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ANOTACE 

Tématem této bakalářské práce je „marketingové řízení ZUŠ – klíč ke strategickému 

rozvoji školy.“ Cílem této práce je zpracovat odborně fundovaný materiál zabývající se 

zjištěními, jaké jsou postoje a praktické zkušenosti managementu s uplatňováním 

aplikace marketingového řízení v základních uměleckých školách a dle výzkumných 

závěrů pojednávajících o nynějším organizování managementu v praxi navrhnout 

úpravy či opatření, která by chod managementu zefektivnila, budou-li identifikovány 

jakékoli problémy v této oblasti. Struktura bakalářské práce je členěna do dvou hlavních 

částí. První část se zaměřuje na teoreticko-metodologická východiska a je rozdělena do 

tří kapitol. První kapitola vymezuje základní pojmy marketingu a marketingové 

strategie zejména ve vztahu k ZUŠ, druhá kapitola se pak zaměří již přímo na marketing 

ZUŠ a jeho specifika a třetí kapitola bude pojednávat o marketingovém mixu ZUŠ. 

Obsahem výzkumné části je pak vlastní výzkum. Ve výzkumné části tedy cíle dosáhnu 

provedením marketingového výzkumu, který má sloužit k porozumění současné situace 

tak, jak v praxi reálně probíhá, zmapovat uplatnění nástrojů marketingu a posoudit 

jejich účinnost, eventuálně identifikovat problémové oblasti marketingového řízení ve 

školách, kdy případně navrhnu úpravy v rámci řešení zjištěných nedostatků, a to dle 

příkladů dobré praxe či z poznatků na teoretické bázi, tedy z poznatků, o nichž 

pojednává odborná literatura.  
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Marketing, marketingové řízení, marketingový mix, propagace, strategický rozvoj, 

základní umělecká škola.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNOTATION 

The theme of this thesis is "Marketing Management School of primary art school - the 

key to the strategic development of the school." The aim of this work is to prepare 

expertly material dealing with the findings, what are the attitudes and practical 

management experience in the application of marketing management applications in art 

schools and according to research findings dealing the current organization of 

management in practice propose adjustments or measures to streamline management 

operation if they identified any problems in this area. Structure of thesis is divided into 

two main parts. The first part focuses on the theoretical and methodological and is 

divided into three chapters. The first chapter defines the basic concepts of marketing 

and marketing strategy, particularly in relation to art school, the second chapter will 

then focus directly on marketing primary art school and its specifics and the third 

chapter will discuss the marketing mix of primary art school. The practical part is my 

own research. In the research section, in the objective accomplished by performing 

marketing research, which should serve to understanding the current situation as it 

actually happens in practice, the application of marketing tools to map and assess their 

effectiveness, possibly identify problem areas of marketing management in schools, 

when appropriate, will propose modifications within the solution identified deficiencies, 

and according to good practice and knowledge of the theoretical basis of the knowledge 

thus dealt with professional literature. 
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1. Úvod 

Tématem této bakalářské práce je „marketingové řízení ZUŠ – klíč ke strategickému 

rozvoji školy,“ se zaměřením na otázku propagace a nabídky služeb základních 

uměleckých škol v České republice. Toto téma jsem si zvolila zejména proto, že marketing 

považuji jako nutnou a nedílnou součást v řízení školy, důležitou pro rozvoj a 

konkurenceschopnost školy do dalších let i vzhledem k demografické křivce.  

Cílem této práce je zpracovat odborně fundovaný materiál zabývající se zjištěními, jaké 

jsou postoje a praktické zkušenosti managementu s uplatňováním aplikace marketingového 

řízení v základních uměleckých školách a dle výzkumných závěrů pojednávajících o 

nynějším organizování managementu v praxi navrhnout úpravy či opatření, která by chod 

managementu zefektivnila, budou-li identifikovány jakékoli problémy v této oblasti. 

Práce má odpovědět na následující výzkumné otázky: 

 Jaké nejdůležitější nástroje marketingového řízení je možné vysledovat v práci 

managementu ZUŠ a lze na základě zjištěných závěrů posoudit jejich efektivitu? 

 S jakými podklady opravdu pracuje management ZUŠ při tvorbě svých 

marketingových strategií? 

 Byly zjištěny problémové oblasti chodu managementu ZUŠ? 

Práce bude dále ověřovat následující tvrzení: 

 Tvrzení č. 1: ZUŠ při komunikaci se svými zákazníky i potenciálními zájemci o 

služby využívají jen malou část dostupných komunikačních prostředků a značné 

rezervy mají v oblasti využití internetu a sociálních sítí jako komunikačního nástroje. 

 Tvrzení č. 2: ZUŠ zjišťují požadavky a přání zákazníků a snaží se na ně reagovat, tj. 

přizpůsobit nabídku svých služeb poptávce na trhu. 

Obsahem práce je aplikace marketingového řízení v základní umělecké škole, popis a 

možné perspektivy, z nichž lze na marketingové řízení pohlížet. Současně se může stát 

propracovaným podpůrným materiálem, inspirací či impulsem pro řídící pracovníky v 

jejich řízení škol při rozvíjení aktivit v oblasti marketingu či může posloužit jako 
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podkladový materiál pro další výzkumné studie, jež na vymezenou problematiku navazují, 

nebo ji rozšiřují. 

Bakalářská práce je členěna do dvou hlavních částí. První část se zaměřuje na teoretické 

poznatky nabyté zejména studiem odborné literatury a je rozdělena do tří kapitol. První 

kapitola vymezuje základní pojmy marketingu a marketingové strategie zejména ve vztahu 

k ZUŠ, druhá kapitola se pak zaměří již přímo na marketing základních uměleckých škol a 

jeho specifika a třetí kapitola bude pojednávat o marketingovém mixu ZUŠ. Druhá část 

práce je pak vlastní výzkum. Ve výzkumné části tedy cíle dosahuji provedením 

marketingového výzkumu, který má sloužit k porozumění současné situace tak, jak v praxi 

reálně probíhá, zmapovat uplatnění nástrojů marketingu a posoudit jejich účinnost, 

eventuálně identifikovat problémové oblasti marketingového řízení ve školách, kdy 

případně navrhnu úpravy v rámci řešení zjištěných nedostatků, a to dle příkladů dobré 

praxe či z poznatků na teoretické bázi, tedy z poznatků, o nichž pojednává odborná 

literatura.  

Co se týká metodologie, za účelem splnění vytyčených cílů využívám výzkumný design 

tzv. smíšeného výzkumu. Jedná se o smíšený projekt kvantitativního a kvalitativního 

šetření v rámci jednotlivých fází výzkumu. V každém z těchto šetření se využívá odlišný 

typ sběru dat, na základě něhož jsou zjištěny typově rozdílné i získané poznatky. V rámci 

kvantitativního šetření bude zvolenou metodologii představovat standardizované 

dotazníkové šetření určené managementu základních uměleckých škol, jenž má zajistit 

vysokou míru reliability. V této fázi jsem oslovila přibližně 200 škol. Ve fázi 

kvalitativního šetření využiji polostrukturované hloubkové rozhovory s vedením 

managementu ZUŠ, díky nimž se pokusím identifikovat problémy a rozdíly jednotlivých 

strategií, jež jsou uplatňovány. Zde je předpokládaný počet informačních partnerů stanoven 

na pět. 

Předtím, než jsem začala se samotným zpracováním bakalářské práce, provedla jsem 

podrobnou rešerši odborných zdrojů poznání o zkoumané problematice. V České republice 

je v současné době dostupný poměrně velký počet odborných publikací, které se věnují 

marketingu, přičemž jen výrazně menší počet publikací se věnuje přímo marketingu ve 

školství. Za stěžejní publikaci, ze které budu čerpat, považuji knihu Jaroslava Světlíka: 

Marketingové řízení školy, která je zaměřena přímo na problematiku marketingu ve 
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školství. Dalším důležitým zdrojem pak bude rovněž publikace Dagmar Jakubíkové: 

Marketing školy. Z publikací, které se věnují marketingu v obecné rovině, pak považuji za 

důležitou knihu „Základy marketingu“ od Miroslava Karlíčka, nebo publikaci „Marketing 

služeb: efektivně a moderně“ od Miroslavy Vaštíkové. Třetím typem publikací, které jsou 

v této práci ve značné míře využívané, jsou knihy zaměřené na pedagogický výzkum. Zde 

považuji za důležitou zejména publikaci „Metody pedagogického výzkumu: základy 

kvantitativního výzkumu,“ jejímž autorem je Miroslav Chráska. Na pedagogický výzkum je 

zaměřena rovněž kniha „Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách“ od autora Romana 

Švaříčka a autorky Kláry Šeďové, ze které budu pro tyto účely rovněž čerpat. Dalším 

zdrojem poznání o problematice marketingu ZUŠ budou vybraná čísla odborného časopisu 

„Řízení školy.“ Výčet zdrojů, ze kterých bude čerpáno, není a ani nemá být úplný. Vedle 

celé řady knih je téma marketingu v ZUŠ rovněž předmětem několika bakalářských či 

diplomových prací.  
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2. Základní pojmy marketingu  

2.1 Marketing 

Definovat pojem marketing je poměrně obtížné, neboť definic lze v literatuře identifikovat 

celou řadu. Marketing také zahrnuje širokou škálu aktivit a lze na něj nahlížet z 

nejrůznějších úhlů pohledu. Vyjádřit podstatu marketingu je tedy poměrně nelehký úkol, 

nicméně v zásadě lze říci, že cílem marketingu je najít rovnováhu mezi zájmy zákazníka a 

podnikatelského subjektu. Marketing se v současnosti uplatňuje nejen v soukromém 

sektoru, ale i v sektoru veřejném stejně jako v neziskových organizacích či školských 

zařízeních. 

Jedna z definic například uvádí, že „marketingem rozumíme řídicí proces pro identifikaci, 

předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku.“
1
 Marketing lze 

také chápat jako „soubor aktivit, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, stimulovat a 

uspokojovat potřeby zákazníka.“
2
 Jiná definice pak uvádí, že „marketing je procesem 

plánování a naplňování koncepce, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a 

služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny uspokojující potřeby jedinců.“
3
 

Ať již se přikloníme ke kterékoli z uvedených definic, v žádném případě však marketing 

nelze ztotožňovat s pojmem reklama či prodej, jak se velmi často laická veřejnost 

domnívá.
4
 

2.2 Marketingová strategie  

Vymezit pojem marketingová strategie je poměrně obtížným úkolem, neboť prakticky 

každý autor rozumí pod tímto pojmem něco trochu jiného. Z tohoto důvodu budou v této 

práci nabídnuty různé definice marketingové strategie, aby bylo možné si utvořit představu 

o tomto výrazu. V obecném slova smyslu se strategií rozumí určité schéma pro postup. 

                                                           
1
 SLAVÍK, Jakub. Marketing a strategické řízení ve veřejných službách: jak poskytovat zákaznicky 

orientované veřejné služby. 1. vydání. Praha: Grada, 2014, 183 s. Manažer. ISBN 978-80-247-4819-1. s. 178. 

2
 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing. 2. přepracované vydání. Praha: Grada, 2010. 499 s. ISBN 978-80-

7400-115-4, s. 3. 

3
 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. 1. vydání. Praha: Grada, 2008. 288s. ISBN 

978-80-247-2724-2. s. 16. 

4
 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 1. vydání. Praha: Grada, 2013, 255 s. ISBN 978-80-247-4208-

3. s. 17. 
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Schéma, které naznačuje, jak za daných podmínek dosáhnout vytyčených cílů. Strategií je 

tak myšleno použití prostředků (metodologie, metod, nástrojů apod.) k naplnění kritérií cíle 

a jejich prostřednictvím k naplnění cílů podniku.
5
 

Pod pojmem marketingová strategie pak například Jakubíková rozumí rozhodnutí 

vrcholového managementu o tom, jak, kdy a kde konkurovat. Marketingová strategie má 

dva různé směry provázanosti. Prvním je provázanost marketingové strategie na firemní 

strategii, která definuje strategický směr, alokaci zdrojů a identifikaci omezení, druhý směr 

provázanosti směřuje k výkonnému managementu organizace, který se zabývá volbou 

marketingové strategie, a který nese odpovědnost za informování tvůrců strategií na úrovni 

organizace o vnějších změnách na trhu, které pro organizaci znamenají příležitosti nebo 

naopak hrozby.
6
 

Kotler pak ve své definici marketingová strategie uvádí, že marketingová strategie je 

vlastně „marketingová logika, s její pomocí chce podnikatelská jednotka dosáhnout své 

marketingové cíle.“
7
 

Horáková pak uvádí, že se jedná o určitý výběr způsobu jednání, vybraný z několika 

možností, které zahrnuje specifické skupiny zákazníků, metody komunikace, distribuční 

kanály a cenové struktury, jde tedy o kombinaci cílových trhů a marketingových mixů.
8
 

V zásadě lze říci, že marketingová strategie respektuje základní zásady marketingu a 

vychází z nich. Znamená to uvědomělou orientaci na trh a zákazníka a plné uspokojení 

jeho potřeb, při současném posouzení schopností a možností podniku s ohledem na jeho 

                                                           
5
 KUDERA, Jiří. Moderní teorie firmy. 1. vydání. Praha: Grada Publishing 2000, 167 s. ISBN 80-7169-954-

3. 

6
 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013, 362 

s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8, s. 32. 

7
 KOTLER, Philip a kol. Moderní marketing. 4. vydání. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN: 8024715452, s. 

112. 

8
 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 2. a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing 2003, 204 s. 

ISBN 80-247-0447-1. 
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cíle. Zásady pro konkrétní vyjádření koncepce marketingové strategie organizace lze 

shrnout do následujících bodů:
9
 

 rozhodování o efektivním vynaložení prostředků do vybudování účinného vztahu 

výrobek-trh ve shodě s vytyčenými cíli podniku, 

 vytvoření a udržení prokazatelných konkurenčních předností na vytipovaných 

trzích. 

2.3 Marketingový plán  

Marketingový plán „definuje a řeší především prodejní cíle, cílové trhy, marketingový cíl a 

strategii, současnou a žádoucí pozici značky, cenu, distribuci, marketingové komunikace, 

rozpočet, analýzu návratnosti, způsob vyhodnocení a načasování.“
10

 

2.4 Marketingové nástroje 

Marketing je relativně specifickým oborem, který sice spadá do oblasti ekonomických věd, 

ale vzhledem k cílům, které si klade, používá i nástroje z oblasti psychologie, sociologie a 

dalších společenských věd, vyžaduje znalost předmětu, tj. produktu, prostředí, zákazníků a 

konkurence v co nejširších souvislostech.
11

 

S pojmem marketingové nástroje úzce souvisí i pojem marketingový mix.  Ten totiž tvoří 

soubor marketingových nástrojů, které firma využívá k tomu, aby dosáhla marketingových 

cílů na cílovém trhu.
12

 

Klasická podoba marketingového mixu je tvořena čtyřmi prvky tzv. „4P.“ Jedná se o: 

 Produkt (Product) - ve  školství to může být např. nabídka vzdělávacích programů 

 Cena (Price) - ve školství např. úplatek za vzdělávání v ZUŠ. 

                                                           
9
 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 2. a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing 2003, 204 s. 

ISBN 80-247-0447-1. 

10
KOPECKÝ, Ladislav. Public relations: dějiny - teorie - praxe. 1. vydání Praha: Grada, 2013, 238 s.   

Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-4229-8, s. 158. 

11
 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. 1. vydání. Praha: Grada, 2008. 288s. ISBN 

978-80-247-2724-2. s. 16. 

12
 KOTLER, Philip a kol. Moderní marketing. 4. vydání. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN: 8024715452, s. 

70. 
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 Místo, distribuce (Place) – prostory ZUŠ, apod. 

 Komunikace (Promotion) – komunikace s dětmi a jejich rodiči, nabídka 

vzdělávacích programů apod. 

Jednotlivé prvky marketingového mixu jsou navzájem propojeny a marketingový mix se 

vyznačuje hledáním jejich optimálních proporcí. Vítězí ta organizace, která dokáže 

efektivně vhodným způsobem uspokojovat zákaznické potřeby a efektivně se zákazníkem 

komunikovat.
13

 

V mixu 4P  je produkt základním kamenem marketingového mixu.  Marketing chápe 

produkt diferencovaněji než jen jako hmotný předmět, považuje za něj totiž vše, co lze 

koupit nebo prodat. Jinými slovy produktem „je cokoli, co lze na trhu nabídnout k 

uspokojení potřeb nebo přání." 
14
Produktem tak je například i vzdělávací program školy.

15
 

Cena je chápána jako hodnota produktu, zpravidla vyjádřená v penězích. Jedná-li se o 

peněžní částku, může mít cena různou podobu jako např. mzda, plat, vstupné, školné, 

nájemné, inkaso aj.
16

 Ve školství je pak cenou především cena úplaty za vzdělávání ze 

strany rodičů dítěte a dále příspěvků, které škola dostává na každého žáka od státu. 

Místo či distribuce je další součástí marketingového mixu a znamená umístění zboží na 

trhu. Distribuci si můžeme představit jako různé postupy a operace, které zajišťují pohyb 

výrobku z místa svého vzniku do míst, kde bude spotřebován nebo užit. Je třeba zdůraznit, 

že se distribuční cesty neomezují pouze na fyzický pohyb zboží, ale soustřeďují se i na 

toky nehmotné - např. na převod vlastnických vztahů, sběr informací, propagaci aj.
17

 Zde 

je nutné v základních uměleckých školách klást důraz na to, aby se informace o nabídce 

                                                           
13

 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing. 2. přepracované vyd. Praha: Grada, 2010. 499 s. ISBN 978-80-

7400-115-4, s. 41. 

14
 KOTLER, Philip a kol. Moderní marketing. 4. vydání. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN: 8024715452, s. 

71-73. 

15
 SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 1 vydání. Praha: ASPI, 2006, 300 s. ISBN 80-735-7176-5, 

s. 16. 

16
 KOTLER, Philip a kol. Moderní marketing. 4. vydání. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN: 8024715452, s. 

71. 

17
 KOTLER, Philip a kol. Moderní marketing. 4. vydání. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN: 8024715452, s. 

71. 
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dostala k potenciálním žákům, tj. například do okolních základních či mateřských škol, do 

tisku apod. Je také vhodné nabízet vzdělávací zaměření či pořádat kurzy, které jinde 

nenabízí, a o které je zájem. 

Marketingová komunikace či propagace znamená šíření, uvádění produktu ve známost. 

Marketingovou komunikaci lze definovat jako každou formu komunikace, kterou 

organizace používá k informování, přesvědčování nebo ovlivňování zákazníků.  Cílem 

tohoto nástroje marketingového mixu je informovat zákazníky (v našem případě zejména 

rodiče žáků či samotné žáky) o výrobku, zvýraznit jeho přednosti, zapůsobit na zákazníky, 

vyvolat jejich zájem a přimět je nejen k vyzkoušení výrobku, ale i k opětovnému nákupu.
18

 

V současné době se ovšem častěji než 4P používá mix 4 C, který se sestává z:
19

 

 Zákazník (Customer) – žák ZUŠ a jeho rodiče,  

 Náklady na zákazníka (Cost) 

 Pohodlná dostupnost (Convenience) – záleží na umístění ZUŠ, ale např.  

i na dopravním spojení v místě apod. 

 Komunikace (Comunications) – sem opět patří komunikace ZUŠ s veřejností 

(zejména rodiče, žáci, okolní základní školy, mateřské školy, zřizovatel, propagace 

školy apod.) 

  

                                                           
18

 KOTLER, Philip a kol. Moderní marketing. 4. vydání. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN: 8024715452, s. 

71. 

19
 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých 

podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 427 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3339-5, s. 197. 
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3. Marketing ZUŠ a jeho specifika 

3.1 Specifika školských zařízení oproti běžným podnikům 

Škola je společenská instituce, jejíž tradiční funkcí je poskytovat vzdělání žákům 

příslušných věkových skupin v organizovaných formách podle určitých vzdělávacích 

programů. Pojetí a funkce školy se mění se změnami společenských potřeb. Škola se stala 

místem socializace žáků, podporujícím jejich osobnostní a sociální rozvoj  

a připravující je na život osobní, pracovní a občanský. Škola postupně ztrácí monopol na 

vzdělávání a sbližuje se s neformálním vzděláváním.
20

 Školu lze považovat za veřejnou 

službu či neziskovou organizaci.
21

 S tím pak souvisí i skutečnost, že cíle neziskových 

organizací jsou spojeny především s maximální efektivností poskytování výrobků či 

služeb. Mezi další významné cíle lze řadit uspokojení specifických potřeb zákazníků, či 

získávání prostředků na chod organizace.  

Škola je instituce, která je velmi silně vázána na širší společenský kontext - její chod 

výrazně determinují například tradice, národní kultura, politická a sociálně – ekonomická 

situace, právní předpisy upravující školní vzdělávání apod. 

Pro školství jako takové je charakteristický určitý konzervatizmus, určitá setrvačnost a 

nechuť měnit učební plány (či učební osnovy) a přístupy k výuce. Řada řídicích 

pracovníků ve školství, ale i řada učitelů, si často neuvědomuje rychlé změny 

v ekonomické a sociální sféře. Jak už bylo zmíněno, zvláště rozvoj ekonomiky vyvolává 

zcela nové potřeby a požadavky „konečného“ profilu absolventů všech typů škol  

a otevírá zcela odlišné podněty pro rozvoj dalšího vzdělávání.
22

 

3.2 Potřebuje škola marketing? 

Marketing je podnikatelská koncepce zaměřená na všechny funkční oblasti 

podnikatelského subjektu - výrobu, financování, materiálové hospodářství, účetnictví, 

reklamu a prodej. Vychází z potřeb, přání a zájmů spotřebitelů, tedy cílových skupin, 

                                                           
20
 PR CHA, Jan,  ALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 4. vydání. Praha: Portál, 2003. 

ISBN 80-7178-772-8. 
21

 SLAVÍK, Jakub. Marketing a strategické řízení ve veřejných službách: jak poskytovat zákaznicky 

orientované veřejné služby. 1. vydání. Praha: Grada, 2014, 183 s. Manažer. ISBN 978-80-247-4819-1. s. 11. 

22
 MUŽÍK, Jaroslav. Využití marketingu v práci vzdělávacích institucí. In Beneš, M. a kol. Marketing  

a práce s absolventy vysokých škol. Praha, Eurolex Bohemia, 2001, ISBN 80-86432-06-8, s. 40. 
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přičemž se snaží uspokojit jejich zájmy lépe než konkurence. Ačkoliv marketing vznikl a 

vyvíjel se jako typicky podnikatelská teorie, později pronikl i do sfér obchodu, vybraných 

služeb a poměrně nedávno začal pronikat i do neziskového sektoru, tedy například do 

oblasti školství či kultury. Rozšíření vzdělávací nabídky a snižování demo-grafické křivky 

vedlo v posledních letech také k růstu soutěživosti mezi jednotlivými školami, takže i do 

škol tak začal  pronikat trh.
23

 

Každá lidská činnost je zasazena do ekonomického kontextu, pro který platí mimo jiné i 

pravidla a zásady marketingu, školství nevyjímaje. Také v oblasti vzdělávání a výchovy je 

proto nutné v současné době počítat s marketingem a ve školství je nutné uplatňovat 

marketingové řízení školy a chápat žáka školy jako klienta, zákazníka, školu jako instituci, 

která poskytuje vzdělávací služby, a uplatňovat ve vzdělání a výchově všechny 

marketingové kategorie, postupy, zásady atd.
24

  

Světlík se vyjadřuje v publikaci Marketing školy k závislosti škol na klientech takto: vztah 

mezi školou a žákem se nyní díky větší konkurenci a zmíněným politickým, ekonomickým 

a demografickým změnám dostává do větší rovnováhy, žák již není plně závislý na škole, 

ale škola začíná být závislá na něm.
25

 

 Pokud chtějí školy zlepšovat své služby, musí se řídit principy marketingu  

a zároveň musí pečlivě specifikovat okruh svých zákazníků. Marketing se objevuje i ve 

výměnných procesech různých oblastí života lidí. Je to velmi důležité, neboť výměna je 

proces zprostředkující hodnotu, jelikož běžně zanechá obě strany tohoto procesu bohatší 

než před výměnou. Bohatství takového procesu nemusí tvořit hmotné statky či peníze. 

Bohatstvím zde může být děkovný dopis, slovo uznání, pozvání na akci, sponzorství  

i podpora, v případě školství to může být právě volba školy pro to nejcennější -  tedy pro 

dítě. 

                                                           
23

 SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 1 vydání. Praha: ASPI, 2006, 300 s. ISBN 80-7357-176-5, 

s. 30. 

24
 BÁČA, Milan. Public relations škol. Metodický portál: Články [online]. 31. 05. 2011,[cit. 2015-02-13]. 

Dostupný z: http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/12613/public_relations_skol.pdf. ISSN 1802-

4785.  
25

 SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing školy. 1. vyd. Zlín: EKKA, 1996, 382 s. ISBN 80-902200-8-8, s. 18. 
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V neziskové sféře, jíž jsou školská zařízení součástí, je tak nutností uplatňování 

marketingu, jeho teoretických a praktických aplikací, které míří zejména na pozitivní 

image školy a schopnost přesvědčit jednotlivce a organizace ve svůj prospěch. Marketing v 

neziskové organizaci se musí soustředit především na pozitivní obraz, který si organizace 

vytváří ve vztahu k veřejnosti. Za tímto účelem je pak nezbytné s veřejností 

komunikovat.
26

 

Cílem marketingu v oblasti vzdělávacích institucí je odhalit potřeby a přání zákazníků a na 

základě správné kombinace marketingového mixu, tj. především ceny, distribuce, 

vzdělávacího programu a marketingové komunikace, pak tyto potřeby  

a přání efektivním způsobem zajistit současně s plnění cílů školy. Marketingový přístup 

školy se projevuje především v její kultuře, působící jak navenek, tak dovnitř organizace. 

Mezi její prvky patří např. metoda výuky, materiální vybavení školy, forma komunikace 

učitele se žáky a jejich rodiči i komunikace školy s potenciálními zákazníky a širokou 

veřejností.
27

 

Dalším důvodem, proč by školy měly věnovat pozornost marketingu a snažit se o pozitivní 

image, je určitá ztráta jejich výlučného postavení, což platí nejen pro Českou republiku. 

„Zatímco donedávna byly mnohé školy svým vnějším prostředím do značné míry chráněny 

a obvykle nemusely bojovat o vlastní existenci, nyní se již nezřídka nemohou těšit 

existenčním zárukám a jsou podstatně zřetelněji než dříve nuceny samy bojovat de facto o 

přežití.“
28

  V souvislosti s nedávnou ekonomickou krizí se tato skutečnost jeví jako 

obzvláště zřejmá a souvisí rovněž s dlouhodobým důrazem na efektivní vynakládání 

veřejných prostředků ve vztahu ke grantové sféře, do které spadá například kultura, 

školství, sport, sociální oblast, zdravotnictví. Lze identifikovat dlouhodobé spojování, 

omezování nebo někdy dokonce rušení škol, neboť například do prvních tříd ZŠ se 

opakovaně zapisuje stále nižší počet dětí. Toto kritérium je chápáno jako zásadní vzhledem 

                                                           
26

 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. 1. vydání. Praha: Grada, 2008. 288s. ISBN 

978-80-247-2724-2.  s. 13-14. 

27
 SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 1 vydání. Praha: ASPI, 2006, 300 s. ISBN 80-735-7176-5, 

s. 18. 

28
 POL, Milan. Škola v proměnách. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 194 s. ISBN 978-80-210-4499-9; 

s. 19-20. 
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k převažujícímu mechanismu financování škol právě podle počtu žáků. Marketing je pak 

v zájmu udržení konkrétní školy nutnou součástí strategie. 

Mezi nejvýznamnější přínosy aplikace marketingu ve školství patří zejména:
29

 

 Zvýšení kvality a pestrosti vzdělávací nabídky - škola se musí snažit  

o vyšší kvalitu svého produktu (tedy vzdělávacího programu), jeho realizaci, v 

příznivém edukativním prostředí a klimatu. 

 Plnění cílů školy - využívání marketingu poskytuje vedení školy nástroje nezbytné 

pro splnění poslání a cílů školy. Důkladná analýza situace vytváří pro to dobré 

předpoklady. 

 Informovanost - efektivní komunikace školy s jejím okolím a dobrá informovanost 

veřejnosti snižující riziko nesprávné volby školy. 

 Financování 

 Loajalita - trvalé uspokojování potřeb a přání klientů a zákazníků školy vytvářející 

žádoucí loajalitu. 

3.3 Specifika marketingu ve školství 

Školu rozhodně nelze řadit do jedné skupiny spolu s klasickou obchodní společností, 

podnikem či třeba továrnou. Škola totiž nevykazuje znaky běžné organizace a v řadě 

oblastí se od ní liší například vágností cílů, specifiky procesů a technologie a  

s tím souvisejícími problémy s měřením výsledků, vztahem mezi odborníky a laiky,  

ale také specifiky vztahů mezi dospělými a dětmi nebo specifiky organizační struktury.
30

 

                                                           
29
 SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 1. vyd. Praha : ASPI, a.s., 2006. 300 s. ISBN 80-7357-176-

5., s. 18-20. 

 

30
 ČAPEK, Robert. Třídní klima a školní klima Praha: Grada, 2010. 325 s. ISBN 80-247-7370-8, s. 207. 
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S tím pak souvisí i skutečnost, že ani v oblasti marketingu nelze aplikovat stejný přístup 

jako v běžném podniku.
31

 

J. Světlík definuje marketing školy jako „proces řízení, jehož výsledkem je poznání, 

ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníků školy efektivním 

způsobem, zajišťujícím zároveň splnění cílů školy.“
32

 Marketing školy je tak vlastně 

aplikací dvou dílčích teorií, a to marketingu neziskových organizací a marketingu služeb. 

Zásadní otázkou v tomto smyslu je vymezení pojmu zákazníků školy. Těmi jsou především 

rodiče žáků, kteří platí a dále stát, který na každého žáka přispívá, samotní žáci jsou 

obvykle uživateli služeb ZUŠ.  Existují však i jiné přístupy, například D. Jakubíková tvrdí, 

že „žáci a studenti jsou sice zákazníky škol, protože se bezprostředně účastní výukového 

procesu, tj. realizují nabízené služby, ale za zákazníky je možno považovat i rodiče, 

podnikovou a podnikatelskou sféru a společnost jako celek.“
33

 

Marketing úzce souvisí s vedením a řízením školy. Vedení a procesy spojené  

s vedením jsou zaměřeny na pohyb a změny v organizaci. Jde o proces vlivu,  

o inspirování a o podporu snah druhých dosahovat společné vize. Vedení můžeme 

definovat jako budoucí směřování, které závisí na vzájemné důvěře vedených  

a vedoucích. Moderní koncepce vedení na školách se orientuje strategicky a zaměřuje se na 

hlavní procesy ve škole - učení a vyučování. 

Řízení školy se především týká plánování, organizování a koordinace zdrojů. Kvalita řízení 

bývá spojena s tím, zda škola dělá systematickou autoevaluaci  a pracuje  

s jejími výsledky, či ve škole věnuje pozornost řízení výkonu zaměstnanců, zda jsou 

uplatňovány účinné postupy ve vzdělávání, zda jsou řízeny finanční a další zdroje  

v zájmu dosahování pedagogických priorit školy. 

                                                           
31

 SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 1 vydání. Praha: ASPI, 2006, 300 s. ISBN 80-735-7176-5, 

s. 17. 

32
 SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 1 vydání. Praha: ASPI, 2006, 300 s. ISBN 80-735-7176-5, 

s. 18. 

33
 MUŽÍK, Jaroslav. Využití marketingu v práci vzdělávacích institucí. In Beneš, M. a kol. Marketing  

a práce s absolventy vysokých škol. Praha, Eurolex Bohemia, 2001, ISBN 80-86432-06-8, s. 40. 
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Hlavní priority v marketingově řízené škole jsou tedy následující:
34

 

 Strategické řízení školy - vedení školy definuje příležitosti, hrozby, analyzuje 

vnější a vnitřní prostředí, a na základě toho si stanovuje dlouhodobé cíle a 

formuluje strategii k jejich dosažení. 

 Styl řízení školy by měl zajišťovat rychlé reakce na nepředvídatelné změny ve 

vývoji a promítá tyto změny do práce celé školy. 

 Vytvoření efektivní organizace podporující strategii rozvoje školy. 

 Uplatňování vnitřního personálního marketingu (tím se rozumí práce  

s lidmi, zlepšování mezilidských vztahů, motivace, podpora týmové spolupráce 

atd.). 

3.4 Specifika marketingu ZUŠ 

Na počátku této kapitoly je nutné zmínit, že základní umělecké školy stejně jako další 

vzdělávací instituce patří mezi organizace poskytující služby a z hlediska ziskovosti je 

zařazujeme mezi organizace či instituce neziskové.
35

 Z tohoto důvodu budeme k ZUŠ 

přistupovat nejen jako ke vzdělávacím institucím, ale i jako k organizacím, které působí na 

trhu služeb a řídí se pravidly neziskového sektoru. 

Mezi specifika ZUŠ patří například skutečnost, že na rozdíl od veřejných základních škol 

se za studium na každé základní umělecké škole platí úplata za vzdělávání, která se 

zpravidla pohybuje v rozmezí 1 000 – 2 000 Kč za jednoho žáka na pololetí (v závislosti na 

konkrétní ZUŠ a typu oboru). Tato skutečnost je pak důvodem, proč je marketing možná 

důležitější než v základních školách. Rodiče si pro své děti totiž vybírají za své peníze 

vzdělávací programy či studijní zaměření s kvalitní a zajímavou náplní, více než na 

základních školách, kde rodič neplatí. Rodiče zvolí konkrétní ZŠ na počátku školní 

docházky dítěte a dále obvykle nezvažují bez závažných důvodů změny. Můžou tedy 

                                                           
34

 SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 1 vydání. Praha: ASPI, 2006, 300 s. ISBN 80-735-7176-5, 

s. 19. 

35
 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Aplikace marketing ve školství. 1. vydání. Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. 

139 s. ISBN: 80-7082-453-0, s. 19. 
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srovnávat nabídku dostupných základních uměleckých škol. S tím pak souvisí skutečnost, 

že základní umělecké školy musí více dbát na průběžnou marketingovou prezentaci, 

komunikaci se žáky a jejich rodiči  jako  zájemci o jejich služby. 

Další s výše uvedenými skutečnostmi souvisejícím specifikem, je skutečnost, že zatímco 

účast na výuce v ZŠ je ze zákona povinná, pokud se týká ZUŠ, záleží jen na rodičích a 

jejich dětech, zda dítě bude ZUŠ navštěvovat a v jakém rozsahu. Tím je nutné, aby ZUŠ 

byla více konkurenceschopná. S tím pak souvisí skutečnost, že pro ZUŠ je zajištění 

kvalitního vztahu s veřejností klíčové. Jejich existence je závislá na počtu studujících žáků. 

Základní umělecké školy dostávají od státu normativně stanovené finanční prostředky na 

platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů., čímž si řadu výdajů ZUŠ financují z úplaty 

za vzdělávání od žáků.
36

  

Jedním ze specifik je rovněž skutečnost, že výuka na ZUŠ obvykle probíhá v odpoledních 

hodinách. Dalším specifikem je skutečnost, že ZUŠ jsou významnou a smysluplnou 

součástí programu výchovy a vzdělávání a účinným nástrojem boje proti negativním 

projevům chování, drogové závislosti a kriminalitě (i s ohledem na to, že vyplňují volný 

čas žáka po povinném vyučování v základní škole). Činnost ZUŠ proto považujeme za 

kulturně - výchovnou. Významně dopomáhají k rozvoji kreativního myšlení, emoční 

inteligenci, smyslu pro krásu, budování obranyschopnosti vůči tlaku reklamy a současných 

médií, usměrňují k vyšším duchovním hodnotám.
37

 Z pohledu měst a obcí přinášejí ZUŠ 

možnost umělecké prezentace a vytvářejí zázemí pro vznik různých neprofesionálních 

souborů a činností v umělecké oblasti. V menších městech navíc umělecké školy často 

představují jediný zdroj kulturně - uměleckých aktivit a úzce spolupracují s místními 

kulturními institucemi, kterým zajišťují program nejen ve formě vlastních koncertů, ale 

také v rámci místních slavností a významných událostí. Příkladem může být např. ZUŠ 

z kraje Vysočina, v níž byl prováděn rozhovor, kde je ZUŠ pro děti hlavní možností 

kulturního vyžití (není pravdou, že by žádné jiné možnosti nebyly, ale je jich velmi málo). 

Stát dává ZUŠ důvěru, aby ve spolupráci s širší komunitou poznaly požadavky obce, 

regionu a promítly je do obsahu vzdělání v rámci volných hodin. Úkolem ZUŠ je také 
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formovat   občany v kulturní a sociální vnímavé osobnosti se zájmem o umění a schopností 

rozpoznat kvalitní umění od kýče. Z tohoto důvodu můžeme konstatovat, že ZUŠ zastávají 

skutečně nezastupitelnou roli v systému vzdělávání v ČR.
38
Výše uvedené však rozhodně 

neznamená, že by výuka na ZUŠ neměla žádná závazná pravidla pro školské instituce. 

Výuka na ZUŠ je právně zakotvená stejně jako na ostatních školách a i žáci těchto škol  

musí splnit požadavky na ně kladené na základě školního vzdělávacího programu.  

Při formulování konceptu marketingu základního uměleckého školství je nutno 

zohlednit tři východiska: 

 zásady marketingu školství a jeho koncept 

 některé zásady a teorie marketingu služeb 

 specifika základního uměleckého školství, zejména v konfrontaci s ostatními 

školami. 

Z marketingu obecného školství přejímá koncept marketingu základního uměleckého 

školství především některé zásady jeho klasické koncepce. Ta považuje studenty za 

zákazníky školy a tvrdí, že jejich přání a potřeby týkající se jejich vzdělání musí být školou 

uspokojeny co nejlépe.
39

 Toto pojetí je klíčové vzhledem k charakteru základních 

uměleckých škol, které na rozdíl od většiny ostatních školských institucí poskytují, jak již 

bylo zmíněno, vzdělávání za úplatu. Oproti klasické koncepci školského marketingu 

existuje například dnes již překonaná tradiční koncepce, která se zaměřuje hlavně na 

učitele a potřeby školy. Dále by v sobě koncept marketingu základního uměleckého 

školství měl zahrnovat koncepci strategického školního marketingu. 

ZUŠ se tak snaží být pro své partnery a pro veřejnost dostatečně čitelnými 

organizacemi, budují si důvěru u veřejnosti a u zákazníků, aby dokázaly získat nové 

partnery a podporu ze stran veřejnosti a především, aby získávaly nové žáky. Neustálá 

snaha o rozvíjení těchto vztahů má vliv na pocit sounáležitosti škol s místní komunitou a 
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vede ke zvyšování zájmu o umělecké vzdělávání. V ideálním případě veřejnost a partneři 

podporují činnost základní umělecké školy nejen finančně, ale při akcích a prezentacích 

školy vnímají pozitivně také svůj podíl na její úspěšnosti. Jinými slovy, ZUŠ tak získávají 

nejen nové klienty, ale i partnery školy, možnou finanční podporu (sponzoring) a jiné 

možnosti vzájemné spolupráce, např.: s domovy seniorů, s dětskými domovy, církevními 

organizacemi, knihovnami, divadly, kiny, muzei, médii apod.
40

  

Důležité by pro marketing ZUŠ mělo být především vymezení se vůči zájmovému 

vzdělávání a volnočasovým aktivitám. Tato potřeba vychází jednak z požadavků, 

formulovaných samotnými představiteli základních uměleckých škol, jednak je dána 

legislativně a v neposlední řadě jde o skutečně nejvýznamnější konkurenční výhodu. Je to 

právě důraz na vysokou kvalitu vzdělání poskytovaného v základních uměleckých školách 

a tato kvalita samotná, která má šanci odlišit základní umělecké školy od ostatních 

obdobných umělecky orientovaných aktivit, provozovaných s větší či menší kvalitou a 

uměleckými hodnotami, byť je samozřejmě pravdou, že v řadě případů i v rámci 

volnočasových aktivit učí ti samí lidé, jako v ZUŠ, nicméně není tomu tak vždy (leckdy 

volnočasové aktivity vedou i např. studenti či lidé, kteří nemají vzdělání v oboru 

pedagogiky, ale ovládají dobře určitou oblast činnosti).
41  
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4. Marketingový mix ZUŠ 

Školy včetně základních uměleckých škol v České republice začínají jednat marketingově, 

což bude doloženo následujícím výzkumem, ze kterého plyne, že většina škol klade na 

marketing důraz, věnuje se propagaci apod.), tj. snaží se identifikovat příležitosti, 

analyzovat potřeby a vytvářet hodnotové nabídky pro skupiny zákazníků, které konkurence 

nedokáže uspokojit. Jakubíková například tvrdí, že pro dosažení výsledků je přitom 

klíčové stanovit si konkrétní cíle a krok za krokem k nim postupovat. Školy, které se 

zaměřují na dlouhodobé cíle, zjistí, že se jim bude lépe dařit dosahovat krátkodobých 

cílů.
42

 K dosahování jednotlivých cílů je přitom potřeba využít i marketingový mix a 

marketingové plánování stejně jako další nástroje marketingu. Důležité přitom je zejména 

vytvoření dlouhodobého plánu, složeného z dílčích cílů, jejichž naplňování se stane 

součástí života školy tj. nejen vedení, ale i všech jejích pracovníků, žáků a příznivců. 

Marketingový mix je tedy jedním ze základních pojmů marketingového procesu. 

Představuje soubor dílčích opatření, která v konečném důsledku pomáhají uspokojit 

požadavky zákazníků takovým způsobem, jenž umožňuje organizaci dosáhnout svých cílů 

optimální cestou. Všechny části marketingového mixu jsou využívány k vytvoření určité 

pozice služby na trhu. Jedná se o činnost, jejímž cílem je dosáhnout toho, aby zákazníci 

vnímali službu odlišně od jiných konkurenčních služeb.
43

  Marketingový mix je soubor 

vzájemně propojených, kontrolovatelných marketingových nástrojů, které pomáhají 

institucím k tomu, aby byla jejich nabídka co nejblíže potřebám a přáním cílového trhu. 

Pro oblast služeb, neziskových organizací, a tedy i škol, ZUŠ nevyjímaje, je výše uvedený 

mix rozšířen o další čtyři prvky - 4P a to people (lidé), packaging (balíky služeb), 

programming (tvorba programů) a partnership (spolupráce, partnerství).
44

  

4.1  Produkt 

Produkt, výrobek či služba, představuje jádro obchodní činnosti organizace a výrazně 

ovlivňuje i ostatní složky marketingového mixu. Bez produktu ztrácí ostatní marketingové 
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nástroje smysl – cena, distribuce, propagace. Dobrý produkt, o nějž mají zákazníci zájem, 

je základem marketingového mixu. Z hlediska marketingu se za produkt považuje vše, co 

může být na trhu nabízeno a směňováno jako objekt zájmu  

k uspokojení určité potřeby. Může mít podobu hmotnou – výrobek, ale i nehmotnou - 

služby (vzdělávací nabídka), události (jednorázové akce – např. koncerty, vystoupení, 

výstavy aj.) nebo dokonce myšlenka.
45

 

Produktem ZUŠ je její vzdělávání určené k veřejnosti. Je součástí komplexního kurikula 

školy, tvořící tři části: formální kurikulum, neformální kurikulum a skryté kurikulum.  

Formální kurikulum zahrnuje celou vzdělávací nabídku školy – cíle, obsah, organizaci, 

prostředky vzdělávání i způsob realizace při vzdělávání. Neformální kurikulum obsahuje 

rozšiřující aktivity základní umělecké školy. Patří sem školní, národní i mezinárodní 

soutěže, výstavy, koncerty, vystoupení tanečního nebo třeba literárně – dramatického 

oboru, soustředění apod. Většinou se jedná o motivující  

a obohacující aktivity, které jsou ze strany žáků mnohdy velmi oceňované. Skryté 

kurikulum pak obsahuje veškeré neplánované či spontánní aktivity v ZUŠ. 

4.2 Cena 

Stanovení ceny je v oblasti činnosti ZUŠ složitý a často sporný problém, částečně 

vzhledem k subvencování školského sektoru. Díky subvencím mohou být některá 

umělecká zařízení a některé umělecké školy vysoké kvality nabízeny veřejnosti zdarma 

nebo za ceny, které jsou pod skutečnou tržní hodnotou.
46
 Dotované organizace vykazují 

pouze částečnou návratnost nákladů. Výše ceny bezprostředně souvisí s počtem 

návštěvníků, takže cenová strategie nesmí odradit potenciální zájem. Dotované ceny ovšem 

také umožňují navštěvovat různorodá vzdělávací zaměření ZUŠ většině dětí, neboť 

finanční náročnost není pro většinu rodičů nedostupná. 

Pro neziskový sektor, do kterého patří i ZUŠ, není cena tak významným faktorem, jeho 

financování je závislé na jiných zdrojích, než jsou samotné příjmy z prodeje produktu. 

Nicméně kultura nikdy nebude financována prvořadě a i to je důvod, proč je důležité se v 
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neziskovém sektoru zabývat cenovými strategiemi. Cena kulturních institucí je specifická 

v tom, že zcela nezohledňuje náklady, ani nemusí být formována s ohledem na zisk, neboť 

v zájmu státu, kraje, města je jejich dostupnost pro všechny vrstvy obyvatelstva. S ohledem 

na nesporný přínos ZUŠ na výchovu a vzdělání dítěte, je žádoucí, aby bylo vzdělání v ZUŠ 

umožněno i rodinám, které nemají k dispozici přebytek finančních prostředků. 

V případě ZUŠ je v této souvislosti nutné zmínit, že cenu nelze stanovit libovolně, neboť 

výše úplaty je ohraničena vyhláškou č. 71/2005 sb., o základním uměleckém vzdělávání, 

která stanoví, že výše stanovených úplat za vzdělávání v ZUŠ může činit maximálně 110 

  skutečných průměrných neinvestičních nákladů na žáka v uplynulém kalendářním roce. 

Konkrétní výši úplaty za vzdělávání stanoví ředitel ZUŠ.
47

 

I přes výše uvedené legislativní omezení úplaty za vzdělávání a snahu umožnit vzdělávání 

v ZUŠ co nejširšímu okruhu žáků, kteří o něj projeví zájem, je v možnostech ZUŠ vytvořit 

takovou vzdělávací nabídku, která bude pro zákazníky lákavá a její výše přitom bude 

převyšovat vynaložené prostředky. Cena může někdy určovat hodnotu produktu, a ta je v 

případě ZUŠ hrazena zákazníkem pouze z menší části, pokud je tedy vzdělávací nabídka 

školy (a všechny její výše uvedené složky) hodnotná. 

4.3  Distribuce 

Podstatou distribuce je u aktivit nabízených ZUŠ přístupnost, atraktivita a atmosféra. 

Nabídka služeb se dostává k zákazníkům prostřednictvím tzv. prodejních cest 

(distribučních kanálů). Prodejní cesta je určována počtem zprostředkovatelů a 

zprostředkovatelských článků, jejichž prostřednictvím přechází zboží od výrobce až ke 

kupujícímu. Prodejní cesta funguje jako systém. Umožňuje plynulý fyzický tok zboží, jeho 

vlastních práv, informací, stimulování prodeje a platby za produkty. Kromě distribuce 

výrobků plní tyto články i další významnou roli. Přetvářejí výrobní sortiment na sortiment 

obchodní. Řečeno jinými slovy, výrobci vyrábějí ve velkém měřítku výrobky úzkého 

výrobního sortimentu. Na trhu však zákazníci vyžadují širokou paletu zboží v menším 

množství. To platí i u ZUŠ, kdy zákazníci upřednostňují širokou vzdělávací nabídku, 
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nicméně naprostá většina zákazníků – žáků- si vybere např. jen jeden i dva umělecké obory 

najednou. 

Z hlediska distribuce je rovněž nutné dbát na dopravní dostupnost místa, kde probíhá 

výuka ZUŠ, což je jedním ze základních požadavků rodičů žáků. Z tohoto důvodu dochází 

v současné době rovněž k četnému zřizování detašovaných pracovišť ZUŠ, kterých je v ČR 

v současné době více než 1000. 

Jedním z distribučních nástrojů  ZUŠ je rozvrh vyučovacích hodin. Při stanovení rozvrhu 

kolektivní výuky v ZUŠ by mělo vedení školy zvážit nejrůznější aspekty: věk žáků, 

navštěvujících kolektivní výuku a jejich potřeby z toho vyplývající (zda žáky doprovází 

rodiče - mladší žáci, nižší ročníky apod.), časové možnosti vyučujícího, dopravní spojení 

do školy, odpolední výuka žáků atd. Pokud se jedná o individuální výuku, probíhá tato 

výuka na základě individuální dohody mezi učitelem a žákem, čímž lze výuku do značné 

míry přizpůsobit na míru potřeb žáka ZUŠ.
48

 

4.4 Propagace (vč. marketingové komunikace) 

Propagace včetně marketingové komunikace je stěžejním nástrojem marketingu, Rovněž 

s ohledem na to, že výzkumná část je z velké části zaměřena právě na propagaci a 

marketingovou komunikaci ZUŠ, považuji za vhodné věnovat této problematice zvýšenou 

pozornost.  

Základem každého vztahu a každé propagace je komunikace. Představuje vytváření vztahů 

prostřednictvím přenosu informací mezi vysílajícím a příjemcem. Komunikace je proto 

považována za klíčový prvek marketingového mixu. Označuje prostředky, jimiž se firmy 

pokoušejí informovat a přesvědčit spotřebitele a připomíná jim - přímo nebo nepřímo - 

výrobky a značky, které prodávají.
49

 Hovoříme tedy o soustavě nástrojů, které umožňují 

ZUŠ lépe se zviditelnit, efektivně komunikovat se stávajícími i potenciálními zákazníky 

(především žáky a jejich rodiči) i širokou veřejností. 
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Základním předpokladem úspěšné komunikace je dialog, tj. oboustranná výměna informací 

mezi zdrojem a příjemcem zprávy. Významnou roli proto hraje zpětná vazba, která 

vyjadřuje, že ZUŠ naslouchá problémům a podnětům a snaží se je řešit. Takový postoj 

posiluje vztahy nejen mezi školou a jejími zákazníky, ale i mezi vedením  

a pracovníky ZUŠ. Marketingovými komunikacemi ve školním prostředí rozumíme 

systematické využívání principů, prvků a postupů marketingu při navazování, prohlubování 

a upevňování vztahů mezi školou a jejími klienty a zákazníky.
50

 

Z uvedeného vyplývá, že pokud se chtějí ZUŠ prosadit, musí pravidelně informovat 

veřejnost o své činnosti, cílech, produktech, aktivitách i novinkách v nabídce (musí tedy 

propagovat). Přitom by neměly zapomínat, že jednotlivé segmenty, tj. žáci, rodiče, média, 

partneři a další, považují za důležité rozdílné druhy informací. Na tuto skutečnost by škola 

měla brát ohled i při tvorbě obsahu webových stránek, které poskytují informace, 

relevantní pro rodiče a další potenciální zájemce o studium. 

Nástroje marketingové komunikace tvoří tzv. komunikační mix. V základním pojetí 

obsahuje komunikační mix čtyři nástroje - formy komunikace, a to reklamu, podporu 

prodeje, public relations  (PR) a osobní prodej. S tímto tradičním pojetím se však 

nespokojil autor a odborník na marketing Philip Kotler, který uvádí, že marketingový 

komunikační mix se sestává celkem ze šesti hlavních způsobů komunikace, kterými jsou: 

reklama, podpora prodeje, události (eventy) a zážitky, public relations a publicita, direct 

(přímý) marketing a osobní prodej. Využít uvedené nástroje je možné odděleně, avšak k 

dosažení maximálního účinku se doporučuje jejich cílené kombinování.
51

 

Nejčastější formou využívání marketingových nástrojů je osobní komunikace. Probíhá 

hlavně mezi zaměstnanci různých typů úřadů a občany a klade na zaměstnance vysoké 

nároky. Musí totiž v občanovi vzbudit pozitivní odezvu a hlavně musí být aktivní při řešení 

jeho problémů. Propagace představuje naopak neosobní formu marketingové komunikace. 

Využívají se zde různé formy, např. prospekty, katalogy, plakáty, letáky, inzeráty, spoty 

v rádiu či v televizi, webové stránky a podobně. Vztahy nebo práce s veřejností, 
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označované jako public relations patří k nejefektivnějším komunikačním nástrojům. Mezi 

jejich základní úkol patří vytvořit prostřednictvím médií kladné vztahy mezi samosprávou 

a veřejností. V rámci public relations mluvíme o vnitřních a vnějších aktivitách. Ty vnitřní 

se dotýkají hlavně zaměstnanců úřadu a volených představitelů a vnější jsou zaměřeny na 

občany, návštěvníky, investory apod., tedy na veřejnost v širším slova smyslu.
52

 Mezi 

nástroje vnější komunikace patří např. články v tisku, tiskové konference, pravidelné 

zpravodajství v médiích, sponzorství, charitativní akce a také odborné semináře a 

konference. Vnitřní komunikaci představují interní noviny, oběžníky zápisů, směrnice, 

propagační tabule, nástěnky.  

V dnešní době existují desítky poměrně jednoduše použitelných a finančně nenáročných 

nástrojů PR. David Meerman Scott je rozděluje na základě využitelnosti  

a období vzniku na nástroje tradiční a nové. Spolu s dalšími odborníky upozorňuje na 

postupný pokles účinnosti tradičních médií, jako jsou televize, rádio i tisk. Do popředí se 

díky svému osobnějšímu charakteru, větší důvěryhodnosti a popularitě dostávají nová 

média, tj. sociální sítě, blogy, webové stránky, diskusní fóra aj. Od tradičních médií se 

odlišují především možností okamžité zpětné vazby, která zajišťuje rychlý přesun 

informací od zdroje k příjemci. V dřívějších dobách neexistovaly žádné podstatné 

alternativy, jak by mohla společnost informovat svět o své nabídce produktů, mimo placení 

obrovských částek za reklamy nebo práci s médii. PR pracovníci věnovali svůj čas psaní 

tiskových zpráv, zaměřených výhradně na novináře a vydavatele. Pak doufali, že jim 

média věnují nějaký prostor nebo nějaký vysílací čas. To už není pravda. Internet a webová 

prezentace změnily pravidla. Dnes organizace komunikují přímo s kupujícím a 

zájemcem.
53

 

Pro základní umělecké školy je důležité si uvědomit, že vedle výroku "dobré se chlubí 

samo" může stát výrok "kdo není na Facebooku, jako by nebyl". Důležité je vžít se do 

situace potenciálního zákazníka školy. Výraz potenciální zákazník v této souvislosti 

znamená, že má - nebo je předpoklad, že by mohl mít - zájem využít služby umělecké 

                                                           
52

 SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009, 239 

s. ISBN 978-80-247-2866-7, s. 228. 

53
 SCOTT, David Meerman. Nová pravidla marketingu a PR: naučte se využívat vydávání zpráv, blogy, 

podcasty, virální marketing a online média pro přímé oslovení zákazníků. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2008, 

272 s. ISBN 978-80-86815-93-0, s. 32-33. 



31 
 

školy. Úkolem marketingu školy je pak zajistit, aby byla první, na kterou zájemce narazí a 

první, která mu poskytne dostatek informací k rozhodnutí o návštěvě. 

4.4.1 Nástroje PR 

Tradiční nástroje PR představují klasický způsob šíření informací, zejména 

prostřednictvím tištěných materiálů a organizování společenských akcí tzv. eventů. 

Důležité je mít vždy na mysli, že aby tyto nástroje byly účinné, musí být i informace  

o škole zajímavé a odlišující se od toho, co je pro školy běžné. Mezi tradiční nástroje PR 

patří zejména tiskové zprávy, propagační materiály, tiskové konference, eventy. Mezi 

moderní nástroje PR pak řadíme například různé formy guerilla marketingu (např. virální 

marketing), online marketingovou komunikaci apod.
54

 

Tiskové zprávy patří mezi nejrozšířenější formu komunikace organizací s médii. Jejich 

úkolem je informovat o událostech, které mají šanci upoutat veřejnost, přinášejí něco 

nového, důležitého. V dnešní době může být tisková zpráva šířena dvěma způsoby, které se 

pro zajištění požadovaného výsledku doporučuje kombinovat. První, klasický způsob, je 

prostřednictvím novinářů a tiskových agentur, které zprávy přijmou a na základě vlastního 

úsudku zváží jejich zveřejnění. Skutečností bohužel je, že pravděpodobnost, že bude 

konkrétní tisková zpráva zveřejněna, je cca 3%. Druhý způsob zajišťuje, že zpráva „spatří 

světlo světa" bez ohledu na rozhodnutí novináře, a to prostřednictvím umístění jejího 

obsahu na internetových stránkách ZUŠ.
55

 

Propagační materiály slouží především ke zvyšování povědomí o existenci 

 a činnosti organizace (školy). Jejich finanční náročnost je úzce spjata s jejich kvalitou 

 a periodicitou vydávání. Vzdělávací instituce nejčastěji využívají propagaci 

prostřednictvím brožur, školních časopisů, informačních letáků, výročních zpráv  

i bulletinů.
56
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Tisková konference by ve své podstatě měla být vyvrcholením dlouhodobého snažení a 

přípravy určité významné události. Jiným důvodem může být nový objev, zveřejnění 

důležité - aktuální informace apod. Pro obyčejné „připomenutí se" je lepší zkusit spíše 

něco méně formálního, než je tisková konference. Pro malý počet novinářů (jeden, dva, tři) 

nemá smysl pořádat oficiální tiskovou konferenci. V takovém případě je lepší novináře 

např. pozvat na oběd. Téma konference se musí dotýkat společnosti (školy), přinášet pro 

novináře podnět k vytvoření zajímavého článku. Jejich náklonnost a zájem je možné získat 

především postupným budováním vzájemné důvěry, (pozvánky na akce), jakož i 

pravidelným informováním o činnosti školy. Je vhodné zvát především ty novináře, kteří 

se danou problematikou zabývají, tj. udělat počáteční průzkum médií a vytvořit jmenný 

seznam relevantních účastníků.
57

 ZUŠ nemají ve zvyku pořádat tiskové konference. 

Důvody jsou zejména nedostatečný zájem médií, nedostatek informací o způsobu 

organizování tiskových konferencí, zanedbané vztahy s novináři ze strany vedení školy. I 

mezinárodní úspěchy žáků - mimořádných dětských talentů na soutěžích - tak zůstávají 

velmi často nemedializované.  

Event (událost) pomáhá prostřednictvím výjimečných zážitků upoutávat pozornost na 

existenci a činnost školy. Nejčastěji poukazuje na slavnou minulost nebo úspěšnou 

přítomnost. Jeho síla a požadovaný efekt je zpravidla umocňování současnou aplikací 

dalších nástrojů marketingové komunikace, čímž vzniká ucelená koncepce tzv. event 

marketing. Při začleňování eventu do strategie marketingové komunikace a jeho 

organizování je důležité si uvědomit, že všechny eventy jsou zde především proto, aby 

bylo na co se těšit. Produkci uměleckých zážitků můžeme považovat za jeden z cílů ZUŠ. 

Z tohoto pohledu se jim nabízí množství příležitostí od čistě uměleckých, až po 

konference, soutěže, jubilea, výročí aj. Přestože je v odborné literatuře „event" definován 

především jako událost skutečně výjimečná a ojedinělá,
58

 z pohledu příznivců, žáků a 

jejich rodinných příslušníků, je možné téměř každé vystoupení, výstavu apod. považovat 

za událost, vytvářející silné emoce a často i nezapomenutelný zážitek. Pokud jsou výkony 

žáků přesvědčivé, stávají se inspirací a motivací pro zúčastněné. Profesionálně připravené 
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eventy by měla škola využít na veřejnou prezentaci, tj. pozvání politických představitelů, 

novinářů, sponzorů, dárců, absolventů a dalších příznivců školy. 

„Guerilla marketing je zvláštní (nekonvenční) forma marketingu (např. šokující, 

extravagantní, kontroverzní…), při níž se nevyužívají tradiční mediatypy (nebo se 

využívají, ale netradičně). Obvykle guerilla marketing využívají menší firmy  

(s nižšími reklamními rozpočty), které co se prostředků na reklamu týče, nemohou soupeřit 

s velkými zadavateli.”
59

 Znakem guerilla marketingu je totiž jeho nízkonákladovost.  Tím 

jej lze využít i v případě základních uměleckých škol. 

Virální marketing - na základě rychlosti šíření viru dostal pojmenování další typ 

marketingu, a to tzv. virální marketing. Jeho uplatnění je založeno na základě předpokladu, 

že důležitá, zajímavá či jinak výjimečná zpráva nezůstane dlouho při jednom příjemci, ale 

bude přeposlána dalším. Kdysi byl šířen prostřednictvím dopisů, SMS zpráv, případně 

ústním podáním. K jeho opětovnému rozšíření a rozvoji přispěl internet.  Prostředky šíření 

jsou tak především emaily, sociální sítě, diskusní fóra, blogy apod. Hlavním 

předpokladem, aby se z obyčejné zprávy stala zpráva virová, tedy rychle se šířící dále, je 

její originálnost, případně kontroverze. Mezi nejoblíbenější patří bezesporu zprávy plné 

vtipu a humoru, kterými chce odesílatel své známé pobavit. Při druhém typu příjemce 

napadne „to není možné" a cítí silnou potřebu seznámit s touto zprávou skupinu svých 

známých. Za třetí formát lze považovat propojení humoru  

s faktorem absurdnosti.
60

  Především v případě videí se často polemizuje o jejich reálnosti, 

tedy zda jsou skutečná, nebo technicky upravená. Pokud chce ZUŠ dosáhnout úspěchu 

prostřednictvím virálního marketingu, musí dát pozor, aby zpráva mimo pobavení 

zviditelňovala jméno školy a upevňovala její dobrou image. Pokud vytvoří skutečně 

originální příběh, spot či zprávu, zajistí si tak ZUŠ popularitu s vynaložením minimálních 

nákladů. Je však nutné dát pozor na to, aby tento typ marketingu ZUŠ spíše nepoškozoval. 

Online marketingová komunikace je nástroj PR spojený s rozvojem internetu. Internet 

totiž nabízí skutečně širokou paletu nástrojů, které může ZUŠ uplatnit při posilování 
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vztahů s veřejností i na vlastní prezentaci a seznamování veřejnosti s novinkami a 

možnostmi studia. Mezi nejrozšířenější nástroje patří emailové zprávy, blogy, sociální sítě 

a videa, zveřejněné na internetu. 

4.5 Lidé 

V oblasti školní výuky, včetně výuky v ZUŠ jsou významným prvkem marketingového 

mixu rovněž lidé, tj. zejména učitelé distribuující různá vzdělávací zaměření, ale nelze 

opomenout ani nepedagogické pracovníky, mezi nimiž jsou důležití zejména ti, kteří 

přicházejí do styku se zákazníky. V případě zaměstnanců ZUŠ je pak v rámci marketingu 

školy nutné klást důraz na motivaci zaměstnanců a na umožnění jim dalšího vzdělávání. 

Důležité pro fungování ZUŠ je rovněž týmové působení. Týmová práce zaměstnanců je 

nepostradatelná napříč všemi zřizovanými obory, které tak mohou spojit své umělecké síly 

a zrealizovat společné vystoupení či koncert.  
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5. Vlastní výzkum 

5.1 Metodologie výzkumu 

Ve výzkumné  části této práce jsem využila výzkumný design tzv. smíšeného výzkumu. 

Jedná se o projekt kvantitativního a kvalitativního šetření v rámci jednotlivých fází 

výzkumu. V každém z těchto šetření se využívá odlišný typ sběru dat, na základě nějž jsou 

typově rozdílné i získané poznatky. V rámci kvantitativního šetření představuje zvolenou 

metodologii standardizované dotazníkové šetření určené managementu ZUŠ, jež mělo 

zajistit vysokou míru reliability. V této fázi bylo osloveno celkem 200 základních 

uměleckých škol. Ve fázi kvalitativního šetření jsem využila polostrukturované rozhovory 

s vedením managementu ZUŠ, díky nimž jsem se pokusila identifikovat problémy a 

rozdíly jednotlivých strategií, jež jsou uplatňovány v marketingu ZUŠ. Zde jsem si 

stanovila počet pěti informačních partnerů. 

Oslovenými partnery byli v tomto případě v obou fázích výzkumu zejména ředitelé 

základních uměleckých škol v rámci České Republiky. U kvantitativního šetření jsem ZUŠ 

vybírala způsobem náhodného stratifikovaného výběru, kdy za homogenní skupiny (straty) 

jsem zvolila jednotlivé kraje, z nichž jsem náhodně vybrala ZUŠ, jimž jsem následně 

žádost  

o vyplnění dotazníku zaslala. Zaslán byl email s odkazem na webovou adresu vyplnění 

dotazníku, jehož součástí byl rovněž průvodní dopis s oslovením respondentů, žádost o 

vyplnění elektronického dotazníku v systému Survio, objasnění účelu dotazníkového 

šetření a poděkování za čas, který této záležitosti zaměstnanci ZUŠ věnovali. Respondenti 

byli samozřejmě taktéž informováni o etických zásadách výzkumu, které jim zaručily 

plnou anonymitu. Pro zvýšení míry návratnosti, o vyplnění dotazníku jsem některé ředitele 

z těchto ZUŠ rovněž telefonicky kontaktovala. Rozesílaný dotazník je přílohou č. 1 této 

bakalářské práce. 

U kvalitativního šetření jsem si stanovila postup formou  osobního rozhovoru s  

 respondenty, jež byli vybráni nepravděpodobnostní metodou sněhové koule  

(tzv. snowball sampling) a prostým náhodným výběrem, kde mají všechny oslovené ZUŠ 
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stejnou šanci zúčastnit se i kvalitativní části šetření. O osobní rozhovor jsem požádala 

ředitele ZUŠ v rámci telefonického hovoru. 

Zároveň jsem se všech respondentů v obou fázích výzkumu dotázala, zda budou chtít být 

informováni o výsledcích výzkumného šetření, v případě zájmu pak výsledky  

a interpretaci dat konkrétním zájemcům zašlu. 

Analýza dat a jejich vyhodnocení je pro optimální přehlednost vypracována formou grafů 

či tabulek, přičemž jednotlivé grafy jsou v případě potřeby doplněny konkrétním slovním 

popisem, aby byla zajištěna plnohodnotná interpretace zjištěných výsledků a výpovědní 

hodnota dat tak nebyla redukována. Statistická analýza zahrnuje především základní 

vyhodnocení četností získaných dat, dále nejčastěji naměřené hodnoty, tj. modus, a taktéž 

medián neboli střední naměřenou hodnotu dat. Z výsledného datového souboru byly 

vyřazeny tzv. missingy, mezi něž byly zařazeny veškeré neúplné odpovědi respondentů, tj. 

případy, kdy respondenti vynechali některé z otázek uvedených v dotazníku. Z výsledků 

kvalitativního šetření jsou vytvořeny klasické výstupy analýzy sesbíraných dat, kde jsou 

dále interpretovány jednotlivé oblasti a zjištění z nich plynoucí, jež byly v rámci rozhovoru 

diskutovány. Zde mají výstupy podobu slovní intepretace.  

5.2 Dotazníkové šetření 

5.2.1  Statistické údaje 

V rámci dotazníkového šetření, realizovaného formou elektronického dotazníku 

sestaveného v systému Survio, bylo osloveno celkem 200 ZUŠ. Sběr dat probíhal 

v průběhu ledna a na počátku února 2015. Ačkoli jsem to zpočátku neočekávala, 

návratnost dotazníků byla překvapivě vysoká, neboť se mi podařilo získat celkem 144 

vyplněných dotazníků. Jeden byl vyřazen, neboť respondent neodpověděl na všechny 

otázky v něm obsažené, tudíž platných dotazníků, na kterých bylo možné vystavět celou 

studii v závěru, bylo 143. V této souvislosti je rovněž nutné podotknout, že 81 respondentů 

odkaz navštívilo, nicméně vyplňování dotazníku tito respondenti nedokončili. S ohledem 

na počet oslovených ZUŠ (200) a počet vyplněných dotazníků lze předpokládat, že část 

z těchto respondentů se později k dotazníku vrátila a vyplnila jej. Dotazník byl složen 

celkem z 20 otázek a doba vyplňování dotazníku zabrala většině respondentů (62 %) 2-5 

minut. 
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5.2.2  Výsledky dotazníkového šetření 

V této části práce analyzuji jednotlivé odpovědi na otázky uvedené v dotazníku. Odpovědi 

vždy doplňuje komentář.  Dotazník byl rozdělen do několika kategorií otázek, kdy nejprve 

byla zjišťována nabídka služeb ZUŠ, pak byla část věnována propagaci školy, navazovala 

část zaměřená na sociodemografické údaje. Pro dosažení maximální přehlednosti dle 

těchto oblastí strukturuji i následující text.  

Nabídka služeb ZUŠ 

Otázka č. 1: Máte ve svém pracovním týmu zaměstnance na pozici koordinátora 

marketingových činností či nikoli? 

V odpovědi na tuto otázku uvedlo 124 respondentů (tedy 86, 7  ), že v týmu ZUŠ není 

zaměstnanec, který by měl pracovní pozici koordinátora marketingových činností. Dalších 

19 respondentů (13,3  ) uvedlo, že koordinátora marketingových aktivit v ZUŠ mají, 

jeden dotazník byl z výzkumu pro tuto otázku vyřazen, neboť respondent na ni 

neodpověděl. Lze tedy říci, že naprostá většina ZUŠ nemá koordinátora marketingových 

aktivit.  

Výše uvedený výsledek jsem předpokládala, neboť již v teoretické části jsem několikrát 

uvedla, že ZUŠ jednak patří k neziskovému sektoru služeb, čímž je pro ně často obtížné 

hradit náklady na zaměstnance, který by se věnoval marketingu, dále je zde vyhláškou 

stanoven limit, který omezuje množství finančních prostředků, které může ZUŠ inkasovat 

od zákazníků, což vede k tomu, že u ZUŠ (vyjma soukromých ZUŠ) nelze očekávat 

žádnou vysokou ziskovost, což do jisté míry ZUŠ demotivuje v oblasti marketingu. 

Rovněž to potvrzuje informaci, že ačkoli již i ZUŠ vědí, že marketing je v dnešní době 

velmi důležitý, ještě stále školy marketingu nevěnují tolik prostoru jako například 

soukromé podniky zaměřené ryze za účelem dosahování zisku.  
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Otázka č. 2: Dá se říci, že vaše ZUŠ sleduje konkrétní cílenou marketingovou strategii a 

vydává na ni určité náklady ze svého rozpočtu či nikoli? 

Ačkoli bylo v této práci již mnohokrát uvedeno, že marketing je pro ZUŠ v dnešní době 

velmi důležitý, vlastní marketingovou koncepci, se kterou by byly spojeny i pravidelné 

finanční náklady, mělo jen 24 ZUŠ (16,9 ), které odpověděly na dotazník. Z odpovědí 

však vyplynulo, že naprostá většina ZUŠ se marketingem více či méně v mezích svých 

možností zabývá. 55 ZUŠ (38,7 ) totiž uvedlo, že sice nesleduje určitou marketingovou 

strategii, ale snaží se marketing zlepšovat, přičemž u toho vychází i z aktuálních možností 

dané školy. Dalších 48 respondentů (33,8 ) pak uvedlo, že nesledují žádnou ucelenou 

marketingovou strategii, vycházejí z klasických nástrojů propagace ZUŠ (např. den 

otevřených dveří, veřejná vystoupení, výstavy), s nimiž se pojí spíše jednorázové menší 

výdaje. Jen 15 respondentů (tedy 10,6 ) uvedlo, že marketingovou oblastí se jejich ZUŠ 

nezabývá, tudíž ani nemá vyhrazeny žádné náklady.  

Výše uvedené odpovědi tedy potvrzují, že většina ZUŠ se marketingem v rámci možností 

zabývá, jen málokterá ZUŠ však má ucelenou marketingovou koncepci,  

na kterou by byly vyhrazeny určité paušální náklady. Ve většině případů je marketing ZUŠ 

realizován spíše nárazově, nejednotně a výdaje jsou vynakládány dle aktuálních možností 

školy.  Níže je přehled odpovědí na tuto otázku opět doplněn grafem. 
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Graf č. 1: Marketingová koncepce ZUŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Otázka č. 3: Vydává vaše ZUŠ výroční zprávu? 

Jak již bylo uvedeno v kapitole zaměřené na propagaci a marketingovou komunikaci,  

výroční zpráva je jedním z tradičních marketingových nástrojů, které lze v rámci 

propagace využít. ZUŠ zároveň nemají povinnost tuto výroční zprávu vydávat ze zákona, 

tudíž otázka směřovala ke zjištění, zda ZUŠ tento marketingový nástroj využívají. Milým 

překvapením bylo, že 126 respondentů (88,1 ) uvedlo, že jejich škola výroční zprávu 

vydává. Pouze 17 respondentů (11,9 ) uvedlo, že nikoliv. Toto tvrzení jsem se namátkově 
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Nesledujeme určitou marketingovou strategii,ale snažíme se marketing 

zlepšovat,při čemž vycházíme i z aktuálních finančních možností ZUŠ 

Vycházíme z klasických nástrojů propagace 
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pokoušela ověřit skrze webové stránky některých ZUŠ (cca 20) a tvrzení ZUŠ se mi tímto 

potvrdila. 

U této otázky jsem předpokládala, že většina respondentů vydávat výroční zprávu bude, 

nicméně nepočítala jsem s tím, že to bude celých 88,1  všech respondentů. Z tohoto 

pohledu je zřejmé, že výroční zpráva jako finančně nezatěžující marketingový nástroj je ze 

strany ZUŠ hojně využívána jednak jako metoda autoevaluace a rovněž i jako metoda 

propagace. Výsledky opět doplňuji grafem. 

Graf č. 2: Výroční zpráva 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 4: Máte vlastní webové stránky ZUŠ? 

Čtvrtá otázka zjišťovala, zda ZUŠ mají vlastní webové stránky. U této otázky jsem více 

méně očekávala, že většina základních uměleckých škol již webové stránky bude mít. 

Skutečný počet ZUŠ, které uvedly, že webové stránky mají, mě však překvapil, neboť 141 

(98,6 ) respondentů uvedlo, že jejich ZUŠ webové stránky má a jen 2 (1,4  ) respondenti 

uvedli, že nikoli. Zde je nutné uvést, že povinnost mít webové stránky je pro ZUŠ 

stanovena zákonem, čímž je zde patrné nejen, že internet je nesporně mocným nástrojem 

marketingu a propagace, ale také skutečnost, že některé ZUŠ porušují zákon. ZUŠ si 

marketingového přínosu webu jsou obecně vědomé, neboť vlastní internetové stránky a 

mohou na nich tak poskytovat informace o své činnosti, nabídce služeb, cenách za služby 

apod. Výsledky opět doplňuji přehledným grafem. 

Graf č. 3: Webové stránky 

 

         Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 5: Aktualizujete informace na těchto webových stránkách? 

Otázka pátá navazovala na otázku čtvrtou, když zjišťovala, zda ZUŠ aktualizují informace 

na webových stránkách, které vyjma dvou výjimek všechny ZUŠ mají. Všechny ZUŠ sice 

uvedly, že informace na webu aktualizují, ale otázka pravidelnosti, rovněž zjišťovaná, byla 

mezi jednotlivými ZUŠ rozdílná, nicméně i v odpovědi na tuto otázku školy potvrdily, že 

internetové propagaci se věnují poměrně intenzivně. 118 respondentů (83,1 ) totiž uvedlo, 

že webové stránky aktualizují pravidelně. 20 respondentů (14,1 ) uvedlo, že webové 

stránky aktualizují nepravidelně a čtyři respondenti (2,8 ) pak uvedli, že webové stránky 

sice aktualizují, ale pouze výjimečně. Každopádně výsledky odpovědí na tuto otázku do 

značné míry překonaly moje očekávání, neboť jsem nepředpokládala, že většina ZUŠ bude 

webové stránky aktualizovat pravidelně. Níže opět přikládám názorný graf. 

Graf č. 4 Aktualizace webových stránek 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 6: Máte vlastní profil ZUŠ na některé ze sociálních sítí? 

Jednalo se o další otázku, která zjišťovala, do jaké míry využívají ZUŠ  

k propagaci moderní online marketingové metody, tentokrát zkoumala profil na sociálních 

sítích, zejména na Facebooku, Google plus, Twitteru apod. Otázka zjišťovala však pouze, 

zda ZUŠ nějaký profil má. Nebylo řešeno, proč nemá, jaké k tomu jsou důvody, tudíž 

nebudu dále provádět hodnocení. Ačkoli profil na sociálních sítích může být výborným 

nástrojem propagace, má jeho využití i řadu negativ. 

Graf č. 5: Profil na sociálních sítích 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 7: Zjišťujete nějakým způsobem potřeby a přání Vašich klientů (anonymní 

dotazníková šetření aj.)?  

Tato otázka se od předcházejících výrazně lišila, neboť zjišťovala, zda se ZUŠ zaměřuje na 

přání svých zákazníků. Otázka nezohledňovala, jakým způsobem ZUŠ přání a potřeby 

zákazníků zjišťuje, navržené možnosti byly pouze příkladné. 91 ZUŠ (63,6 ) uvedlo, že 

potřeby a přání svých zákazníků zjišťuje. 52 ZUŠ (36,4%) pak uvedlo opak. Ačkoli 

výsledek této otázky není nijak špatný, je zřejmé, že i zde mají ZUŠ poměrně velké 

rezervy.  S ohledem na skutečnost, že v současné době, kdy je méně dětí než dříve, nároky 

klientů jsou mnohdy vyšší a klienti mají možnost srovnání (např. prostřednictvím 

internetu) a ZUŠ tak leckdy musí bojovat o každého klienta a častokrát i o přežití. Je 

s podivem, že 36,4   ZUŠ nezjišťuje přání a potřeby svých zákazníků. Výsledky jsou 

doplněny grafickým znázorněním. 

Graf č. 6: Zjišťování potřeb a přání zákazníků 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Propagace školy 

Otázky 8 - 17 byly zaměřené na propagaci školy.  

Otázka č. 8: Jaké propagační materiály využívá Vaše ZUŠ?  

V odpovědi na tuto otázku byly nabídnuty různé formy propagačních materiálů (web, 

propagační DVD, školní newsletter, upomínkové předměty ZUŠ, reklama v místních 

médiích – tisk, rozhlas apod., reklamní letáky, plakáty s nabídkou poskytovaných služeb a 

dále možnost „jiné,“ u které bylo možné vypsat propagační materiály ZUŠ. Respondenti 

zde měli možnost zvolit i více odpovědí naráz. S ohledem na tuto skutečnost jsem zvolila 

přehledné zanesení údajů do tabulky. 

Tabulka č. 1: Propagační materiály ZUŠ 

Typ propagačního materiálu Počet ZUŠ 

 ebové stránky 139 

Propagační DVD 42 

Školní newsletter 33 

Upomínkové předměty ZUŠ 73 

Reklama v místních médiích 100 

Reklamní letáky 57 

Plakáty s nabídkou poskytovaných služeb 103 

Jiné 11 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedených odpovědí plyne, že nejvíce ZUŠ zvolilo webové stránky, ty používají k 

propagaci téměř všechny ZUŠ (97,9 ). Zde je zajímavé, že ačkoli 141 (98,6  ) ZUŠ 

webové stránky má, našly se mezi nimi patrně 2 ZUŠ, které je k propagaci nepoužívají. 

Druhou nejčastější formou propagace byly plakáty s nabídkou poskytovaných služeb, které 

uvedlo 103 ZUŠ (72,5 ). Třetí nejčastější formou propagace byla reklama v místních 

médiích, kterou zmínilo 100 ZUŠ (70,4 ). Naopak z nabízených forem propagace byl 
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nejméně častý školní newsletter, který využívá jen 33 ZUŠ (23,2 ) a jen 11 ZUŠ (7,8%) 

uvedlo, že využívá i jiné než výslovně nabídnuté formy propagace. Pokud se týká těchto 

jiných forem, respondenti měli možnost je vypsat. Zde velmi často uváděli především 

veřejné prezentace činnosti ZUŠ ve formě vystoupení a koncertů, ale zmíněna byla např. i 

možnost letáků do rukou rodičů, osobní setkání s rodiči ze spádových ZŠ anebo také 

vlastní tištěné noviny. 

Z výše uvedeného lze dovodit, že většina ZUŠ kombinuje různé formy propagace za 

účelem zvýšení efektu. ZUŠ se v žádném případě nespoléhají jen na jednu či dvě formy 

propagace, což by bylo nedostačující. 

Graf č. 7: Propagační materiály 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 9: Jak významnou roli hraje dle Vašeho názoru prezentace školy na veřejnosti 

pro PR ZUŠ?  

Tato otázka zjišťovala, jaký pohled mají ředitelé ZUŠ na význam a roli prezentace školy na 

veřejnosti pro její PR. Zde se naprostá většina respondentů (110 respondentů, 76,9%) 

shodla na tom, že prezentace školy na veřejnosti hraje velmi důležitou roli v PR školy.  

Dalších 27 respondentů (18,9 ) považovalo tuto roli za spíše důležitou. Jen šest 

respondentů (4,2 ) označilo tuto roli za spíše nedůležitou a žádný respondent nezvolil 

možnost, že nehraje roli v PR školy. Z výsledků je tudíž zřejmé, že ředitelé ZUŠ si jsou 

vědomi toho, že prezentace školy je pro její PR důležitá, většina respondentů uvedla, že 

dokonce velmi důležitá. Níže je opět přiložen graf, který shrnuje výsledky. 

Graf č. 8: Role prezentace školy na veřejnosti pro PR ZUŠ 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 10: Konají se nebo nekonají na vaší ZUŠ dny otevřených dveří pro veřejnost?  

Na tuto otázku odpovědělo kladně 91 respondentů (63,6%), naopak záporně odpovědělo 52 

respondentů (36,4%). Odpověď na tuto otázku mě poměrně negativně překvapila, neboť 

jsem předpokládala, že den otevřených dveří bude patřit k základním a velmi efektivním 

nástrojům propagace ZUŠ. Skutečnost je však taková, že jej pořádá jen 63,6   ZUŠ, které 

vyplnily dotazník. Výsledky jsem opět zanesla do grafu. 

 

 

 

Graf č. 9: Den otevřených dveří 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 11: Nabízíte některou z níže uvedených služeb?  

Otázka měla za cíl zjistit, jaké zvláštní či nadstandartní služby ZUŠ nabízí. Opět bylo 

možné zvolit i více možností, přičemž v nabídce byly následující: soutěže, workshopy pro 

žáky, workshopy pro učitele, letní školy, festivaly, vzdělávání seniorů, tematicky zaměřená 

soustředění, jiná. S ohledem na přehlednost jsem výsledky zpracovala do tabulky. 

Tabulka č. 2: Nabízené služby 

Služba Počet ZUŠ 

Soutěže 114 

 orkshopy pro žáky 78 

 orkshopy pro učitele 41 

Letní školy 31 

Festivaly 63 

Vzdělávání seniorů 14 

Tematicky zaměřená soustředění 83 

Jiné 17 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejčastěji nabízenou službou tak byly soutěže, které nabízelo 114 ZUŠ (81,4  ). Dále 

mezi často nabízené služby patřila tematicky zaměřená soustředění (83 respondentů, 59,3 

%), workshopy pro žáky (78 respondentů, 55,7 ) a festivaly (63 respondentů, 45%). Mezi 

nejméně časté pak patřilo vzdělávání seniorů (14 respondentů, 10 ) a příliš časté nebyly 

ani letní školy (31 respondentů, 22,1%).  17 respondentů (12,1 ) uvedlo, že nabízí jiné 

služby, mezi které patřilo zejména vzdělávání dospělých, multigenerační kurzy, víkendová 

soustředění či workshopy pro veřejnost. Níže opět přikládám graf. 
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Graf č. 10: Služby ZUŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 12: Má či nemá Vaše ZUŠ zpracované vlastní specifické logo?  

Na tuto otázku odpovědělo 129 respondentů (90,2  ), že ZUŠ má zpracované vlastní logo. 

Pouhých 14 respondentů (9,8  ) uvedlo, že jejich ZUŠ zpracované logo nemá. Viz graf. 
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Graf č. 11: Logo ZUŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 13: Sledujete marketingovou komunikaci s veřejností u konkurenčních ZUŠ?  

Tato otázka měla za cíl zjistit, nakolik ZUŠ sledují konkurenci a nakolik se tudíž mohou u 

ní inspirovat. 97 respondentů (67,8 ) uvedlo, že marketingovou komunikaci konkurence 

s veřejností sleduje. 46 respondentů (32,2%) naopak uvedlo, že ji nesleduje. Z toho plyne, 

že ZUŠ v řadě případů sledují komunikaci konkurence s veřejností, nicméně v této oblasti 

má řada ZUŠ stále ještě rezervy, resp. prostor pro případné zlepšení. 
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Graf č. 12: Sledování marketingové komunikace konkurence s veřejností 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 14: Spokojený žák je hlavním zdrojem příjmů ZUŠ.  

U této otázky měli respondenti vybrat, nakolik souhlasí s tímto tvrzením.  

66 respondentů (46,2 ) uvedlo, že s tvrzením zcela souhlasí. 67 respondentů (46,9%) 

uvedlo, že spíše souhlasí. 10 respondentů (7 ) uvedlo, že spíše nesouhlasí. Možnost „zcela 

nesouhlasím“ nezvolil žádný respondent. Ze zjištěných výsledků plyne, že ZUŠ si sice jsou 

vědomy toho, že spokojený žák je pro jejich příjmovou situaci důležitý, ale zcela s tímto 

tvrzením souhlasila jen necelá polovina respondentů. Zde se opět do jisté míry projevuje, 

že ZUŠ stále nejsou zcela zvyklé na konkurenci a tržní přístup ke vzdělávání. 
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konkurenčních ZUŠ? 
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Graf č. 13: Spokojený žák jako zdroj příjmů ZUŠ 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 15: Každý ze zaměstnanců ZUŠ svým chováním reprezentuje ZUŠ, hraje 

důležitou roli v otázce dobrého jména školy.  

Stejně jako u předchozí otázky respondenti vyjadřovali souhlas či nesouhlas s uvedeným 

výrokem. Zde byly výsledky velmi přesvědčivé, neboť 128 respondentů (89,5%) uvedlo, 

že s výrokem zcela souhlasí, 15 respondentů (10,5%) uvedlo, že s výrokem spíše souhlasí. 

Žádný respondent neuvedl, že by s výrokem nesouhlasil. Pozitivním zjištěním tedy je, že 

ZUŠ si jsou plně vědomy, že jejich zaměstnanci, a to nejen vyučující, ale veškeří 

zaměstnanci, kteří přijdou do styku s žáky či jejich rodiči, reprezentují školu, tj. je 

nežádoucí, aby se zaměstnanci školy chovali v přítomnosti žáků či jejich rodičů nevhodně. 
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Graf č. 14: Zaměstnanci reprezentují ZUŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 16: Důležitou roli hraje zpětná vazba žáků, jejich přání, potřeby 

 a celkové hodnocení ZUŠ.  

Jednalo se o další otázku, kde měli respondenti vyjádřit souhlas či nesouhlas s výrokem. 

S tímto výrokem vyslovilo naprostý souhlas 97 respondentů (67,8 ) a 44 respondentů 

(30,8 ) uvedlo, že s výrokem spíše souhlasí. Pouze dvě (1,4 ) ZUŠ uvedly, že s výrokem 

spíše nesouhlasí, možnost „zcela nesouhlasím“ nezvolila žádná ZUŠ. V této souvislosti je 

zřejmé, že většina ZUŠ si je vědoma toho, že přání a potřeby žáků a s tím související 

zpětná vazba jsou velmi důležitou součástí marketingu a propagace školy. Přesto se však 

našly i výjimky, které přáním a potřebám žáků stejně jako zpětné vazbě nepřikládají 

důležitost. 
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Graf č. 15: Význam zpětné vazby, přání a potřeb žáka 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 17: ZUŠ dle mého názoru využívá v maximální míře různé nástroje ke své 

propagaci.  

V tomto případě respondenti opět vyjadřovali souhlas či nesouhlas s uvedeným výrokem. 

51 respondentů (35,9 ) uvedlo, že s výrokem zcela souhlasí. Většina respondentů, tj. 80 

(56,3 ) uvedlo, že s výrokem spíše souhlasí. 10 respondentů (tj. 7  ) uvedlo, že 

s výrokem spíše nesouhlasí a jeden respondent (0,7 ) uvedl, že vůbec nesouhlasí. Z tohoto 

je zřejmé, že ZUŠ vesměs mají ve využití marketingových nástrojů k propagaci určité 

rezervy, kterých si jsou vědomé. 
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Graf č. 16: Využití marketingových nástrojů k propagaci 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Sociodemografické údaje 

Do této části dotazníku byly zařazeny poslední tři otázky, které zjišťovaly 

sociodemografické údaje pro účely kontextu. 

Otázka č. 18: Zřizovatelem vaší ZUŠ je: 

Tato otázka zjišťovala, kdo je zřizovatelem ZUŠ, které na dotazník odpověděly. Ve více 

než polovině případů 78 ZUŠ ( 54, 5 ) byla zřizovatelem obec či město. Ve 42,7% 

případech (61 respondentů) byl zřizovatelem ZUŠ kraj. Ve zbývajících čtyřech případech 

(2,8 ) byl zřizovatelem jiný subjekt.  
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Graf č. 17: Zřizovatel ZUŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 19: Počet obyvatel v obci/ města, kde se nachází vaše ZUŠ? 

Tato otázka zjišťovala počet obyvatel v obci, kde se ZUŠ nachází. V této souvislosti stojí 

za zmínku, že nejčastěji vyplňovali dotazník ředitelé ZUŠ z menších měst (do 10 000 

obyvatel a v rozmezí 10 001-25 000 obyvatel), což dokazuje i přiložený graf. 
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Graf č. 18: Počet obyvatel obce 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 20: Kraj, v němž se vaše ZUŠ nachází: 

Poslední otázka dotazníku zjišťovala, v jakém kraji se ZUŠ nachází. Zde stojí  

za zmínku, že ze 14 krajů v České republice měl oproti jiným významnou převahu 

Středočeský kraj, ze kterého bylo 19,6  respondentů. Naopak nejméně vyplněných 

dotazníků bylo ze Zlínského kraje, Vysočiny a z Libereckého kraje, které byly každý 

zastoupeny jen 3,5% všech respondentů. 
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Graf č. 19: Kraj, kde se ZUŠ nachází 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.3 Řízené rozhovory 

Původním cílem bylo realizovat řízené rozhovory s pěti řediteli ZUŠ, a to se nakonec díky 

vstřícnosti ředitelů podařilo. Rozhovory byly v zásadě strukturovány tak, že vycházely 

z otázek v dotazníku a na vybrané otázky navazovaly a prohlubovaly je, jiné otázky byly 

zcela vypuštěny. Všech pět realizovaných rozhovorů jsou přílohami 2,3,4,5 a 6 této práce. 
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V rámci řízených rozhovorů se naplno projevila různorodost základních uměleckých škol, 

což v dotazníku nebylo možné zohlednit. Kupříkladu je zřejmé, že je rozdíl 

v marketingových možnostech ZUŠ se 190 žáky a ZUŠ s 1000 žáky. 

I když jsem vedla rozhovory s řediteli dvou menších ZUŠ (190 a 350 žáků) a tří velkých 

ZUŠ (450, 800 a 1000 žáků), ani v jedné z nich neměli koordinátora marketingových 

činností, ačkoli všichni respondenti by ho uvítali. V těchto případech důvodem, proč 

takový zaměstnanec v ZUŠ nebyl, byly především omezené finanční prostředky. 

Všech pět ZUŠ mělo vypracovanou S OT analýzu, jedna ZUŠ i PEST analýzu. Zajímavé 

je, že se jednalo o jednu z menších ZUŠ (s 350 žáky). Čtyři z pěti škol nesledovaly 

konkrétní marketingovou strategii, ale využívaly k propagaci obecné marketingové 

nástroje. Jedna ZUŠ měla zpracovaný marketingový plán, tzv. vizi školy a směrování 

školy. V tomto případě se jednalo o větší ZUŠ (s 800 žáky). Z toho je zřejmé, že ZUŠ se 

marketingu a propagaci snaží věnovat. 

Z pohledu marketingu je poměrně důležité, že ačkoli všechny ZUŠ vydávaly výroční 

zprávu, činily tak z důvodu, že to po nich vyžadoval zřizovatel (ačkoli právně zakotvena 

tato povinnost není), nikoli primárně za účelem marketingu. Zde je podle mého názoru 

možný prostor pro změnu přístupu k výroční zprávě, kterou lze publikovat tak, aby byla 

např. na webu viditelná, upozornit na ni, aby byla využita i jako nástroj propagace a nikoli 

jen za účelem splnění povinnosti vůči zřizovateli. 

Všech pět oslovených škol pořádá výchovné koncerty, které mohou být dobrým zdrojem 

propagace. Je však zajímavým a podnětným zjištěním, že zatímco u některých ZUŠ byla 

zpětná vazba na tyto koncerty minimální, u jiných tomu bylo naopak. Zde je otázkou, zda 

má na zpětnou vazbu vliv přístup ředitelů a celé ZUŠ ke koncepci koncertu, k marketingu 

koncertů nebo jiné faktory, kdy např. v jednom rozhovoru ředitelka ZUŠ v této souvislosti 

zmínila „Hrají tu domnívám se i jiné faktory – společenské prostředí, složení obyvatel, 

mnoho kroužků za minimální cenu…..“
61

 

Dále jsem se v rozhovoru věnovala webovým stránkám, které měly všechny ZUŠ, nicméně 

někteří ředitelé sami uvedli, že web má určité nedostatky, což souviselo především 
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s nedostatkem finančních prostředků. Vedle toho se však respondenti aktivně snažili 

odkazovat na web rodiče žáků, někteří stránky aktualizovali dokonce denně. Odlišné 

názory jsem zaznamenala na diskuzní fórum na webu. V jednom případě bylo zrušeno, 

proto, že si tam děti údajně psaly nevhodné vzkazy, v jednom případě byl na webu 

dostupný chat a ve třetím případě se domnívám, že ředitelé nesprávně zaměnili diskuzní 

fórum, popř. chat za odkaz určený k zaslání vzkazu (e-mailu). 

Rozporuplné názory jsem zaznamenala rovněž na sociální sítě. Jedna ze ZUŠ měla profil 

na facebooku, další tři ředitelé o zřízení profilu uvažovali, ale nebyli zatím rozhodnuti, 

resp. jedna ředitelka např. uvedla, že se bojí zneužití. Jedna z ředitelek  

o zřízení profilu ani neuvažovala. Zde je patrné, že přístup k sociálním sítím se velmi liší. 

Pokud se týká prostředků propagace, byly mezi oslovenými řediteli zmiňovány zejména 

následující: mediální prostředky (místní tisk, rozhlas, TV), tištěné materiály (prospekty o 

škole, almanachy, plakáty, pozvánky na akce, letáky), webové stránky, e-mailový 

newsletter. Zde bylo rovněž možné identifikovat rozdíly mezi jednotlivými školami, 

některé kladly velký důraz na propagaci online, jiné na tradiční formy propagace. Všechny 

ZUŠ navíc měly vytvořené vlastní logo. 

Většina oslovených ředitelů si je také vědoma konkurence a nutnosti bojovat o každého 

žáka. V některých ZUŠ byla situace lepší, v některých horší (např. v jedné obci se za rok 

narodilo jen 100 dětí, k tomu lidé odházejí za prací z obce, čímž je skutečně nedostatek 

žáků, jinde situace tak kritická není, nicméně ve větších městech je zase velká konkurence 

ZUŠ i jiných typů kurzů a volnočasových aktivit. Všichni ředitelé, se kterými jsem měla 

možnost vést rozhovor, připustili, že sledují marketingovou komunikaci s veřejností u 

konkurenčních škol a považují ji za zdroj inspirace pro sebe a svoji ZUŠ. 
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6. Výsledky 

6.1  Dotazníkové šetření 

V rámci dotazníkového šetření bylo zjištěno, že většina ZUŠ nemá specifickou pozici 

marketingového koordinátora, většinou se marketingu věnuje především ředitel ZUŠ, popř. 

někdo další z vedení školy. Většina oslovených ZUŠ si uvědomuje, že marketing je pro 

jejich činnost a existenci důležitý a věnuje mu přiměřenou pozornost. Téměř všechny ZUŠ 

mají webové stránky, necelá polovina ZUŠ má i profil na sociálních sítích. Většina 

oslovených ZUŠ sice pracuje s nástroji marketingu a propagace, ale nemá vypracovanou 

marketingovou strategii. 

Většina respondentů si navíc byla vědoma toho, že nejen nabídka vzdělávacího programu, 

různorodá rozmanitost vzdělávacího zaměření, cena, ale i například přístup a chování 

zaměstnanců, přání a potřeby zákazníka jsou z hlediska marketingu důležité. Přesto se však 

našly ZUŠ, které například zpětnou vazbu či přání a požadavky zákazníka nepovažovaly za 

důležité. Stejně tak se našlo poměrně hodně ZUŠ, které se domnívaly, že spokojený žák 

není nejlepším zdrojem finančních prostředků. 

Celkově bylo dotazníkovým šetřením zjištěno, že ZUŠ si v oblasti marketingu obvykle (až 

na výjimky) vedou poměrně dobře, mají určitou představu a snaží se marketingu věnovat, 

nicméně problémem je obecně nedostatek finančních prostředků a tím i nemožnost větší 

systematizace. Řada zjištění mě však pozitivně překvapila (např., že většina ZUŠ má 

zpracované logo, téměř všechny ZUŠ mají webové stránky a většina je více či méně 

pravidelně aktualizuje apod.) 

6.2  Řízené rozhovory 

V zásadě lze tedy říci, že všichni respondenti, se kterými jsem vedla rozhovory, měli 

určitou představu o tom, že je nutné věnovat se marketingu, měli zpracovanou alespoň 

S OT analýzu, více či méně využívali k propagaci internet (zejména webové stránky,  

v jednom případě i facebook) a do určité míry se potýkali s nedostatkem finančních 

prostředků, které samozřejmě negativně ovlivňují možnost investice do marketingu ZUŠ. 

Přesto se však přístup ředitelů do jisté míry lišil, někdo propagoval ZUŠ více přes web, 

jiný spíše tradiční formou, někdo měl obavy např. ze zřízení facebooku, jiný již měl profil 
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apod. Ve všech případech však bylo patrné, že ředitelé si jsou vědomi toho, že marketing je 

nedílnou součástí činnosti ZUŠ a snažili se využívat vesměs obecné nástroje marketingu 

(jen ve dvou případech byla zpracována komplexní strategie). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že vedle finančních možností a znalostí ředitelů ZUŠ o 

marketingu, má na marketing ZUŠ vliv jednak pohled ředitele na věc, ale i společenská 

situace v místě, kde se daná základní umělecká škola nachází.  

6.3  Výzkumné otázky a tvrzení 

 Práce měla odpovědět na následující výzkumné otázky: Jaké nejdůležitější 

nástroje marketingového řízení je možné vysledovat v práci managementu 

ZUŠ a lze na základě zjištěných závěrů posoudit jejich efektivitu? 

Ačkoli jsem to neočekávala, mezi nejdůležitější marketingové nástroje patřilo využití 

propagace ve formě webových stránek. V případě ZUŠ je pak typickým marketingovým 

nástrojem rovněž například event, tj. různá představení, která ZUŠ více či méně musí 

organizovat a která lze marketingově velmi dobře využít. 

 S jakými podklady opravdu pracuje management ZUŠ při tvorbě svých 

marketingových strategií? 

V této práci bylo zjištěno, že většina ZUŠ nevytváří marketingovou strategii, častým jevem 

spíše je, že ZUŠ využívají jednotlivé nástroje marketingu a propagace. V některých 

případech bylo např. řediteli zmíněno, že zdrojem informací je zpracování výroční zprávy, 

nebo že se ředitelé inspirují u konkurence v oblasti komunikace s veřejností. Velmi často 

se pracuje se zpětnou vazbou od žáků i jejich rodičů. 

 Byly zjištěny problémové oblasti chodu managementu ZUŠ? 

Problémem v managementu ZUŠ je obecně nedostatek finančních prostředků  

a s tím související skutečnost, že ačkoli ZUŠ se dnes musí věnovat marketingu, nemají 

obvykle k dispozici odborníka na tuto oblast. Dalším problémem pak byla skutečnost, že 

velká část ZUŠ nemá vypracovanou komplexní marketingovou strategii, ale spíše používá 

jednotlivé nástroje samostatně, což nemá zdaleka takový efekt jako komplexní strategie. 
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Práce měla dále ověřovat následující předpoklady (tvrzení): 

Tvrzení č. 1: ZUŠ při komunikaci se svými zákazníky i potenciálními zájemci  

o služby využívají jen malou část dostupných komunikačních prostředků a značné rezervy 

mají v oblasti využití internetu a sociálních sítí jako komunikačního nástroje. 

V této práci bylo zjištěno, že ZUŠ sice mají určité rezervy ve využívání např. sociálních 

sítí, které využívá jen asi 45   ZUŠ, nicméně toto tvrzení spíše nelze potvrdit, neboť na 

základě provedených výzkumů jsem zjistila, že ZUŠ využívají dostatečný počet 

komunikačních nástrojů, většina ZUŠ má webové stránky, které jsou navíc pravidelně 

aktualizovány, častým nástrojem komunikace je například i rozesílání e-mailů či chat nebo 

kontaktní formulář na webu. 

Tvrzení č. 2: ZUŠ zjišťují požadavky a přání zákazníků a snaží se na ně reagovat, tj. 

přizpůsobit nabídku svých služeb poptávce na trhu. 

Na základě vyhodnocení výsledků otázky č. 16 dotazníku (a souvisejících pasáží 

rozhovorů) bylo zjištěno, že zpětná vazba, požadavky a přání zákazníka hrají důležitou 

roli. S tímto zcela souhlasilo 67,8   respondentů, dalších 30,8   respondentů s tímto 

tvrzením spíše souhlasilo. Na základě těchto zjištění lze tedy uvedené tvrzení potvrdit. 
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7. Závěr 

Cílem práce bylo zpracovat odborně fundovaný materiál zabývající se zjištěními, 

jaké jsou postoje a praktické zkušenosti managementu s uplatňováním aplikace 

marketingového řízení v základních uměleckých školách a dle výzkumných závěrů 

pojednávajících o nynějším organizování managementu v praxi navrhnout úpravy či 

opatření zefektivňující chod tohoto managementu, budou-li identifikovány jakékoli 

problémy v této oblasti. 

Ačkoli jsem měla na počátku zpracování práce za to, že marketing je v celé řadě 

škol ZUŠ nevyjímaje, stále do značné míry podceňován prostřednictvím výzkumu bylo 

zjištěno, že to není pravda. Marketingu je v mezích možností řediteli základních 

uměleckých škol věnována poměrně významná pozornost, problémem není podceňování 

marketingu jako takového, ale spíše nedostatek finančních prostředků a s tím například 

související nedostatek zaměstnanců za účelem realizace marketingu. 

Bakalářská práce je členěna do dvou hlavních částí. V teoretické části byla nejprve 

zkoumána teoretická východiska problematiky, která byla nastudována z odborné 

literatury. Podrobně zde byly analyzovány pojmy a definice související s marketingem 

ZUŠ, zdokumentován byl význam marketingu jako způsobu při dosahování strategických 

cílů organizace a nutnost koncepčního marketingového myšlení při prezentaci ZUŠ, dále 

bylo představeno několik modelů marketingového mixu, zejména mix 4P a 4C ve vztahu 

k řízení ZUŠ. Zpracování uvedených teoretických východisek prezentuji v prvních třech 

kapitolách práce. Klíčové postavení mezi nimi, vzhledem k naplnění cíle této bakalářské 

práce, má třetí kapitola, která se zaměřuje přímo na marketing ve školství. 

Na teoretická východiska pak navázala výzkumná část, která byla tvořena kapitolou 

pátou, ve které byl realizován kvantitativní výzkum ve formě dotazníkového šetření a 

kvalitativní výzkum ve formě řízených rozhovorů s pěti řediteli ZUŠ. Díky nimž jsem se 

snažila identifikovat problémy a rozdíly jednotlivých marketingových strategií, jež jsou 

uplatňovány. Šestá kapitola formuluje výsledky výzkumných otázek a nejdůležitější závěry 

práce. 
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V této části práce bylo mimo jiné zjištěno, že bohužel ke komplexní marketingové 

strategii chybějí zejména prostředky (na což poukazovali respondenti v řízeném 

rozhovoru), pracovníci s odbornými znalostmi marketingu (opět se jednalo o zmiňovaný 

problém) a stejně tak časové možnosti oslovených ředitelů ZUŠ jsou nedostačující. 

Domnívám se, že aby se situace v oblasti marketingu ZUŠ zlepšila, bylo by nutné 

přidělit ZUŠ více finančních prostředků, které by mohly investovat do marketingu. To by 

podle mého názoru znamenalo především zvýšení maximálního limitu, kolik prostředků 

mohou ZUŠ inkasovat za jednotlivá vzdělávací zaměření. Bylo by rovněž vhodné začít 

například výroční zprávy využívat i z marketingového hlediska (ZUŠ je leckdy 

zpracovávají jen proto, že je vyžaduje jejich zřizovatel, což je neefektivní přístup.)  

Na základě výše uvedené analýzy se cíle v mezích možností bakalářské práce 

podařilo naplnit, snahou bylo, zpracovat odborný materiál zaměřený na ZUŠ, který může 

mít i praktický přínos. Zajímavé by bylo se na některé otázky zaměřit více do hloubky, 

například by bylo možné řadu otázek z dotazníkového šetření, kde respondenti odpovídali 

ze svého subjektivního pohledu, objektivně ověřit. Například ověření jak často skutečně 

základní umělecké školy aktualizují webové stránky apod. To by napomohlo hlubšímu 

posouzení souvislostí, na které jsem se ve svém výzkumu příliš nezaměřovala. Dále by 

bylo nesporně možné provést výzkumné šetření ještě mezi rodiči žáků ZUŠ jako platícími 

zákazníky a zhodnotit marketing základních uměleckých škol z pohledu nejen 

managementu školy, ale také z pohledu rodičů, kteří jsou platícími zákazníky ZUŠ, tudíž 

jejich pohled na věc je nesporně velmi důležitý. 

Práce dále ověřovala dvě tvrzení, z nichž jedna bylo vyvráceno a druhé naopak 

potvrzeno. Z toho vyplývá, že se nelze spoléhat jen na předpoklady, ale je třeba se zaměřit 

na fakta, která je nutno objektivně vyhodnotit. 

Tato práce se může též stát podpůrným materiálem, inspirací či impulsem pro management 

základních uměleckých škol v oblasti marketingu. Práce by dále mohla sloužit jako 

podkladový materiál pra další výzkumná šetření, jenž na vymezenou problematiku 

navazují, nebo ji rozšiřují, například na šetření, která byla nastíněna výše. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Dotazník 

Máte ve svém pracovním týmu zaměstnance na pozici koordinátora marketingových 

činností, či nikoli? 

Ano 

Ne 

Dá se říci, že vaše ZUŠ sleduje konkrétní cílenou marketingovou strategii a vydává na 

ni určité náklady ze svého rozpočtu, či nikoli? 

Máme vlastní marketingovou koncepci, k jejíž realizaci se pojí dlouhodobé hrazení 

nákladů s ní souvisejících. 

Nesledujeme určitou marketingovou strategii, ale snažíme se marketing zlepšovat, při 

čemž vycházíme i z aktuálních finančních možností ZUŠ. 

Nesledujeme žádnou ucelenou marketingovou strategii, vycházíme z klasických nástrojů 

propagace ZUŠ (např. den otevřených dveří), s nimiž se pojí spíše jednorázové menší 

výdaje. 

Marketingovou oblastí se naše ZUŠ nezabývá, tudíž na ni nemáme vyhraněny žádné 

náklady. 

Vydává vaše ZUŠ výroční zprávu? 

Ano 

Ne 

Máte vlastní webové stránky ZUŠ? 

Ano 

Ne (pokud odpovíte tuto možnost, další otázku prosím nevyplňujte) 

 

 



71 
 

Aktualizujete informace na těchto webových stránkách? 

Ano, pravidelně. 

Ano, nepravidelně. 

Ano, ale pouze výjimečně. 

Ne, tato stránka slouží jako základní zdroj stálých informací o ZUŠ. 

 

Máte vlastní profil ZUŠ na některé ze sociálních sítí? 

Ano 

Ne 

Zjišťujete nějakým způsobem potřeby a přání vašich klientů (anonymní dotazníková 

šetření aj.)? 

Ano 

Ne 

Jaké propagační materiály využívá vaše ZUŠ? 

Web                                                               a) Ano      b) Ne 

Propagační DVD                                           a) Ano      b) Ne 

Školní newsletter                                           a) Ano      b) Ne 

Upomínkové předměty ZUŠ                         a) Ano      b) Ne 

Reklama v místních médiích (tisk, rozhlas)  a) Ano      b) Ne 

Reklamní letáky                                             a) Ano      b) Ne 

Plakáty s nabídkou poskytovaných služeb    a) Ano      b) Ne 

Jiné: (prosím vypište) …………………………………………………………….. 
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Jak významnou roli hraje dle Vašeho názoru prezentace školy na veřejnosti pro PR 

ZUŠ? 

Velmi důležitou. 

Spíše důležitou. 

Spíše nedůležitou. 

Žádnou roli v otázce PR ZUŠ nehraje 

Konají, či se nekonají na vaší ZUŠ dny otevřených dveří pro veřejnost? 

Ano 

Ne 

Nabízíte některou z níže uvedených služeb? 

Soutěže     a) Ano   b) Ne 

 orkshopy pro žáky    a) Ano   b) Ne 

 orkshopy pro učitele   a) Ano   b) Ne  

Letní školy    a) Ano   b) Ne 

Vzdělávání seniorů   a) Ano   b) Ne 

Tematicky zaměřená soustředění a) Ano   b) Ne 

 

Má, či nemá vaše ZUŠ zpracované vlastní specifické logo? 

Ano, má. 

Ne, nemá. 

Sledujete marketingovou komunikaci s veřejností u konkurenčních ZUŠ? 

Ano 

Ne 
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V tomto bloku otázek prosím uveďte pravdivost jednotlivých tvrzení: 

Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními? 

 

Spokojený žák je hlavním zdrojem příjmů ZUŠ. 

Zcela souhlasím. 

Spíše souhlasím. 

Spíše nesouhlasím. 

Zcela nesouhlasím. 

Každý ze zaměstnanců ZUŠ svým chováním reprezentuje ZUŠ, hraje důležitou roli 

v otázce dobrého jména školy. 

Zcela souhlasím. 

Spíše souhlasím. 

Spíše souhlasím. 

Zcela nesouhlasím. 

Důležitou roli hraje zpětná vazba žáků, jejich přání, potřeby a celkové  hodnocení 

ZUŠ. 

Zcela souhlasím. 

Spíše souhlasím. 

Spíše nesouhlasím. 

Zcela nesouhlasím. 

 

ZUŠ dle mého názoru využívá v maximální míře různé nástroje ke své propagaci. 



74 
 

Zcela souhlasím. 

Spíše souhlasím. 

Spíše nesouhlasím. 

Zcela nesouhlasím. 

 

Zřizovatelem ZUŠ je: 

Kraj, magistrát 

Obec, město 

Jiný subjekt (prosím vypište): ……………………………… 

 

Počet obyvatel v obci/městě, kde se nachází ZUŠ: 

Do 10 000 obyvatel 

10 001 – 25 000 obyvatel 

25 001 – 100 000 obyvatel 

Více než 100 000 obyvatel 
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Kraj, v němž se ZUŠ nachází: 

Praha 

Středočeský kraj 

Jihočeský 

Plzeňský 

Karlovarský 

Ústecký 

Liberecký 

Královéhradecký 

Pardubický 

Vysočina 

Jihomoravský 

Olomoucký 

Zlínský 

Moravskoslezský 
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Příloha č. 2: Rozhovor s ředitelkou ZUŠ Ústecký kraj 

počet žáků:  350 kapacita 450 

1. Paní ředitelko, máte ve svém pracovním týmu zaměstnance na pozici koordinátora 

marketingových činností či nikoli? 

Bohužel nemám, jsme malá ZUŠ a finančně to není ani možné. Od zřizovatele dostáváme 

opravdu jen na nutný provoz a z úplaty za vzdělání se snažíme nakupovat učební pomůcky, 

hudební nástroje. 

V počtu členů našeho týmu, myslím tím vedení, kde jsme pouze dva, se moc zázraků dělat 

nedá. 

2.  Pokud byste měla finanční prostředky, uvítala byste pracovníka na této pozici? 

Jistě, v dnešní době, kdy bojujeme doslova v našem kraji o každého žáka, by se taková 

pozice velmi hodila. Lidé se z našeho města stěhují za prací. Vždyť v našem městě se v 

 minulém roce narodilo pouze 100 dětí. 

3. Navážu otázkou, máte vypracovanou některou ze strategických analýz? Na přiklad  

PEST analýzu či SWOT analýzu?    

Ano, obě tyto analýzy máme vypracované. 

4. Dá se říci, že Vaše ZUŠ sleduje konkrétní cílenou marketingovou strategii a vydává 

na ni určité náklady ze svého rozpočtu? 

Z žádné ucelené marketingové strategie nevycházíme, vycházíme z klasických nástrojů 

propagace, jako jsou veřejné akce – koncerty žáků, den otevřených dveří, plakáty, 

divadelní představení, webové stránky, školní newsleter. 

5. Máte např. školní upomínkové předměty? 

 Prozatím z finančních důvodů nemáme. 

6. Vydává Vaše ZUŠ výroční zprávu? 

Samozřejmě, vydává. Výroční zprávu vyžaduje zřizovatel.  Její vytváření je pro mne sice 

administrativní zátěží, ale na druhou stranu si vždy ujasním, co se za poslední rok událo, co 

bylo správné a co zase ne. Taková další menší analýza. 
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7. Máte vlastní webové stránky? 

Domnívám se, že pro každou školu by měly být webové stránky samozřejmostí. O to více 

mne mrzí, že účast klientů není zdaleka alespoň 50  . Proto jsme přistoupili též k zavedení 

sociální sítě, která tyto stránky dubluje. 

8. Odkazujete aktivně rodiče na webové stránky, prezentujete odkaz na web v rámci 

nabídky služeb, inzerce nebo na Vašich akcích? 

Na stránkách najdou naši klienti úplně vše – koncerty a akce, soutěže, dokumenty, 

kalendář akcí, kurzy. Opravdu se snažíme na stránky dát maximum informací. Jsme na 

stránkách denně. Často to používáme i jako argument, když rodiče nebo žáci říkají „my o 

tom nevěděli“. I učitelé mají svou rubriku (něco jako moodle), kde se dozvědí pro ně 

potřebné informace. 

9. Máte na webových stránkách diskuzní fórum? 

Měli jsme chat, ale zrušili jsme ho. Děti to využívaly k nevhodné komunikaci. V současné 

době komunikaci umožňujeme na facebooku. Na webu zůstal mail ve stylu: napište nám…. 

10. Co se týče facebooku 

Od facebooku jsem si slibovala rychlejší předávání informací školy, informace o 

pořádaných akcích.  Chtěla jsem se přizpůsobit mladým lidem, i tady jsme čekali lepší 

odezvu i ze strany učitelů, protože mladí učitelé mají své FC stránky a přes ně velmi hojně 

komunikují se žáky i rodiči, školní facebook moc nevyužívají. Stále komunikují přes své 

stránky. 

11. Jaké komunikační techniky nejvíce využíváte? 

Jak jsem již zmínila: webové stránky, plakáty, místní tisk, místní kabelovou a internetovou 

televizi. Emailový rozesílač přes web, kdy posílám informace na email všem rodičům a 

žákům. 

12. Využíváte raději mail, kde předáváte informace o chystaných akcích? 

Email je asi na druhém místě za webem, ale spíše společně. 
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13. Zjišťujete potřeby a přání Vašich klientů: 

Ano, pravidelně děláme autoevaluaci, i když vím, že není povinná. A každý učitel si dělá 

vlastní analýzu třídy, o které pak informuje vedení. 

14. Konají, či se nekonají na Vaší ZUŠ dny otevřených dveří? 

Ano využíváme DNE DĚTÍ, pojímáme to jako velký den na ZUŠ. 

Tyto dny u nás probíhají jako průřez činností ZUŠ i jako informační kampaň. 

15. Pořádáte též výchovné koncerty? 

Výchovné koncerty děláme pravidelně  2x do roka (vánoční projekt a jarní projekt), 

maraton dopoledních představení pro MŠ a ZŠ jako celoplošný projekt na dané téma. 

Můžeme se přetrhnout, ale zpětná vazba je minimální. Hrají tu domnívám se i jiné faktory 

– společenské prostředí, složení obyvatel, mnoho kroužků za minimální cenu. 

16. Co ještě nabízí Vaše ZUŠ? 

Pořádáme workshopy jak pro žáky, tak i v rámci DVPP workshopy pro učitele. 

O letních prázdninách pořádáme festival současného tance s dílnami pro děti, veřejnost a 

neprofesionální tanečníky. 

Chystáme se rozjet projekt o vzdělávání seniorů. 

17. Má vaše škola svoje logo? 

Ano má, myslím, že se povedlo, je na ně velmi dobrá odezva. 

18. Při své vytíženosti sledujete marketingovou komunikaci s veřejností u 

konkurenčních ZUŠ? 

Ano sleduji, přiznám se, když je čas. Dozvím se nové informace a často se nechávám 

inspirovat. 
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Příloha č. 3: Rozhovor s ředitelkou ZUŠ -  kraj Vysočina 

počet žáků: 190  

 

1. Paní ředitelko, máte ve svém pracovním týmu zaměstnance na pozici koordinátora 

marketingových činností či nikoli? 

Ano, velmi bych uvítala pracovníka alespoň na částečný úvazek, který by se věnoval 

marketingu či marketingové strategii školy. Bohužel chybí finanční prostředky. Tuto 

činnost se snažím v rámci svých možností zastávat sama, eventuálně ve spolupráci 

s kolegy. 

2. Navážu otázkou, máte vypracovanou některou ze strategických analýz? 

Ano mám vypracovanou  S OT  situační analýzu. 

3. Dá se říci, že Vaše ZUŠ sleduje konkrétní cílenou marketingovou strategii a vydává 

na ni určité náklady ze svého rozpočtu? 

Nesleduji žádnou ucelenou marketingovou strategii, vycházím z klasických nástrojů 

propagace ZUŠ a s tím jsou spíše spojeny vzhledem k naší finanční situaci menší finanční 

výdaje. 

Plakáty, koncerty, vystoupení,…. 

4. Máte třeba školní upomínkové předměty?    

Ano, máme upomínkové předměty školy. 

5. Vydává Vaše ZUŠ výroční zprávu? 

Ano, vyplývá to z požadavků zřizovatele, je to mojí každoroční povinností. Mimo jiné 

považuji zrovna výroční zprávu jako důstojný nástroj v propagaci školy, který buduje 

image celé organizace. Takže na jejím vypracování si nechávám opravdu záležet. Současně 

je to určitě nástroj veřejné kontroly. Do jisté míry je to odkaz stávajícím zákazníků, 

rodičům a žákům, zřizovateli, všem patří shrnutí, co všechno se v naší škole v uplynulém 

roce událo a jak se škole daří. 
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 6. Máte vlastní webové stránky? 

Ano, máme vlastní webové stránky, domnívám se, že webové stránky jsou nejenom pro tu 

naši školu nezbytností. Stránky nám zajišťuje externí firma.  Mimo jiné zde umisťujeme 

pořádané akce, dokumenty  - např. jak již byla zmiňována výroční zpráva. Vždy se snažím 

o maximální aktuálnost webových stránek. 

7. Odkazujete aktivně rodiče na webové stránky, prezentujete odkaz na web   

v  rámci nabídky služeb, inzerce nebo na Vašich akcích? 

 ebové stránky propagujeme na našich veřejných akcích, plakátech, vždy na ně 

nezapomeneme odkázat. Současně se snažím mapovat, kdo a kdy na naše stránky chodí.  

Po té pravidelně data analyzujeme. 

8. Máte na webových stránkách diskuzní fórum? 

Ano máme chat pro návštěvníky webu. 

9. Máte zavedenou nějakou ze sociálních sítí? 

Prozatím, na žádné ze sociálních sítí profil nevyužíváme. I když o tom uvažuji. Je to 

opravdu rychlý přenos informací mezi mladými lidmi. Ovšem bojím se zneužití… 

10. Jaké komunikační techniky nejvíce využíváte? 

Určitě webové stránky, plakáty, letáky, místní tisk.  

Emailový rozesílač přes web- kdy posílám informace na email všem rodičům a žákům 

nerozesíláme. 

12. Zjišťujete potřeby a přání Vašich klientů: 

Ano, pravidelně děláme autoevaluaci. 

13. Konají, či se nekonají na Vaší ZUŠ dny otevřených dveří? 

Ne, v naší ZUŠ dny otevřených dveří nepořádáme.  V současné době máme naplněnou 

kapacitu školy. 
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14. Pořádáte též výchovné koncerty? 

Každoročně v jarních měsících pořádáme výchovné koncerty pro mateřské školy ve městě 

a okolí.  

15. Co ještě nabízí Vaše ZUŠ? 

Dechový a taneční orchestr, který se podílí na kulturním dění ve městě a okolí. 

16. Má vaše škola svoje logo? 

Máme své specifické logo školy, které jsme vytvořili ve spolupráci s reklamní agenturou. 

17. Při své vytíženosti sledujete marketingovou komunikaci s veřejností u 

konkurenčních ZUŠ? 

Ano sleduji. Domnívám se, že by to měla být povinnost každého managementu školy. 
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Příloha č. 4:  Rozhovor s ředitelem ZUŠ – Středočeský kraj 

počet žáků: 1000 

1. Pane řediteli, máte ve svém pracovním týmu zaměstnance na pozici koordinátora 

marketingových činností, či nikoli? 

Takového zaměstnance, který by se zabýval pouze marketingovými činnostmi, nemám. 

V rámci školy mám pouze stanovené pedagogy, kteří se starají o informační vývěsky ve 

městě, kde pravidelně v měsíčních intervalech informujeme o přípravě veřejných 

vystoupení a akcích školy. Co se týče tvorby plakátů, spolupracuji z místní reklamní 

agenturou.   

2. Pokud byste měl finanční prostředky, uvítal byste pracovníka na této pozici? 

Určitě, jsem přesvědčen, že marketing je nedílnou součástí života školy. Naše škola 

v současné době je sice naplněna na 100 , ovšem vzhledem k demografické křivce to 

bude jistě za pár let jinak a my budeme muset vzhledem ke konkurenci / jiné zájmové 

činnosti ve městě/ zaujmout a být vidět. Vždyť v průběhu roku pořádáme nebo se 

zúčastňujeme cca 90 akcí. Takže člověk na pozici koordinátora marketingu by se na naší 

škole určitě neztratil. 

 3. Máte vypracovanou některou ze strategických analýz? 

Například  PEST analýzu či SWOT analýzu?   

Máme vypracovanou SWOT analýzu. 

4. Dá se říci, že Vaše ZUŠ sleduje konkrétní cílenou marketingovou strategii a vydává 

na ni určité náklady ze svého rozpočtu? 

Nemáme žádnou ucelenou marketingovou strategii, vycházíme z klasických nástrojů 

propagace, jako jsou veřejné akce – koncerty žáků, plakáty, divadelní představení, webové 

stránky, články do místních novin. Ve svém rozpočtu máme vyčleněno 10.000 Kč na 

prezentaci školy, upomínkové předměty, novoročenky a služby spojené z propagací. 

5. Máte třeba školní upomínkové předměty?  

Ano, máme školní upomínkové předměty, a to propisovací tužky s logem a jménem školy, 

minulý rok jsme nechali zhotovit hrníčky s logem ZUŠ, které jsme předávali hostům 

z partnerského města ve Francii, dále pak určitě některé práce žáků z výtvarného oboru.  
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6. Vydává Vaše ZUŠ výroční zprávu? 

Ano, i když to nemáme / ZUŠ/ legislativně povinné, výroční zprávu zpracovávám a 

předávám zřizovateli. Výroční zpráva je pro mne jakési ohlédnutí za minulým rokem, 

předání informací o vnitřním dění školy, jak se škole daří. Je to odkaz i pro potencionální 

zákazníky. V neposlední řadě je to důležitý nástroj pro propagaci školy, který se snažím 

směřovat ven i dovnitř. To znamená, že rozesílám výroční zprávu nejenom zřizovateli, ale i 

všem pedagogům, neboť i pro ně je důležité se podívat,  na čem pracovali oni či jejich 

kolegové. Výroční zprávu též vyvěšujeme na webové stránky i v prostorách školy pro 

rodiče a návštěvníky školy. 

7. Máte vlastní webové stránky? 

V dnešní době jsou webové stránky samozřejmostí snad pro každou školu. Stránky se 

snažíme aktualizovat, jak jen to je možné, ale vím, že zde máme slabiny. Jako správce 

webových stránek působí na ZUŠ náš bývalý žák. Snažím se, aby každá zajímavá akce, 

vystoupení končila medializací, a to minimálně na tomto webu školy. Informace mu 

zasílám mailem a on aktualizaci provádí. Zde si zase myslím, že koordinátor 

marketingových činností by i tuto činnost měl na starost a zadávání informací na webové 

stránky by jistě bylo pružnější. Přiznám se, že opravdu denně se webovým stránkám 

nevěnuji. 

8. Odkazujete aktivně rodiče na webové stránky, prezentujete odkaz na web v rámci 

nabídky služeb, inzerce nebo na Vašich akcích? 

Na webu jsou umístěny informace o koncertech a akcích, soutěžích, důležité dokumenty 

školy pro klienty školy. Tento rok jsme zavedli elektronickou školní dokumentaci, kde jak 

žáci, tak i rodiče mají možnost dívat se právě přes webové stránky do třídních knih, 

potažmo elektronických žákovských knížek. Tím jsme si zajistili do jisté míry i 

návštěvnost na našich webových stránkách. Rád bych zavedl pro klienty naší školy i 

širokou veřejnost elektronické newsletery. 
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9. Máte na webových stránkách diskuzní fórum? 

Ne, na webových stránkách nemáme diskuzní fórum. Máme zde odkaz na emaily jak na 

vedení školy, tak i na všechny pedagogy. Do budoucnosti bych chtěl jednotlivým 

pedagogům nejlépe přes redakční systém a po proškolení vytvořit podmínky pro to, aby 

dokázali sami editovat svůj příspěvek. 

10. Máte profil na některých ze sociálních sítí? 

Prozatím nemáme, i když dotazy k zavedení jsem již zaznamenal. Zatím jsem na vážkách. 

Na jednu stranu vím, že to, co je pro rodiče našich žáků web, pro většinu dětí je sociální 

síť. Je to v současné době fenomén mezi mladými lidmi a určitě rychlý přenos informací. 

Pedagogové se často rozčilují, že když žákovi zašlou mail, tak ten ho ani neotevře, naopak 

přes facebook mu odpoví ihned.  Uvažuji o nějakém průzkumu, zda profil ZUŠ na 

facebooku zavést či ne. 

11. Jaké komunikační techniky nejvíce využíváte? 

Výlep plakátů, webové stránky, pozvánky na akce, čas od času píši článek do místních 

medií. Jsem přesvědčen, že články v médiích dodávají škole prestiž a zároveň to udržuje 

informovanost širokému okruhu příjemců. Zároveň si budujeme dlouhodobě dobré vztahy 

s novináři z místních periodik. 

12. Využíváte raději mail, kde předáváte informace o chystaných akcích? 

Email je asi na druhém místě za webem, ale spíše společně. Pak plakátovací plochy… 

13. Zjišťujete potřeby a přání vašich klientů: 

U nás si každý učitel dělá vlastní analýzu třídy, o které pak informuje vedení. 

14. Konají, či se nekonají na vaší ZUŠ dny otevřených dveří? 

Ne, na naší škole prozatím nepořádáme dny otevřených dveří. 

15. Pořádáte též výchovné koncerty? 

Výchovné koncerty děláme pravidelně v měsíci květnu před zápisem do naší ZUŠ pro 

všechny mateřské školy ve městě a okolí. 
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16. Máte zpětnou vazbu na tyto výchovné koncerty? 

Ano, a úžasnou. Snažíme se vystupovat zábavnou a zároveň naučnou formou. Vystupují 

zde jak pedagogové, tak ale hlavně naši žáčci. Musím se pochlubit, že určitě minimálně 

jeden, dva děkovné maily určitě přijdou, a to nemluvím o dětech, kteří reagují přímo při 

vystoupení.  A to mne moc těší. 

17. Co ještě nabízí vaše ZUŠ? 

Dechový orchestr, pěvecké soubory, které se podílí na kulturním dění ve městě a okolí. 

Jsme též pořadateli každoročního konání okresní soutěže ZUŠ v hudebním oboru. 

18. Má vaše škola svoje logo? 

Ano, má.  Jsou v něm zastoupeny všechny čtyři obory naší školy. Myslím, že je povedené 

a snažíme se ho co nejvíce využívat.  

19. Sledujete i při své vytíženosti marketingovou komunikaci s veřejností u 

konkurenčních ZUŠ? 

Ano sleduji, přiznám se, když je čas. Shromažďuji si dosavadní příklady dobré praxe a 

nechávám se inspirovat.  
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Příloha č. 5 Rozhovor s ředitelkou ZUŠ – Středočeský kraj 

  počet žáků:  800  

1. Paní ředitelko, máte ve svém pracovním týmu zaměstnance na pozici koordinátora 

marketingových činností, či nikoli? 

Zaměstnance na pozici koordinátora marketingových činností nemám. Vše, co se týká 

marketingových činností, je v kompetenci výhradně v rámci top managementu školy. 

Přesto, že v minulých letech populační křivka mírně klesala nebo stagnovala, dlouhodobě 

je o vzdělávání na naší škole zájem. V posledních letech máme téměř naplněnou kapacitu, 

přesto, že v regionu je poměrně široká nabídka alternativních aktivit. 

2. Pokud byste měla finanční prostředky, uvítala byste pracovníka na této pozici? 

Určitě si dokáži představit, že takového zaměstnance mám. Hlavním úkolem takového 

pracovníka by bylo budovat a zároveň udržovat kvalitní vztahy s okolím a s veřejností, 

neustále rozvíjet povědomí o službách školy. Mapovat cílové skupiny, oslovovat 

je…Zkrátka, aby dokázal využívat všech možných dostupných prostředků marketingu. 

3.  Navazuji otázkou, máte vypracovanou některou ze strategických analýz? 

Například  PEST analýzu či SWOT analýzu?    

Analýzu slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb průběžně zpracovanou mám. 

4. Dá se říci, že vaše ZUŠ sleduje konkrétní cílenou marketingovou strategii a vydává 

na ni určité náklady ze svého rozpočtu? 

V rámci ZUŠ mám na základě vnějšího a vnitřního prostředí zpracovaný marketingový 

plán, tzv. vizi školy a směrování školy. Též mám vypracované zásady marketingové 

komunikace s přehledem využitelných prostředků PR, kde vycházím z klasických nástrojů 

PR jako veřejná vystoupení všech oborů, tisk, internet, rozhlas, TV, CD, DVD,VHS) 

5. Máte např. školní upomínkové předměty?  Ano, máme trička, tužky, kalendáře, hrnky 

s logem školy, keramiku vytvořenou žáky výtvarného oboru, pohlednice, těžítka) 
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6. Vydává vaše ZUŠ výroční zprávu? 

Ano, výroční zprávu vyžaduje zřizovatel.   

7. Máte vlastní webové stránky? 

 ebové stránky samozřejmě máme. Vím, že zde máme slabiny. Na našich stránkách je 

vidět, že nereflektují aktuální potřeby uživatelů. Prozatím nemůžeme zásadně tyto webové 

stránky měnit z důvodu nedostatečných finančních prostředků. 

8. Odkazujete aktivně rodiče na webové stránky, prezentujete odkaz na web v rámci 

nabídky služeb, inzerce nebo na vašich akcích? 

Ano, odkazujeme rodiče na naše webové stránky, mám i v současnosti zpětnou vazbu od 

veřejnosti, kdy naše stránky nejsou pro ně zajímavé a slouží jen jako přenos informací. 

Jsem si vědoma, že webové stránky by si zasloužily větší pozornost. 

9. Máte na webových stránkách diskuzní fórum? 

Na webových stránkách máme odkaz na mail: napište nám…. 

10. Jste jako škola přihlášeni k některé ze sociálních sítí? 

    Prozatím ne a zatím o tom ani neuvažujeme. 

11. Jaké komunikační techniky nejvíce využíváte? 

Škola se snaží v praxi využívat mediální prostředky (místní tisk, rozhlas, TV), tištěné 

materiály (prospekty o škole, almanachy, plakáty, pozvánky na naše akce, vyrábíme 

kalendáře, které rozdáváme důležitým partnerům). 

 12. Využíváte raději mail, kde předáváte informace o chystaných akcích? 

Zatím tuto formu nevyužíváme. 

13. Zjišťujete potřeby a přání Vašich klientů: 

Ano, snažíme se pravidelně o zpětnou vazbu formou hodnotícího dotazníku, abychom 

získali představu o názorech a připomínkách rodičů, žáků i pedagogů a následně na ně 

mohli reagovat. 
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14. Konají, či se nekonají na vaší ZUŠ dny otevřených dveří? 

Ne, tuto formu propagace školy nevyužíváme. Ale určitě mohu zmínit třeba dodržování 

tradic školy, události a ceremoniály jako je vyhlášení nejúspěšnějších žáků školy, koncerty 

k výročí školy). Zároveň umožňujeme po dohodě přítomnost rodičů ve výuce. 

15. Pořádáte též výchovné koncerty? 

Výchovné koncerty pravidelně pořádáme. Na těchto koncertech prezentujeme budoucím 

žákům z mateřských škol všechny vyučované obory. Setkáváme se s velmi dobrou zpětnou 

vazbou jak od dětí, tak i od pedagogů mateřských škol. 

16. Má vaše škola svoje logo? 

Ano má, myslím, že graficky zpracovaná zkratka názvu naší školy dostatečně vyjadřuje její 

zaměření a jistě celkově dotváří image naší školy.  

17. Při své vytíženosti sledujete marketingovou komunikaci s veřejností u 

konkurenčních ZUŠ? 

Ano, sleduji, je to pro mne zdroj nových nápadů, myšlenek. 
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Příloha č. 6 Rozhovor s ředitelkou ZUŠ – kraj Vysočina 

počet žáků:  405  

 

1. Paní ředitelko, máte ve svém pracovním týmu zaměstnance na pozici koordinátora 

marketingových činností či nikoli? 

Nemáme. 

2. Pokud byste měla finanční prostředky, uvítala byste pracovníka na této pozici? 

Samozřejmě ano, aktuálně leží břímě na vedení školy. Tuto situaci si popravdě ale 

nedokážu představit – tedy, že by školské zařízení našeho typu mělo finanční prostředky na 

zaplacení samostatné pozice v tomto oboru, kde navíc vládnou úplně jiné mechanismy 

platového ohodnocení než ve školství. 

3. Navážu otázkou, máte vypracovanou některou ze strategických analýz? Na přiklad  

PEST analýzu či SWOT analýzu?    

Se S OT analýzou jsem pracovala, zpracovanou máme také strategickou koncepci 

rozvoje školy. 

4. Dá se říci, že vaše ZUŠ sleduje konkrétní cílenou marketingovou strategii a vydává 

na ni určité náklady ze svého rozpočtu? 

V letošním roce jsme vytvořili informační strategii. 

5. Máte např. školní upomínkové předměty? 

Máme propisovací tužky s gravírovaným textem kontaktů školy, máme trička s logem 

školy pro absolventy. 

6. Vydává Vaše ZUŠ výroční zprávu? 

Ano, vydává každoročně. 

7. Máte vlastní webové stránky? 

Ano, máme – zatím využíváme platformu e-stránek. I když nejde o sofistikovaný web, jak 

bychom si přáli, snažíme se o jeho aktuální sdělovací funkci pro žáky, rodiče a veřejnost.  
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8. Odkazujete aktivně rodiče na webové stránky, prezentujete odkaz na web v rámci 

nabídky služeb, inzerce nebo na Vašich akcích? 

Ano, vydáváme Zpravodaj ZUŠ, který rozesíláme na cca 800 mailových adres a v rámci 

toho mají rodiče a veřejnost údaje a adresu na náš další prezentační link, kterým je web.  

9. Máte na webových stránkách diskuzní fórum? 

Ne. 

10. Co se týče facebooku 

Zatím také ne. 

11. Jaké komunikační techniky nejvíce využíváte? 

E-mail, web, informační tabuli ve škole, měsíčník - Zpravodaj ZUŠ, média v rámci regionu 

– městský rozhlas, plakátování akcí, informace v měsíčníku MÚ - Bystřicko, spolupráci 

s TIC v Bystřici n. P. atd. 

12. Využíváte raději mail, kde předáváte informace o chystaných akcích? 

Neupřednostňuji pouze mail, i když se jedná o významnou možnost pro klienta, aby si 

nabídku akcí v klidu pročetl. Zároveň s mailovou komunikací pracujeme i s ostatními 

možnostmi informování (viz výše). 

13. Zjišťujete potřeby a přání vašich klientů: 

Ano, jsou pro nás velmi významné. Připravujeme dotazníkovou evaluaci školy pro rodiče.  

14. Konají, či se nekonají na vaší ZUŠ dny otevřených dveří? 

Ano, jedná se o den s programem, spojený se souběžnou akcí – zápisy žáků do 1. tříd ZŠ.  

15. Pořádáte též výchovné koncerty? 

Ano, výchovný koncert má v naší škole tradici, každoročně jej shlédne na 700 dětí 

z regionu, jedná se o přehlídku vyučovaných oborů, které tematicky spojuje motiv a 

scénky z některé známé pohádky (Mach a Šebestová, Šmoulové apod.) 
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16. Co ještě nabízí Vaše ZUŠ? 

Vzdělávací nabídku ZUŠ jsme rozšířili o umělecké kurzy ART pro předškolní děti pod věk 

pěti let, pro dospělé zájemce nebo seniory.    

17. Má vaše škola svoje logo? 

Ano, má. 

18. Při své vytíženosti sledujete marketingovou komunikaci s veřejností u 

konkurenčních ZUŠ? 

Ano, sledujeme, ale zároveň se nechápeme jako konkurenční vzdělávací zařízení. 

V zajímavých aktivitách se snažíme poučit a inspirovat, těch, které se neosvědčí nebo s 

sebou nesou dokonce negativní prvky, se snažíme naopak vyvarovat. 

 

 

 


