to odpovídá 16 respondentů, 

kteří si myslí, že stejně nadaní spolužáci je budou motivovat k lepším vzdělávacím výkonům. 

Tento fakt naznačuje, že mezi svými současnými spolužáky ztrácejí motivaci k lepším 

výsledkům a zřejmě tato skupina žáků není příliš spokojena ve svém stávajícím třídním 

kolektivu. 
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4.3.4 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny v p řípadě pot řeby o 

pomoc p ři studiu požádají své rodi če, prarodi če, sourozence nebo 

kamarády. 

 

Od koho o čekáváš pomoc p ři studiu? 

Možnosti odpov ědí 
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Š
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od nikoho, zvládnu to sám/a 1 3 0 0 4 

pomohou mi rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi, 
spolužáci  3 24 0 6 33 

pomohou mi učitelé z mé základní školy 1 1 0 0 2 

pomohou mi učitelé z mého gymnázia 2 2 0 0 4 

Tabulka 6 - Od koho očekáváš pomoc při studiu? 
 
Skoro 77% dotazovaných respondentů o případnou pomoc při studiu na gymnázium požádá 

své rodiče, prarodiče, sourozence nebo kamarády. Toto potvrzuje dřívější zjištění výzkumů 

v této oblasti - například McKinsey: „Na víceletá gymnázia se hlásí žáci, kteří mají velkou 

domácí podporu v učení.“ Z tohoto výsledku je patrné, že domácí prostředí ovlivňuje žáky ve 

volbě své další vzdělávací cesty významně, i když si to sami ani neuvědomují. 
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4.3.5 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny tuší, kolik volného času 

jim p ři studiu na víceletém gymnáziu zbude na jejich dosa vadní 

záliby. 

 Tušíš, kolik volného času Ti bude zbývat na Tvé záliby p ři 
studiu na víceletém gymnáziu? 

Možnosti odpov ědí 
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stejně jako nyní 2 5 0 1 8 

mnohem méně 5 24 0 5 34 

vůbec žádný 0 1 0 0 1 

žádné záliby nemám, nic se nezmění 0 0 0 0 0 

Tabulka 7 - Tušíš, kolik volného času Ti bude zbývat na Tvé záliby při studiu na víceletém gymnáziu? 
 
Necelých 80% respondentů si uvědomuje, že na jejich dosavadní záliby jim zbude mnohem 

méně času než doposud. Z tohoto zjištění vyplývá, že například nadaní sportovci, výtvarníci, 

hudebníci, tanečníci, apod. předpokládají utlumení svých mimoškolních činností související 

se zvýšenou časovou náročností zvažované vzdělávací cesty. Tento fakt může management 

základní školy využít jako závažný argument pro setrvání žáků na škole. 
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4.3.6 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny jsou p řesvědčeni, že 

jsou na studium na osmiletém gymnáziu dob ře připraveni. 

Máš pocit, že jsi ve všech p ředmětech na studium dob ře 
připraven/p řipravena? 

Možnosti odpov ědí 
 

Dotazovaní mohli zaškrtnout více odpovědí 
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Š
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ano, jsem si jist/a, že vše zvládám 1 15 0 5 21 

drobné nedostatky mám v oblasti Člověk a jeho svět 
(vlastivěda, přírodověda, matematika, ICT) 3 12 0 0 15 

drobné nedostatky mám v oblasti Jazyková 
komunikace (český jazyk, literatura, anglický jazyk) 4 9 0 1 14 

Tabulka 8 - Máš pocit, že jsi ve všech předmětech na studium dobře připraven/připravena? 
 
Víc jak 48% (21 žáků) respondentů si je jistá tím, že jsou na studium na víceletém gymnáziu 

dobře připraveni. Bylo by jistě zajímavé zjistit, zda je na toto studium připravila jejich 

základní škola, a jestliže ano, proč odcházejí. Zjištění, zda subjektivní hodnocení 

připravenosti na studium koresponduje s objektivní úrovní kompetenční vybavenosti žáků leží 

mimo rozsah této práce. 
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4.3.7 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny považují za kladný 

přínos po p řestupu na  osmileté gymnázium skute čnost, že budou 

lépe p řipraveni na další studia. 

Co myslíš, že Ti p řinese studium na víceletém gymnáziu? Kladné 
stránky: 

Možnosti odpov ědí 
 

Dotazovaní mohli zaškrtnout více odpovědí 
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Š
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lépe mě připraví na další studia 5 21 0 2 28 

lépe mě připraví na život 2 16 0 4 22 

více využiji svůj potenciál 2 6 0 0 8 

najdu si nové přátele 0 8 0 2 10 

vypiš případně jiné kladné stránky 0 0 0 0 0 

Tabulka 9 - Co myslíš, že Ti přinese studium na víceletém gymnáziu? Kladné stránky: 
 
Oslovení respondenti si myslí, že studium na víceletém gymnáziu je lépe připraví na další 

studia resp. na život. Proti tomuto názoru ale stojí studie Jany Strakové ze Sociologického 

ústavu Akademie věd ČR v roce 2010, kterou zmiňuje autorka článku Aktuálně.cz Veronika 

Suchá. Výše uvedená studie porovnávala výsledky studentů čtyřletých a víceletých gymnázií 

a neprokázala, že by studenti víceletých gymnázií měli lepší výsledky než jejich vrstevníci ze 

čtyřletých gymnázií. V této studii se pouze uvádí, že absolventi víceletých gymnázií mají 

1,6 x vyšší šanci, že budou studovat na právnických fakultách, než absolventi čtyřletých 

gymnázií.20 Z pedagogického hlediska by bylo jistě zajímavé provést výzkum úspěšnosti 

absolventů jednotlivých typů středních škol nejen při přijímacím řízení na vysoké školy, ale 

i při studiu samotném. Zveřejnění zjištění výše jmenované studie by pro management 

základních škol mohlo být dalším nástrojem regulace odchodu žáků.  

                                                 
20 http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml. 
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4.3.8 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny považují za negativní 

přínos po p řestupu na  osmileté gymnázium skute čnost, že opustí 

své spolužáky. 

 

Co myslíš, že Ti p řinese studium na víceletém gymnáziu? Záporné 
stránky: 

Možnosti odpov ědí 
 

Dotazovaní mohli zaškrtnout více odpovědí 
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Š
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budu se muset více učit 4 22 0 5 31 

budu mít méně času na své záliby 3 19 0 5 27 

budu mít méně času na své kamarády 2 7 0 0 9 

opustím své současné spolužáky 2 17 0 1 20 

budu si muset zvykat na nové prostředí a učitele 1 16 0 1 18 

vypiš případně jiné záporné stránky 0 0 0 0 0 

Tabulka 10 - Co myslíš, že Ti přinese studium na víceletém gymnáziu? Záporné stránky: 
 
Tato otázka byla pro respondenty zjevně velmi důležitá, protože vybírali více možností, než 

při formulování pozitiv studia na víceletém gymnáziu v otázce 4.3.7. Z této skutečnosti 

vyplývá, že žáci sami si uvědomují více negativ než pozitiv zvolené vzdělávací dráhy. Jsou si 

vědomi, že přechod na jinou školu bude pro ně zátěžovou situací. Čas věnovaný zálibám bude 

napříště nutné věnovat studiu. Mají představu také o zátěži v socializační oblasti, když 20 

respondentů uvádí opuštění svých spolužáků jako negativní stránku, ale pouze 10 respondentů 

u předchozí dotazníkové otázky uvedlo nalezení nových přátel za pozitivum.  
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4.3.9 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny up řednost ňují spíše 

studium na osmiletém gymnáziu všeobecn ě zaměřeném. 

 

Jaký typ víceletého gymnázia up řednost ňuješ? 

Možnosti odpov ědí 
 

Dotazovaní mohli zaškrtnout více odpovědí 
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spíše společenskovědní zaměření 1 7 0 2 10 

spíše matematické zaměření 2 5 0 1 8 

spíše jazykové zaměření 0 3 0 1 4 

spíše všeobecné zaměření 4 15 0 2 21 

Tabulka 11 - Jaký typ víceletého gymnázia upřednostňuješ? 
 
Téměř 49% dotazovaných žáků upřednostňuje gymnázium všeobecného zaměření. Ze zjištění 

je možno usuzovat, že polovina žáků, která se hlásí na víceletá gymnázia, není profilována na 

konkrétní vzdělávací oblast či obor. V poměrně nízkém věku, ve kterém se na gymnázium 

hlásí, ještě většinou nejsou sami schopni určit, zda se v budoucnosti chtějí věnovat jazykům, 

matematice či společenským vědám a tuto budoucí profilaci neznají ani jejich rodiče.  
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4.3.10 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny si v p řípadě, že na jimi 

vybranou školu nebudou p řijati, vyberou jiné osmileté gymnázium. 

Co se stane, když p ři přijímacím řízení neusp ěješ? 

Možnosti odpov ědí 
 

Dotazovaní mohli zaškrtnout více odpovědí 

Z
Š
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nic, nebude mi to vadit, budu pokračovat na stávající 
základní škole 3 21 0 4 28 

zkusím se přihlásit na jiné státní víceleté gymnázium 2 9 0 2 13 

zkusím se přihlásit na jiné soukromé víceleté 
gymnázium 0 0 0 0 0 

přestoupím na jinou základní školu 2 0 0 0 2 

Tabulka 12 - Co se stane, když při přijímacím řízení neuspěješ? 
 
Dvacet osm dotazovaných respondentů (65%) je v podstatě spokojeno na současné základní 

škole, pokud se nedostanou na střední školu, nebude jim to vadit a zůstanou na základní škole, 

kterou doposud navštěvují. Toto považuji za zásadní zjištění, protože ukazuje, že nastavené 

parametry vzdělávání a pravidla vzájemné komunikace i celková kultura školy je pro žáky 

vyhovující a jejich prvotním motivem tudíž není odchod ze stávající školy z důvodu 

nespokojenosti. Pouze 30% respondentů se zkusí přihlásit na jiné státní gymnázium.  
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4.3.11 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny v p řípadě, že zjistí, že 

studium na víceletém gymnáziu b ěhem prvního roku nespl ňuje 

jejich o čekávání nebo že nezvládají nároky na n ě kladené, se vrátí 

zpět na svou základní školu. 

V případě, že během prvního roku Tvého studia zjistíš, že 
nespl ňuje Tvá o čekávání nebo že nezvládáš nároky na Tebe 

kladené, co ud ěláš? 

Možnosti odpov ědí 
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zkusím si najít jinou školu 0 1 0 2 3 

rád/a bych se vrátil/a zpět na svou základní školu 2 10 0 1 13 

rád/a bych se vrátil/a na jinou základní školu 1 0 0 0 1 

i přesto budu muset pokračovat ve studiu na mnou 
vybrané škole 4 19 0 3 26 

Tabulka 13 - V případě, že během prvního roku Tvého studia zjistíš, že nesplňuje Tvá očekávání nebo že 
nezvládáš nároky na Tebe kladené, co uděláš? 
 
Většina žáků si je vědoma skutečnosti, že nesplní-li jimi vybrané gymnázium jejich 

očekávání, i přesto budou muset ve studiu pokračovat. 30% dotazovaných by se rádo vrátilo 

zpět na svou základní školu. To opět potvrzuje skutečnost, že respondenti jsou na svých 

školách primárně spokojeni a umí si představit svůj návrat na stávající základní školu, a to 

přesto, že je zjevné, že by tento návrat nebyl pro jejich psychiku úplně jednoduchý. I tuto 

eventualitu by měli předem rodiče společně se svými dětmi zvážit a přemýšlet, jak ji pak co 

nejšetrněji vyřešit. Pro management základních škol je v případě velkých odchodů žáků na 

víceletá gymnázia jistě důležité nastavit komunikaci a klima školy tak, aby eventuální návrat 

žáků byl pro ně co nejsnazší.  
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4.3.12 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny cht ějí po ukon čení 

osmiletého gymnázia pokra čovat ve studiu na vysoké škole. 

 

Přemýšlíš, jak budeš ve svém vzd ělávání po ukon čení gymnázia 
pokra čovat? 

Možnosti odpov ědí 
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ano, rád/a bych pokračoval/a ve studiu na vysoké 
škole 3 22 0 2 27 

ano, spíše už bych šel/šla do práce 1 1 0 1 3 

ne, nepřemýšlím, ještě je brzy 3 7 0 3 13 

Tabulka 14 - Přemýšlíš, jak budeš ve svém vzdělávání po ukončení gymnázia pokračovat? 
 
Nadpoloviční většina žáků uvádí, že po ukončení střední školy chce pokračovat ve studiu na 

vysoké škole. Vzhledem k tomu, že gymnázia jsou školou připravující žáky na studium na 

vysokoškolská studia, je takový výsledek logický. 13 žáků, kteří se hlásí na gymnázium, však 

zatím nepřemýšlí, k čemu jim studium tohoto typu bude. To svědčí o tom, že jejich motivy 

leží mimo stanovování vzdělávacích, nebo osobnostních cílů, ale jsou spíše v rovině sociální, 

nebo emoční. 

4.3.13 Zajímalo m ě, zda existuje n ěco, co by mohlo zm ěnit jejich 

rozhodnutí odejít na víceleté gymnázium. 

Z otevřených odpovědí vyplývá, že většina respondentů je již pevně rozhodnuta účastnit se 

přijímacího řízení na víceletá gymnázia. Tento fakt dokládají příklady odpovědí: „nic“, „ne“, 

„jenom kdyby vybuchlo gymnázium, na které chci jít, ale to snad nehrozí“, „kdyby se tam 

nedostala moje kamarádka“,… Odpovědi dokládají, že management škol, pokud chce ovlivnit 

rozhodování svých žáků, musí tak činit v začátku příslušného školního roku, respektive 

v průběhu školního roku předcházejícího, protože v době dotazníkového šetření (březen 2011) 

jsou žáci již pevně rozhodnuti. 
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4.4 Dotazníkové šet ření pro žáky 7. ro čníku, kte ří si podali 

přihlášku na šestileté gymnázium 

Počet respondent ů – 7 ročník 

Škola Počet žáků 
celkem Počet chlapc ů 

Základní škola, Praha 9, Černý Most,  
Generála Janouška 1006 

6 6 

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 3 2 

Základní a mateřská škola Všetaty, 
Komenského 375 0 0 

Základní škola Eden, Praha 10,  
Vladivostocká 6 0 0 

Celkem 9 8 

Tabulka 15 – Počet respondentů 7. ročník 
 
Vzhledem k počtu žáků z výše uvedených škol, kteří se ze sedmého ročníku hlásí na šestileté 

gymnázium, nebudu se ve své práci zabývat vyhodnocením dotazníku určeného pro tyto žáky. 

Získaná data jsou statisticky nevýznamná a není možné z nich dovodit žádných doporučení 

pro management školy z hlediska cíle mé práce. 

4.5 Dotazníkové šet ření pro rodi če žáků 5. resp. 7. ro čníku, jejichž 

děti se hlásí na šestileté resp. osmileté gymnázium  

 

Počet respondent ů – rodi če 

Škola Počet žáků 
celkem Počet chlapc ů 

Základní škola, Praha 9, Černý Most,  
Generála Janouška 1006 

4 2 

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 26 16 

Základní a mateřská škola Všetaty, 
Komenského 375 0 0 

Základní škola Eden, Praha 10,  
Vladivostocká 6 6 6 

Celkem 36 24 

Tabulka 16 - Počet respondentů – rodiče 
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4.5.1 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny se neobávají, že se 

jejich dít ě po 9. ro čníku nedostane na kvalitní st řední školu. 

 

Proč jste se rozhodli, že vaše dít ě půjde studovat na víceleté 
gymnázium? 

Možnosti odpov ědí 
 

Dotazovaní mohli zaškrtnout více možností. 
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na základní škole se naše dítě již nudí 0 4 0 1 5 

naše dítě má všechny předpoklady pro toto studium 3 15 0 4 22 

nevyhovuje nám systém hodnocení na ZŠ 0 0 0 0 0 

nevyhovuje nám systém vzdělávání na ZŠ 1 0 0 1 2 

naše dítě si již nerozumí se svými spolužáky 1 1 0 0 2 

naše dítě si již nerozumí se svými učiteli 0 0 0 0 0 

bojíme se, že po IX. ročníku se již naše dítě 
nedostane na kvalitní střední školu 0 3 0 1 4 

chceme, aby si přijímací zkoušky naše dítě jen 
zkusilo 1 10 0 3 14 

máme jiný důvod, uveďte prosím jaký 0 6 0 1 7 

Tabulka 17 - Proč jste se rozhodli, že vaše dítě půjde studovat na víceleté gymnázium? 
 
Z výše uvedených výsledků vyplývá, že jen 4 rodiče se bojí, že se jejich dítě po 9. ročníku 

nedostane na kvalitní střední školu, předpoklad se tedy potvrdil. 61% rodičů je přesvědčeno, 

že jejich dítě má všechny předpoklady pro studium na víceletém gymnáziu. Toto konstatování 

rodičů by bylo z pedagogického hlediska zajímavé dát do relace se studijní úspěšností žáků 

v příštím školním roce. Poměrně častá jsou konstatování rodičů, že chtějí, aby si přijímací 

zkoušky jejich dítě pouze zkusilo, což potvrdilo i dotazníkové šetření, protože tuto variantu 

odpovědi zvolilo téměř 39% respondentů. Tímto tvrzením rodiče často předcházejí 

negativnímu dopadu nepřijetí dítěte na víceleté gymnázium (tzv. kyselé hrozny).  
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4.5.2 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny absolvovali čtyřleté 

gymnázium. 

Jaký typ st řední školy jste vy sami absolvovali?  

Možnosti odpov ědí 
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osmileté gymnázium 0 2 0 0 2 

šestileté gymnázium 0 0 0 0 0 

čtyřleté gymnázium 1 15 0 3 19 

střední odbornou školu s maturitou 2 9 0 3 14 

jiný typ školy, uveďte prosím jaký 1 0 0 0 1 

 Tabulka 18 - Jaký typ střední školy jste vy sami absolvovali? 
 
Jiným typem školy byla u jednoho z respondentů konzervatoř. 
 
Většina oslovených respondentů z řad rodičů skutečně vystudovala čtyřleté gymnázium 

(53%) nebo střední odbornou školu s maturitou (39%). Podstatné je zjištění, že všichni rodiče, 

jejichž dítě se hlásí na víceleté gymnázium, mají maturitu. Tento fakt dokládá, že sociální 

a vzdělanostní status rodičů ovlivňuje významně vzdělávací dráhu dítěte. 
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4.5.3 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny nep řihlásí své dít ě na 

jiné víceleté gymnázium v p řípadě, že jejich dít ě při p řijímacím 

řízení na jimi vybranou školu neusp ěje. 

Neuspěje-li vaše dít ě při přijímacím řízení, co ud ěláte? 

Možnosti odpov ědí 
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přihlásíme ho na jiné státní víceleté gymnázium 0 3 0 1 4 

přihlásíme ho na jiné soukromé víceleté gymnázium 1 1 0 0 2 

přihlásíme ho na soukromé gymnázium 0 0 0 0 0 

zůstane na stávající základní škole 1 22 0 5 28 

přihlásíme ho na jinou základní školu 2 0 0 0 2 

Tabulka 19 - Neuspěje-li vaše dítě při přijímacím řízení, co uděláte? 
 
Zde se předpoklad potvrdil. 28 rodičů (78%) nebude své dítě přihlašovat na jiné státní ani 

soukromé víceleté gymnázium, ale ponechají ho na stávající základní škole. Tento výsledek 

koresponduje i s odpověďmi žáků z dotazníkového šetření pro žáky 5. ročníku, kteří si podali 

přihlášku na osmileté gymnázium. Ti rovněž odpovídali, že neuspějí-li při přijímacím řízení, 

zůstanou na stávající základní škole. Toto je potvrzení faktu, že i rodiče žáků jsou se 

systémem vzdělávání škol, na kterých probíhalo mé šetření, spokojeni a ani pro ně to není 

hlavním motivem přechodu dítěte na víceleté gymnázium.  
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4.5.4 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny nepreferují, aby jejich 

dítě šlo v jejich stopách, co se studia a práce tý če, nechají ho, a ť 

se rozhodne samotné.  

Přejete si, aby vaše dít ě šlo ve vašich stopách, co se studia a 
práce tý če?  

Možnosti odpov ědí 

Z
Š

 Č
er

ný
 M

os
t 

Z
Š

 L
on

dý
ns

ká
 

Z
Š

 V
še

ta
ty

 

Z
Š

 E
de

n 

C
el

ke
m

 

ne 0 5 0 0 5 

ano, vše tomu podřídíme 0 0 0 0 0 

byli bychom rádi, kdyby se ubíralo jiným směrem 1 1 0 0 2 

byli bychom rádi, kdyby šlo ve stopách matky 0 0 0 0 0 

byli bychom rádi, kdyby šlo ve stopách otce 0 0 0 0 0 

necháme naše dítě, aby se rozhodlo samo 3 20 0 6 29 

Tabulka 20 - Přejete si, aby vaše dítě šlo ve vašich stopách, co se studia a práce týče? 
 
Ani jeden z oslovených rodičů neodpověděl, že si přeje, aby se jejich dítě ubíralo stejným 

směrem jako oni. Nejčastěji volená odpověď je, že rodiče nechají své dítě, aby se rozhodlo 

samo (81% respondentů). Tento výsledek by bylo dobré případně ověřit rozsáhlejším šetřením 

v navazujícím výzkumu. Vzhledem k věku žáků, představám a ambicím jejich zákonných 

zástupců je totiž velmi pravděpodobné, že děti jsou ovlivňovány byť nepřímo právě svými 

rodiči. Je otázkou, zda rodiče neovlivňují své děti, aniž by si to sami uvědomovali (svým 

osobním příkladem, vystupováním, okruhem komunikovaných témat, atd.).  
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4.5.5 Polovina respondent ů výše zmín ěné cílové skupiny zajistila 

přípravu na p řijímací zkoušky pro své dít ě na kurzech po řádaných 

školou, na kterou se hlásí. 

Jak se vaše dít ě připravuje na p řijímací zkoušky?  

Možnosti odpov ědí 
 

Dotazovaní mohli zaškrtnout více možností odpovědí. 
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Š
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chodí na doučování ve škole 0 10 0 0 10 

chodí na soukromé doučování mimo školu 1 4 0 0 5 

chodí na přípravné kurzy pořádané střední školou, na 
kterou se hlásí 0 13 0 3 16 

chodí na přípravné kurzy pořádané jinou střední 
školou 2 4 0 0 6 

připravuje se individuálně doma 3 19 0 3 25 

nepřipravuje se 1 1 0 0 2 

jiný způsob, uveďte prosím jaký 0 0 0 0 0 

Tabulka 21 - Jak se vaše dítě připravuje na přijímací zkoušky? 
 
Jako nejčastější formu přípravy na přijímací řízení respondenti uvedli individuální domácí 

přípravu (69%) a následně 44% dotazovaných navštěvuje přípravné kurzy pořádané střední 

školou, na kterou se hlásí. Zajímavostí je, že respondenti často uváděli dvě a více odpovědí, 

což svědčí o jisté cílevědomosti v přípravě a jejím kombinování. Výsledky výzkumu u této 

otázky jsou v částečném rozporu s konstatováním respondentů u otázky číslo 1 tohoto 

dotazníku, kde 14 respondentů uvádí, že si děti přijímací zkoušky pouze zkusí. Tento fakt 

dokazuje, že rodiče formulace „ o zkoušení si přijímaček“ často uvádí jako jisté alibi, 

pro případ, že jejich dítě nebude u přijímacího řízení úspěšné. 
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4.6 Dotazníkové šet ření pro žáky 5. a 7. ro čníku, kte ří si nepodali 

přihlášku na víceleté gymnázium 

Počet respondent ů – žáci, co si nepodali p řihlášku 

Škola Počet žáků 
celkem Počet chlapc ů 

Základní škola, Praha 9, Černý Most,  
Generála Janouška 1006 

82 50 

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 37 21 

Základní a mateřská škola Všetaty, 
Komenského 375 29 17 

Základní škola Eden, Praha 10,  
Vladivostocká 6 86 72 

Celkem 234 160 

Tabulka 22 - Počet respondentů – žáci, co si nepodali přihlášku 

 
4.6.1  Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny n ěkdy uvažovali 

o studiu na víceletém gymnáziu. 

Uvažoval/a jsi n ěkdy o studiu na víceletém gymnáziu?  

Možnosti odpov ědí 
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Š
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ano 26 26 14 38 104 

ne 56 11 15 48 130 

Tabulka 23 - Uvažoval/a jsi někdy o studiu na víceletém gymnáziu? 
 
Pokud žák odpověděl ANO, přešel k odpovědi na otázku „V případě, že jsi o studium na 

víceletém gymnáziu uvažoval/a, co změnilo Tvé rozhodnutí?“, pokud odpověděl NE, přešel 

na otázky „V případě, že jsi o studium na víceletém gymnáziu neuvažoval, napiš prosím 

proč?“ a „Mé rozhodnutí nejít studovat na víceleté gymnázium dále ovlivnila i skutečnost, 

že:“. Následně všichni respondenti pokračovali k otázce „O tom, že nepůjdeš studovat na 

víceleté gymnázium:“. 
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4.6.2 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny se rozhodli nep řestoupit 

na víceleté gymnázium mimo jiné i proto, že necht ěli opustit své 

současné kamarády. 

V případě, že jsi o studium na víceletém gymnáziu uvažoval/a , co 
změnilo Tvé rozhodnutí?  

Možnosti odpov ědí 
 

Dotazovaní mohli zaškrtnout více možností. 
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Š
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nechci opustit svou školu, líbí se mi zde 11 18 9 17 55 

nechci opustit své spolužáky a kamarády 20 17 5 19 61 

nechci si zvykat na nové prostředí 4 5 4 7 20 

nechci si zvykat na nové spolužáky a učitele 6 8 7 8 29 

mé znalosti a schopnosti neodpovídají požadavkům 
kladeným na studenty víceletých gymnázií 5 8 6 11 30 

uveď prosím jiný důvod 3 5 1 3 12 

Tabulka 24 - V případě, že jsi o studium na víceletém gymnáziu uvažoval/a, co změnilo Tvé rozhodnutí? 
 
12 žáků zvolilo možnost vypsání jiného důvodu, tyto odpovědi lze rozdělit do následujících 

dvou skupin a v jednotlivých skupinách uvádím doslovné přepisy vybraných odpovědí. 

A) ztráta mimoškolních aktivit 

„Nejspíše bych to nestíhal s fotbalem, ale kdybych fakt musel, tak by se to určitě dalo.“Kvůli 

hokeji a vysoká škola mě moc nebere. Kvůli fotbalu...,nové studium by my zabralo více 

volného času, který trávím na kroužcích, v dětských klubech.“ 

B) prostý nezájem nebo nezájem v tomto okamžiku 

„O studiu jsem nikdy neuvažovala. Moc učení. Nerad se učím. Půjdu na gymnázium od 

7 třídy. Já v tom že někdo půjde na gymnazium nevidím žádnou výhodu. Vidím v tom pouze 

samé nevýhody.“ 
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U respondentů jednoznačně převládly socializační důvody a stávající vazby na spolužáky 

(59%), druhou nejvýznamnější položkou je vazba na školu, ve které se žákům líbí (53%). 

U odpovědi na otevřenou otázku žáci často uváděli ztrátu mimoškolních aktivit. 

V případě, že jsi o studium na víceletém gymnáziu neuvažoval/a, napiš prosím proč?  
Vybrané odpovědi: „Protože nemám rád moc učení“. „ Libí se mi tu“. „ Protože odjíždím do 

Ameriky“. „Nechci dojíždět“. „Nemám znalosti a schopnosti a nechtěla bych opustit 

kamarády“. „Jsem zvyklá na moji školu“. „Tady je to krásné a mám učitelku, kterou mám 

ráda“. „Nešla jsme kvůli třídě a škole“. „Mohu to zkusit později“.  

V odpovědích opět převládly vazby na současnou školu a spolužáky. Někteří respondenti 

chtějí přejít na gymnázium v pozdějším věku. 

 
4.6.3 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny neuvád ějí ekonomické 

důvody jako rozhodující pro setrvání na základní škol e. 

Mé rozhodnutí nejít studovat na víceleté gymnázium dále ovlivnila 
i skute čnost, že:   

Možnosti odpov ědí 
 

Dotazovaní mohli zaškrtnout více možností. 
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víceleté gymnázium, o kterém bych uvažoval/a, je 

dopravně těžko dostupné 22 6 12 11 51 

ekonomická situace naší rodiny by mi neumožnila 
platit vysoké školné 17 2 5 8 32 

víceletém gymnáziu, o kterém jsem uvažoval/a, není 
u veřejnosti dobré mínění 7 1 1 7 16 

jsem nenašel/nenašla požadované zaměření 23 3 1 10 37 

je o tuto školu nízký zájem 8 0 2 6 16 

absolventi nacházejí pouze malé uplatnění pro další 
studium 4 1 3 5 13 

Tabulka 25 - Mé rozhodnutí nejít studovat na víceleté gymnázium dále ovlivnila i skutečnost, že:   
 
Ekonomická situace rodiny byla až jako třetí nejčastější faktor a uvedlo ji 14% respondentů. 

Nejčastěji žáci zmiňovali složitou dopravní dostupnost (22% respondentů). Je zřejmé, že 

dopravní dostupnost zejména v menších aglomeracích je velmi zásadním faktorem pro 
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rozhodování, zda žák přestoupí na víceleté gymnázium či nikoliv. Tento faktor zřejmě vytváří 

jednu ze zásadních dělících čar mezi základními školami, které se potýkají s nadměrným 

odchodem žáků na víceletá gymnázia a těmi, pro které tato skutečnost není významným 

problémem. 

4.6.4 Respondenti výše zmín ěné cílové skupiny nep ůjdou studovat na 

víceleté gymnázium dále i proto, že o tom rozhodli jejich rodi če. 

O tom, že nep ůjdeš studovat na víceleté gymnázium:  

Možnosti odpov ědí 
 

Dotazovaní mohli zaškrtnout více možností. 
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jsem se rozhodl/a sám/sama 71 25 23 74 193 

rozhodli rodiče 8 8 5 11 32 

dohodl/a jsem se se spolužákem/spolužačkou 3 4 1 1 9 

Tabulka 26 - O tom, že nepůjdeš studovat na víceleté gymnázium 
 
Z odpovědí na tuto otázku plyne, že absolutně převládla možnost samostatné volby žáků 

neúčastnit se přijímacího řízení na víceleté gymnázium. Tuto variantu zvolilo 83% 

dotázaných. 

4.6.5 Zajímalo m ě, co by se muselo stát, aby se respondenti výše 

zmíněné cílové skupiny pro studium na víceletém gymnáziu  

rozhodli.  

Otevřená otázka: Co by se muselo změnit, aby ses pro studium na víceletém gymnáziu 
rozhodl/a?  

 
Předpokládala jsem, že dotazovaní uvedou, že by museli více přidat ve škole. Opětovně bylo 
možné odpovědi na tuto otevřenou otázku rozdělit do následujících skupin: 
 
A) ztráta mimoškolních aktivit  

„Musel bych skončit s hokejem“. „Musel bych skončit se sportem.“ 
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B) lepší dostupnost víceletého gymnázia 

„Škola by musela být v blízkosti mého bydliště.“ „Aby bylo víceleté gymnázium blíže.“ 

C) změna postojů ke vzdělání  

„Mít lepší schopnosti na učení.“ „Musela bych více zabrat, ale stejně bych asi nešla kvůli 

kamarádům.“ „Lepší znalosti.“ „Musel by se ze mne stát šprt.“ „A hlavně já bych se musela 

změnit.“ 

D) vazba na kamarády  

„Museli by odejít moji kamarádi.“ „Šla by tam nějaká moje kámoška.“ 

E) neexistuje změna postoje ke studiu na víceletém gymnáziu 

„Nic.“ „Všec...“ „ Nic, protože...“ 

U odpovědí na otázku týkající se změny rozhodnutí ve prospěch studia na víceletém 

gymnáziu se opět objevovaly formulace týkající se ztráty mimoškolních aktivit, složité 

dopravní dostupnosti a vazby na kamarády resp. spolužáky. Někteří respondenti též uvedli, že 

neexistuje žádný motiv nebo změna okolností, které by vedly k jejich rozhodnutí účastnit se 

přijímacího řízení a následně k přestupu na víceleté gymnázium. 
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Závěr 

Ukazuje se, že míra závažnosti odchodu žáků na víceletá gymnázia je pro management 

základních škol velmi odlišná a souvisí s mezoprostředím konkrétní školy. Odpověď na 

hlavní cíl práce je tedy nejednoznačná. Nelze formulovat obecný závěr, že odchody žáků na 

víceletá gymnázia jsou závažným problémem základních škol. Na druhé straně však příklad 

Základní školy, Praha 2, Londýnská 34 ukazuje, že takové školy skutečně existují. Pro školy, 

které se musejí s tímto pedagogickým a ekonomickým problémem potýkat, mohou jako 

námět pro strategii zvládání popsaného jevu posloužit níže uvedená doporučení pro 

management školy. 

Nejčastěji uváděnými motivy pro přechod na víceletá gymnázia, které uvádějí sami žáci, je 

možnost po ukončení víceletého gymnázia pokračovat ve studiu na vysoké škole a lepší 

připravenost na život. Tyto motivy však jsou zpochybněny v textu uvedenou studií Jany 

Strakové ze Sociologického ústavu AVČR. Management základní školy může proti těmto 

důvodům odchodu žáků vhodně a věcně argumentovat. Třetím nejčastěji uváděným motivem 

je „těšení se“ na nové spolužáky. Je možno usuzovat, že žáci, kteří tento motiv uvádějí, 

nejsou spokojeni se svým sociálním statusem v současné třídě. Minimalizace tohoto důvodu 

odchodu na víceletá gymnázia leží v systematickém budování zdravého třídního klimatu již 

od počátku vzdělávání na prvním stupni základní školy. Z pohledu rodičů je hlavním motivem 

prostý fakt, že jejich dítě má pro studium na víceletém gymnáziu všechny předpoklady. 

S tímto motivem může management školy dělat jediné – dokázat úrovní vzdělávání na 

druhém stupni základní školy, doloženou například výsledky v celonárodních srovnávacích 

testech, že tyto studijní předpoklady nebudou zmařeny.  

Zjištěná vědomá role rodičů při přechodu žáků na víceletá gymnázia je minimální. Posouzení 

míry skutečného vlivu rodičů leží mimo možnosti této práce. Je však možné se domnívat, že 

není zanedbatelný, mimo jiné proto, že dotazníkové šetření prokázalo, že rodiče všech žáků, 

kteří se na víceletá gymnázia hlásí, mají minimálně maturitní vzdělání. 

  

Doporučení pro management školy: 

• Provádět pravidelně a včas diagnostiku stavu, tzn. zjišťovat mj. i aktuální situaci ve 
třídě, co se týče názorů žáků k přestupu na víceletá gymnázia. Tuto diagnostiku lze 
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zjistit např. pomocí Kilmann Saxtonova testu kulturní mezery tj. porovnání 
očekávaného stavu se stavem skutečným a následným zjištěním rozdílů těchto stavů a 
stanovením kulturní mezery. 

• Maximální podpora příznivého klimatu ve třídě. V případě zjištění negativních 
projevů v chování mezi žáky požádat o pomoc např. občanské sdružení Barevný svět 
dětí. 

• Do výuky začlenit co nejvíce aktivit podporujících vazby mezi žáky, neboť jedním 
z nejčastěji uváděných faktorů, proč se žáci nechtějí hlásit na víceleté gymnázium, je 
právě vazba na kamarády resp. spolužáky. Mezi tyto aktivity patří práce ve skupinách, 
spolupráce třídy či ročníků, různé projekty zaměřené na spolupráci všech žáků bez 
rozdílu věku, pohlaví, nadání, schopností a zkušeností. 

• Kooperace s rodiči při organizaci a realizaci školních akcí tzn. co nejvíce rodiče 
zapojit do dění ve škole např. při různých výtvarných dílnách, jako doprovod při 
mimoškolních akcích,…. 

• Zajišťovat odpolední činnosti kroužků, do kterých ve svém volném čase bude chodit 
co nejvíce žáků. 

• Vymyslet dlouhodobý projekt pro žáky, který by začal na začátku páté třídy a trval až 
do konce 6. třídy.  

• Vtáhnout děti co nejvíce do dění ve škole tím, že budou členy školního parlamentu, 
redaktory školního časopisu nebo se stanou moderátory školního rozhlasového 
vysílání, či budou reprezentovat školu ve sportovních a vědomostních soutěžích. 

• V rámci komunikace s rodiči, ale i s širokou veřejností, musí škola pravidelně 
prezentovat úspěchy žáků 2. stupně, ať už výsledky různých testů (SCIO, KLOKAN, 
PYTHAGORIÁDA,..), soutěží (jazykové, literární, společenskovědní…) na úrovni 
nejen svého obvodu, dále pak informovat o aktivitách, které na 2. stupni probíhají, 
nalákat na ně nejen žáky, ale i rodiče. Např. lyžařsko-snowboardové kurzy, zahraniční 
zájezdy v rámci ozdravných pobytů, spolupráce se zahraničními školami v rámci 
projektu Comenius, tuzemské ozdravné pobyty, team buildingové programy pro třídní 
kolektivy. 

• Zapojit co nejvíce žáků do školních a obvodních sportovních soutěží, do celoškolních 
projektů, které se konají napříč všemi ročníky, do preventivních programů pro žáky na 
aktuální témata (Šikana, Típni to,….).  

• Žáci školy by se také mohli zapojit do charitativních akcí jako je ADRA, adopce 
zvířat, adopce dětí na dálku, sponzorování neziskových organizací, při kterých sami 
přispívají alespoň malou finanční částkou. 

 
Poznatky uvedené v mé práci by mohly být přínosné pro managementy škol, které se 
s problémem odlivu žáků na víceletá gymnázia potýkají. 
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Příloha číslo 1 – Celkový po čet respondent ů 

Celkový p řehled respondent ů - žáci
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Příloha číslo 2 – Respondenti žáci 5. ro čníku, kte ří se hlásí 

na víceletá gymnázia 

Respondenti - žáci 5. ro čníku
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Respondenti 5. ro čníku - chlapci
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Příloha číslo 3 – Respondenti žáci 7. ro čníku, kte ří se hlásí 

na víceletá gymnázia 

Respondenti - žáci 7. ro čníku
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Příloha číslo 4 – Respondenti rodi če žáků 5. a 7. ročníku, 

kteří se hlásí na víceletá gymnázia 

Respondenti - rodi če žáků
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Příloha číslo 5 – Žáci 5. a 7. ro čníku, kte ří se nehlásí na 

víceletá gymnázia 

Respondenti - žáci, kte ří si nepodali p řihlášku na 
víceleté gymnázium 

35%
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Respondenti - chlapci, kte ří si nepodali p řihlášku 
na víceleté gymnázium
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Příloha číslo 5 - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO ŽÁKY 

5. ROČNÍKU. 

Prosím žáky V. ročníku, kteří se hlásí na osmileté gymnázium, zda by byli tak hodní a vyplnili tento dotazník pro 
potřeby mé závěrečné bakalářské práce. V žádném případě nedojde ke zneužití Vámi poskytnutých informací, 
tzn., že takto získané informace neposkytnu žádnému pedagogickému pracovníkovi. Moc prosím o vyplnění 
všech údajů. Všem moc děkuji Eva  

 
 
Z které jsi školy  

• ZŠ Londýnská 

• ZŠ Eden 

• ZŠ Všetaty 

• ZŠ Černý Most 

• ZŠ na Praze 2 

• Jiná 
 
Jsi  

• chlapec 

• dívka 
 
Kdy Tebe nebo Tvé rodiče napadlo uvažovat o přestupu ze základní školy na víceleté gymnázium?  

• ve 2. - 3. ročníku 

• ve 4. ročníku 

• v 5. ročníku 
 
Podle koho/čeho ses rozhodoval/a?  

• podle nikoho/ničeho, rozhodl/a jsem se sám/sama 

• přejí si to rodiče, prarodiče 

• ovlivnil/a mě kamarád/kamarádka, spolužák, spolužačka 

• ovlivnil mě někdo jiný, něco jiného, uveď prosím kdo nebo co............................... 
 

Kdo ovlivnil  
 
Máš představu, jaké nároky na Tebe bude klást výuka na víceletém gymnáziu?  

• ano 

• zatím moc ne 

• jen částečně 
 
Přijdeš do nového kolektivu. V čem podle Tebe bude jiný?  

• budu si se svými novými spolužáky více rozumět 

• těším se na nové kamarády 

• stejně nadaní spolužáci mě donutí více se snažit 



 

71 

• v něčem jiném, uveď prosím v čem 
 

v čem je jiný kolektiv  
 
Od koho očekáváš pomoc při studiu?  

• od nikoho, zvládnu to sám/sama 

• pomohou mi rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi, spolužáci 

• pomohou mi učitelé z mé základní školy 

• pomohou mi učitelé z mého gymnázia 
 
Tušíš, kolik volného času Ti bude zbývat na Tvé záliby při studiu na víceletém gymnáziu?  

• stejně jako nyní 

• mnohem méně 

• vůbec žádný 

• žádné záliby nemám, nic se nezmění 
 
Máš pocit, že jsi ve všech předmětech na studium dobře připraven/připravena? Můžete si vybrat více možností  

• ano, jsem si jist/a, že vše zvládám 

• drobné nedostatky mám v oblasti Člověk a jeho svět (vlastivěda, přírodověda,matematika, ICT) 

• drobné nedostatky mám v oblasti Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, literatura, anglický 
jazyk) 
 
Co myslíš, že Ti přinese studium na víceletém gymnáziu? kladné stránky: Můžete si vybrat více možností  

• lépe mě připraví na další studia 

• lépe mě připraví na život 

• více využiju svůj potenciál 

• najdu si nové přátele 

• vypiš případně jiné kladné stránky 
 

vypiš jiné kladné stránky  
 
Co myslíš, že Ti přinese studium na víceletém gymnáziu? záporné stránky: Můžete si vybrat více možností  

• budu se muset více učit 

• budu mít méně času na své záliby 

• budu mít méně času na své kamarády 

• opustím své současné spolužáky 

• budu si muset zvykat na nové prostředí a učitele 

• vypiš případně jiné záporné stránky 
 

vypiš jiné záporné stránky  
 
Jaký typ víceletého gymnázia upřednostňuješ?  



 

72 

• spíše společenskovědní zaměření 

• spíše matematické zaměření 

• spíše jazykové zaměření 

• spíše všeobecné zaměření 
 
Co se stane, když při přijímacím řízení neuspěješ?  

• nic, nebude mi to vadit, budu pokračovat na stávající základní škole 

• zkusím se přihlásit na jiné státní víceleté gymnázium 

• zkusím se přihlásit na jiné soukromé víceleté gymnázium 

• přestoupím na jinou základní školu 
 
V případě, že během prvního roku Tvého studia zjistíš, že nesplňuje Tvá očekávání nebo že nezvládáš nároky na 
Tebe kladené, co uděláš?  

• zkusím si najít jinou střední školu 

• rád/a bych se vrátil/a zpět na svou základní školu 

• rád/a bych se vrátil/a na jinou základní školu 

• i přesto budu muset pokračovat ve studiu na mnou vybrané škole 
 
Přemýšlíš, jak budeš ve svém vzdělávání po ukončení gymnázia pokračovat?  

• ano, rád/a bych pokračoval/a ve studiu na vysoké škole 

• ano, spíše bych už šel/šla do práce 

• ne, nepřemýšlím, ještě je brzy 
 

Existuje něco, co by mohlo změnit Tvé rozhodnutí odejít na víceleté gymnázium?  
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Příloha číslo 6 - DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 7. RO ČNÍKU. 

Prosím žáky VII. ročníku, kteří se hlásí na šestileté gymnázium, zda by byli tak hodní a vyplnili tento 
dotazník pro potřeby mé závěrečné bakalářské práce. V žádném případě nedojde ke zneužití Vámi 
poskytnutých informací, tzn., že takto získané informace neposkytnu žádnému pedagogickému 
pracovníkovi. Moc prosím o vyplnění všech údajů. Všem moc děkuji Eva Ševčíková 

 
 
Z které jsi školy  

• ZŠ Londýnská 

• ZŠ Eden 

• ZŠ Všetaty 

• ZŠ Černý Most 

• ZŠ Praha 2 
 
Jsi  

• chlapec 

• dívka 
 
Kdy Tebe nebo Tvé rodiče napadlo uvažovat o přestupu ze základní školy na víceleté gymnázium?  

• již na 1. stupni 

• v 6. ročníku 

• v 7. ročníku 
 
Podle koho/čeho ses rozhodoval/a?  

• podle nikoho/ničeho, rozhodl/a jsem se sám/sama 

• přejí si to rodiče, prarodiče 

• ovlivnil/a mě kamarád/kamarádka, spolužák, spolužačka 

• ovlivnil mě někdo jiný, něco jiného, uveď prosím kdo nebo co............................... 
 

Kdo nebo co ovlivnilo  
 
Máš představu, jaké nároky na Tebe bude klást výuka na víceletém gymnáziu?  

• ano 

• zatím moc ne 

• jen částečně 
 
Přijdeš do nového kolektivu. V čem podle Tebe bude jiný?  

• budu si se svými novými spolužáky více rozumět 

• těším se na nové kamarády 

• stejně nadaní spolužáci mě donutí více se snažit 

• v něčem jiném, uveď prosím v čem.......... 
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v čem je jiný kolektiv  
 
Od koho očekáváš pomoc při studiu?  

• od nikoho, zvládnu to sám/sama 

• pomohou mi rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi, spolužáci 

• pomohou mi učitelé z mé základní školy 

• pomohou mi učitelé z mého gymnázia 
 
Tušíš, kolik volného času Ti bude zbývat na Tvé záliby při studiu na víceletém gymnáziu?  

• stejně jako nyní 

• mnohem méně 

• vůbec žádný 

• žádné záliby nemám, nic se nezmění 
 
Máš pocit, že jsi ve všech předmětech na studium dobře připraven/připravena? Můžete si vybrat více 
možností  

• ano, jsem si jist/a, že vše zvládám 

• drobné nedostatky mám v oblasti Člověk a společnost (dějepis, etická výchova,výchova k 

občanství) 

• drobné nedostatky mám v oblasti Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, literatura, 

anglický jazyk, španělský jazyk, německý jazyk) 

• drobné nedostatky mám v oblasti Člověk a příroda (zeměpis, chemie, přírodopis, fyzika) 

• drobné nedostatky mám v oblasti Matematika a její aplikace  

• drobné nedostatky mám v oblasti ICT 
 
Co myslíš, že Ti přinese studium na víceletém gymnáziu? kladné stránky: Můžete si vybrat více možností  

• lépe mě připraví na další studia 

• lépe mě připraví na život 

• více využiju svůj potenciál 

• najdu si nové přátele 

• vypiš případně jiné kladné stránky 
 

jiné kladné stránky  
 
Co myslíš, že Ti přinese studium na víceletém gymnáziu? záporné stránky: Můžete si vybrat více možností  

• budu se muset více učit 

• budu mít méně času na své záliby 

• budu mít méně času na své kamarády 

• opustím své současné spolužáky 

• budu si muset zvykat na nové prostředí a učitele 
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• vypiš případně jiné záporné stránky 
 

jiné záporné stránky  
 
Jaký typ víceletého gymnázia upřednostňuješ?  

• spíše společenskovědní zaměření 

• spíše matematické zaměření 

• spíše jazykové zaměření 

• spíše všeobecné zaměření 
 
Co se stane, když při přijímacím řízení neuspěješ?  

• nic, nebude mi to vadit, budu pokračovat na stávající základní škole 

• zkusím se přihlásit na jiné státní víceleté gymnázium 

• zkusím se přihlásit na jiné soukromé víceleté gymnázium 

• přestoupím na jinou základní školu 
 
V případě, že během prvního roku Tvého studia zjistíš, že nesplňuje Tvá očekávání nebo že nezvládáš 
nároky na Tebe kladené, co uděláš?  

• zkusím si najít jinou střední školu 

• rád/a bych se vrátil/a zpět na svou základní školu 

• rád/a bych se vrátil/a na jinou základní školu 

• i přesto budu muset pokračovat ve studiu na mnou vybrané škole 
 
Studium na víceletém gymnáziu zakončíš závěrečnou zkouškou z několika předmětů tzv. maturitou. Máš 
představu, co by úspěšné absolvování této zkoušky mělo umožňovat?  

• přijetí na vysokou školu 

• alespoň získat určité předpoklady pro přijetí na vysokou školu 

• snadnější získání práce 

• vůbec netuším 

• něco jiného, uveď, prosím, co 
 

jiná představa  
 
Přemýšlíš, jak budeš ve svém vzdělávání po ukončení gymnázia pokračovat?  

• ano, rád/a bych pokračoval/a ve studiu na vysoké škole 

• ano, spíše bych už šel/šla do práce 

• ne, nepřemýšlím, ještě je brzy 
 

Existuje něco, co by mohlo změnit Tvé rozhodnutí odejít na víceleté gymnázium?  
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Příloha číslo 7 - DOTAZNÍK PRO RODI ČE ŽÁKŮ 

PÁTÝCH RESP. SEDMÝCH ROČNÍKŮ. 

Prosím rodiče žáků V. resp.VII. ročníku, jejichž děti se hlásí na šestileté resp. osmileté gymnázium, zda by 
byli tak hodní a vyplnili tento dotazník pro potřeby mé závěrečné bakalářské práce. V žádném případě 
nedojde ke zneužití Vámi poskytnutých informací, tzn., že takto získané informace neposkytnu žádnému 
pedagogickému pracovníkovi školy. Moc prosím o vyplnění všech údajů. Všem moc děkuji Eva Ševčíková  

 
 
Z jaké školy je vaše dítě?  

• ZŠ Londýnská 

• ZŠ Eden 

• ZŠ Všetaty 

• ZŠ Černý Most 

• ZŠ Praha 2 
 
Dítě je:  

• chlapec 

• dívka 
 
Proč jste se rozhodli, že vaše dítě půjde studovat na víceleté gymnázium? Můžete si vybrat více možností  

• na základní škole se naše dítě již nudí 

• naše dítě má všechny předpoklady pro toto studium 

• nevyhovuje nám systém hodnocení na ZŠ 

• nevyhovuje nám systém vzdělávání na ZŠ 

• naše dítě si již nerozumí se svými spolužáky 

• naše dítě si již nerozumí se svými učiteli 

• bojíme se, že po IX. ročníku se již naše dítě nedostane na kvalitní střední školu 

• chceme, aby si přijímací zkoušky naše dítě jen zkusilo 

• máme jiný důvod, uveďte prosím jaký................ 
 

Jiný důvod  
 
Jaký typ střední školy jste vy sami absolvovali?  

• osmileté gymnázium 

• šestileté gymnázium 

• čtyřleté gymnázium 

• střední odbornou školu s maturitou 

• jiný typ školy, uveďte prosím jaký....................... 
 

jiný typ školy  
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Neuspěje-li vaše dítě při přijímacím řízení, co uděláte?  

• přihlásíme ho na jiné státní víceleté gymnázium 

• přihlásíme ho na jiné soukromé víceleté gymnázium 

• přihlásíme ho na soukromé gymnázium 

• zůstane na stávající základní škole 

• přihlásíme ho na jinou základní školu 
 
Přejete si, aby vaše dítě šlo ve Vašich stopách, co se studia a práce týče?  

• ne 

• ano, vše tomu podřídíme 

• byli bychom rádi, kdyby se ubíralo jiným směrem 

• byli bychom rádi, kdyby šlo ve stopách matky 

• byli bychom rádi, kdyby šlo ve stopách otce 

• necháme naše dítě, aby se rozhodlo samo 
 
Jak se vaše dítě přípravuje na přijímací zkoušky?  

• chodí na doučování ve škole 

• chodí na soukromé doučování mimo školu 

• chodí na přípravné kurzy pořádané střední školou, na kterou se hlásí 

• chodí na přípravné kurzy pořádané jinou střední školou 

• připravuje se individuálně doma 

• nepřipravuje se 

• jiný způsob, uveďte prosím jaký 
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Příloha číslo 8 - DOTAZNÍKOVÉ ŠET ŘENÍ PRO ŽÁKY 5. 

a 7. ROČNÍKU, KTEŘÍ SE NEHLÁSÍ NA VÍCELETÉ 

GYMNÁZIUM. – var1 

Prosím žáky 5. resp. 7. ročníku, kteří se nehlásí na osmileté resp. šestileté gymnázium, zda by byli tak 
hodní a vyplnili tento dotazník pro potřeby mé závěrečné bakalářské práce. V žádném případě nedojde ke 
zneužití Vámi poskytnutých informací, tzn., že takto získané informace neposkytnu žádnému 
pedagogickému pracovníkovi školy. Moc prosím o vyplnění všech údajů. Všem moc děkuji Eva  

 
Varianta 1 
 
Ze které jsi školy?  

• ZŠ Londýnská  

• ZŠ Eden Praha 10 

• ZŠ Všetaty 

• ZŠ Černý Most 

• ZŠ na Praze 2 
 
Jsi:  

• chlapec 

• dívka 
 
Uvažoval/a jsi někdy o studiu na víceletém gymnáziu?  

• ano 

• ne 
 
V případě, že jsi o studium na víceletém gymnáziu uvažoval/a, co změnilo Tvé rozhodnutí? Můžete si 
vybrat více možností  

• nechci opustit svou školu, líbí se mi zde 

• nechci opustit své spolužáky a kamarády 

• nechci si zvykat na nové prostředí 

• nechci si zvykat na nové spolužáky a učitele 

• mé znalosti a schopnosti neodpovídají požadavkům kladeným na studenty víceletých 

gymnázií 

• uveď prosím jiný důvod: 
 

jiný důvod  
 
O tom, že nepůjdeš studovat na víceleté gymnázium:  

• jsem se rozhodl/a sám/sama 

• rozhodli rodiče 

• dohodl/a jsem se se spolužákem/spolužačkou 
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Co by se muselo změnit, aby ses pro studium na víceletém gymnáziu rozhodl/a?  
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Příloha číslo 9 - DOTAZNÍKOVÉ ŠET ŘENÍ PRO ŽÁKY 5. 

a 7. ROČNÍKU, KTEŘÍ SE NEHLÁSÍ NA VÍCELETÉ 

GYMNÁZIUM. – var. 2 

Prosím žáky 5. resp. 7. ročníku, kteří se nehlásí na osmileté resp. šestileté gymnázium, zda by byli tak 
hodní a vyplnili tento dotazník pro potřeby mé závěrečné bakalářské práce. V žádném případě nedojde ke 
zneužití Vámi poskytnutých informací, tzn., že takto získané informace neposkytnu žádnému 
pedagogickému pracovníkovi školy. Moc prosím o vyplnění všech údajů. Všem moc děkuji Eva  

 
Varianta 2 
 
Ze které jsi školy?  

• ZŠ Londýnská  

• ZŠ Eden Praha 10 

• ZŠ Všetaty 

• ZŠ Černý Most 

• ZŠ na Praze 2 
 
Jsi:  

• chlapec 

• dívka 
 
Uvažoval/a jsi někdy o studiu na víceletém gymnáziu?  

• ano 

• ne 
 

V případě, že jsi o studium na víceletém gymnáziu neuvažova/a, napiš prosím proč?  
 
Mé rozhodnutí nejít studovat na víceleté gymnázium dále ovlivnila i skutečnost, že: Můžete si vybrat více 
možností  

• víceleté gymnázium, o kterém bych uvažoval/a, je dopravně těžko dostupné 

• ekonomická situace naší rodiny by mi neumožnila platit vysoké školné 

• o víceletém gymnáziu, o kterém jsem uvažoval/a, není u veřejnosti dobré mínění 

• jsem nenašel/nenašla požadované zaměření 

• je o tuto školu nízký zájem 

• absolventi nacházejí pouze malé uplatnění pro další studium 
 
O tom, že nepůjdeš studovat na víceleté gymnázium:  

• jsem se rozhodl/a sám/sama 

• rozhodli rodiče 

• dohodl/a jsem se se spolužákem/spolužačkou 
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Co by se muselo změnit, aby ses pro studium na víceletém gymnáziu rozhodl/a?  
 
 
 


