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ABSTRAKT 

Cílem bakalá�ské práce bylo zabývat se mírou spokojenosti žák� a rodi�� základní školy 

Trávníky Otrokovice pomocí dotazníkového šet�ení. Bakalá�skou práci jsem rozd�lila  

na dv� �ásti, teoretickou a praktickou. V teoretické �ásti jsou zpracovány literární poznat-

ky, které kladou d�raz na uspokojení rodi�� a žák�. Zdroje, ze kterých jsem �erpala byly 

odborné publikace týkající se dotazníkového šet�ení a internetové stránky. V praktické �ásti 

práce jsou zpracovány informace získané marketingovým výzkumem. Výsledky dotazníko-

vého šet�ení jsem konkrétn� analyzovala. Sou�ást práce tvo�í doporu�ení, která by mohli 

základní škole pomoci k zvýšení v�rných žák� a rodi��. 
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ABSTRACT 

The aim of bachelor work was find out value of parent´s and learner´s satisfaction with 

primary school Trávníky Otrokovice through guestionnaire inguiry. Thie thesis is divided 

into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part of this work there are elabo-

rate literary information that point out at the importace of parents and learners. The sour-

ces, which I used were the specialized publications of guestionnaire inguiry and websites 

on the internet. In the practical part of the work there are elaborate data received from the 

survey of customer´s satisfaction. The results of guestionnaire inguiry were concretely ana-

lyzed. A part of work there are recommendations, which could primary school help to sta-

bilization or increase he number of loyal learners and parents.  
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ÚVOD 

P�i zkoumání, jaké faktory ovliv	ují efektivitu školy, pracují výzkumníci zpravidla s mode-

lem, který p�ipomíná výrobní podnik. Škola pracuje s n�jakými vstupy (to je nap�. kvalita 

žák�, u�itel�, množství finan�ních prost�edk� apod.), ve škole se uskute�	ují n�jaké proce-

sy (vzd�lávání) a na konci stojí n�jaké výstupy (zpravidla v�domosti a dovednosti žák�). 

To vše se odehrává v ur�itém kontextu (prost�edí), který škola z 90 % nem�že ovlivnit.  

Tématem mé bakalá�ské práce je analýza spokojenosti rodi�� a žák� pro pot�ebu Základní 

školy Trávníky Otrokovice. Toto téma jsem si vybrala proto, protože m� zajímá jak škola 

ovliv	uje a m�že ovliv	ovat zbývajících 10 % faktor�.  

V rámci teoretické �ásti práce jsem provedla literární rešerši na téma marketingový vý-

zkum jako proces. Hlavní d�raz je kladen na teoretické poznatky z oblasti marketingového 

výzkumu a dotazníkového šet�ení.  

Analytická �ást bakalá�ské práce je rozd�lena na dv� �ásti. První �ást je v�nována rodi��m 

a dotazníkovému šet�ení pro n�. Dotazník pro rodi�e byl již školou p�edvytvo�en a mým 

úkolem bylo zanalyzovat názory rodi��. Po konzultaci s vedoucí mé bakalá�ské práce mi 

byly vysv�tleny hlavní cíle tohoto dotazníkového šet�ení. Pro školu bylo d�ležité zjistit 

názory rodi�� na výuku ve škole, jak rodi�e hodnotí komunikaci se školou, zapojení rodi�� 

do spolupráce a hlavn� názor na bezpe�nost d�tí ve škole. 

Ve druhé �ásti bakalá�ské práce je analýza dotazníkového šet�ení pro žáky. Hlavními cíly 

bylo zjistit názory žák� na klima ve škole a t�ídách, na vztahy mezi žáky a mezi žáky a 

vyu�ujícími. Také m� zajímala bezpe�nost žák�, jejich spokojenost se školou a 

s materiálním zázemím.  

Na základ� poznatk� zjišt�ných analýzou dotazníkových šet�ení byly navrženy možné   

oblasti zlepšení spokojenosti jak rodi�� tak i žák�.  
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I.  TEORETICKÁ �ÁST 
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1 MARKETING V NEZISKOVÉ SFÉ�E 

V institucích a organizacích ve�ejného a neziskového sektoru nepat�í marketing mezi tra-

di�ní �innosti. P�esto je marketing ve ve�ejném sektoru pot�ebný, protože lidé požadují 

informace o službách, cht�jí v�d�t, co je k dispozici, kdy a kde to mohou sehnat a zda za to 

musí platit �i nikoliv.  

V dnešní dob� velká �ást uživatel� služeb neziskového sektoru stále pot�ebné informace 

nemá a ani si je nedokáže v b�žných zdrojích vyhledat. Neziskové organizace pak musí 

samy hledat vhodné kanály, jak uživatele oslovit. 

Marketing neziskových organizací se neobrací jen na ty, kte�í spot�ebovávají jejich služby, 

ale hlavn� taky na ty, kte�í je financují. V�tšina služeb neziskových organizací je jejich 

uživatel�m poskytována zdarma, nebo je jimi hrazena jen �áste�n�, zatímco v�tší díl finan-

cí jim plyne z ve�ejných rozpo�t�, od firem nebo z dar� od ve�ejnosti. 

Dalším d�vodem d�ležitosti marketingu v  neziskovém sektoru je existence konkurence 

mezi organizacemi. R�zné organizace poskytují stejné služby stejným okruh�m klient�, ale 

hlavn� r�zné organizace žádají o financování stejné zdroje.   

Pot�eba marketingu v neziskovém sektoru vyplývá také z d�ležitosti kvality služby a 

z toho, jak tyto služby vyhovují pot�ebám jejich uživatel�. Vysoce kvalitní služba bude 

pravd�podobn� vnímána jako užite�ná, efektivní a hodná pravidelného financování. Školy, 

nemocnice, policejní sbory musí provád�t pr�zkum trhu, aby zjistily, co si ve�ejnost p�eje, 

a podle získaných zdroj� se snažit tato p�ání co nejlépe uspokojit. Ve�ejnost je t�eba      

seznamovat s náplní �innosti jednotlivých organizací a s výsledky jejich práce.                    

[5] 

1.1 Marketing ve školství 

Škola za svou �innost odpovídá p�íslušnému vládnímu orgánu, p�edstavitel�m a �len�m 

orgánu místní správy, poradc�m, inspektor�m a rodi��m. Ti všichni mají právo ptát se na 

práci školy vyjád�enou v takových ukazatelích, jako jsou výsledky zkoušek nebo po�et  

absolvent�, kte�í obdrželi pracovní místo nebo pokra�ují ve studiu na vyšším stupni vzd�-

lávání. Mohou také požadovat informace o úrovni u�itelského sboru, dostupnosti zdroj� a 

o zp�sobu a ú�elu vynakládání finan�ních prost�edk�. U školy tvo�í vstup peníze státní a 

místní správy, výstupem jsou dob�e vychovaní a vzd�laní absolventi. 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 10 

 

Marketing se v neziskové sfé�e �asto soust�e
uje na image, který si organizace vytvá�í 

ve vztahu k ve�ejnosti, a na pov�st, které se t�ší. Image organizace je nehmatatelným fakto-

rem odrážejícím názory okolního prost�edí na ni a na kvalitu jejích služeb. Ve škole si 

image vytvá�í reputaci dobrým nebo špatným chováním žák�, výbornými nebo neuspokoji-

vými výsledky zkoušek, vysokou nebo nízkou kvalitou u�itelského sboru. Pov�st m�že 

nebo nemusí být zasloužená. Když je škola plná žák�, na její image až tak moc nezáleží, 

ale jakmile se v ní objeví volná místa bu
 proto, že její vedení zvýšilo kapacitu, nebo že 

�ada žák� neusp�la, situace se zm�ní a pro školu bude pot�ebné „p�ilákat“ nové žáky. Ma-

nagement se pokusí zajistit škole dobrou pov�st a image, ovšem získat obojí rychle je   

obtížné. Za�ít s jejich budováním až v dob�, kdy se jejich pot�eba stane akutní, je trochu 

pozd�. Dobrý image se musí za�ít vytvá�et už v dob�, kdy má škola žák� dostatek. 

Zákazníky základní školy jsou žáci a jejich rodi�e. Škola žák�m poskytuje službu a rodi�e 

za ni platí – p�ímo nebo nep�ímo – a p�ípadn� rozhodují, kterou školu budou jejich d�ti 

navšt�vovat. Trh školy m�že mít zem�pisné hranice omezující možné rozší�ení p�sobnosti 

školy a možnosti jiných škol sout�žit, protože i ty mají své hranice. Na trhu se vzd�lávací-

mi aktivitami mohou p�sobit školy s r�znými osnovami a metodami výuky, soukromé ško-

ly nabízející r�zné p�ístupy, mimoškolní �innosti, odlišné postoje ke zkouškám apod. 

S vyost�ováním konkurence, a� v d�sledku demografických trend� nebo zm�n na trhu, po-

roste i naléhavost pot�eby zabývat se marketingem. Škole nemusí vadit její pom�rn� špatná 

pov�st oproti jiným školám p�íslušné oblasti v dob�, kdy je po�et potenciálních žák� vyso-

ký, ale stane se p�ekážkou, až tento po�et klesne. I p�i dostate�ném množství žák� škole 

dobrá pov�st prosp�je, bude-li si chtít žáky vybírat, nebo získat podporu pro rozvoj svých 

za�ízení. 

Marketing ve vztahu k žák�m a rodi��m m�že pomoci po�ty žák� udržet �i zvýšit a získat 

pot�ebnou finan�ní podporu. 

[4] 
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2 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 

D�ležitou funkcí výzkumu je pomocí marketingu v organizaci p�edpov�d�t chování a jed-

nání zákazník�. Poskytuje údaje týkající se konkurence, trhu, prost�edí a zejména spot�ebi-

tel�. 

Marketingový výzkum m�žeme definovat jako souhrn všech aktivit, které zkoumají všech-

ny jevy a vztahy na trhu a vlivy marketingových nástroj� na n�. 

Pomocí marketingového výzkumu jsou shromaž
ovány všechny typy chyb�jících informa-

cí, které by m�la mít organizace k dispozici pro vlastní rozhodování a není je možno získat 

z ostatních �ástí informa�ního systému. Marketingový výzkum je systematické ur�ování, 

sb�r, analýza, vyhodnocování informací a záv�r� odpovídajících ur�ité marketingové situa-

ci, p�ed kterou organizace stojí. 

V obecné rovin� se metodologie marketingového výzkumu v nekomer�ní sfé�e neliší 

od metodologie obecné. Stejný je proces marketingového výzkumu i samotné metody vý-

zkumu, zp�soby zjiš�ování údaj� i zásady výb�ru vzorku respondent�. 

[8] 

2.1 Marketingový výzkum jako proces 

Každý konkrétní marketingový výzkum se vyzna�uje ur�itými zvláštnostmi, který vyplýva-

jí z jedine�né povahy �ešených problém�. V pr�b�hu každého výzkumu však m�žeme 

obecn� rozlišit dv� hlavní etapy, a to etapu p�ípravy výzkumu a následn� potom etapu rea-

lizace, v�etn� zpracování a analýzy zjišt�ných údaj�. V rámci t�chto etap se uskute�	uje 

n�kolik po sob� následujících krok�, které spolu navzájem souvisejí a dopl	ují se. 

Efektivní marketingový výzkum si m�žeme p�iblížit jako proces sestávající z následujících 

p�ti krok�: 

• definování problému cíl� výzkumu; 

• sestavení plánu výzkumu; 

• shromážd�ní informací; 

• analýza informací; 

• prezentace výsledk�. 
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2.1.1 Definování problému 

Formulace problému je první a d�ležitou �ástí p�i marketingovém výzkumu. Tento krok 

vymezuje specifikaci problému, který má být prost�ednictvím výzkumu �ešen a ur�ení p�í-

slušných informací, kterých bude zapot�ebí. 

Pokud není problém p�esn� definován, m�že se stát, že náklady výzkumu p�esáhnou hod-

notu p�ínosu, nebo� výsledky budou o n��em jiném, než zadavatel pot�ebuje, a tudíž se 

celý projekt stává pro praktické �ízení bezcenným. 

Pot�eba zkoumat ur�itý problém m�že vzniknout p�ímo z prvotních, �asto neur�itých 

signál� (nap�íklad v písemných stížnostech ob�an�, zam�stnanc� aj.), nebo na základ� 

analýzy situace, pokud se projeví signály všeobecného charakteru. 

P�í�iny vzniku problému, a� již se jedná o vlastnosti výrobku, konkurenci, �i distribu�ní 

problémy aj., jsou sou�ástí specifikace problému a jejich odhalení umožní lépe stanovit 

další postup výzkumu. 

2.1.2 Plán výzkumu 

Plán je dalším krokem, který následuje po definování problému a cíle výzkumu. P�esn�ji 

vymezuje pot�ebné informace, postup jejich získání a plán dalšího postupu výzkumu. 

Umož	uje kontrolovat pr�b�h výzkumu. Plán výzkumu by m�l obsahovat: 

• formulaci zkoumaného problému, základní hypotézu �ešení a ur�ení výzkumného 

cíle a jeho zd�vodn�ní; 

• p�edb�žné p�edstavy o tom, co lze od výzkumu o�ekávat na rozdíl od dosavadních 

znalostí; 

• stanovení informa�ních pot�eb, jejich struktury a jejich zdroj�; 

• navržení výb�rového souboru, zd�vodn�ní jeho velikosti a složení, navržení místa a 

�asu realizace výzkumu; 

• stanovení techniky výzkumu a nástroj� vhodných pro výzkum; 

• ur�ení zp�sobu kontaktování respondent�; 

• p�edvýzkum, zp�es	ující p�edcházejíc body a na základ� praktického ov��ení sb�ru 

informací v terénu na malém vzorku; 
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• vlastní výzkum; 

• statistické zpracování výsledk�; 

• interpretace a prezentace výsledk�; 

• �asový rozvrh jednotlivých etap s uvedením odpov�dného pracovníka; 

• rozpo�et náklad� výzkumu. 

Poté co byl zpracován projekt výzkumu, ur�eny informace, které bude pot�eba získat, po-

stupy jejich zjišt�ní a ov��ení, je možné p�istoupit ke t�etímu kroku a tím je sb�r, tj. zjiš�o-

vání údaj�. 

[6] 

2.1.3 Zjiš�ování informací 

Pracovníci provád�jící marketingový výzkum mají k dispozici �adu zdroj� informací. Jed-

nou z kategorií t�chto informací jsou tzv. sekundární údaje. 

Sekundární údaje zahrnují informace, které již byly zjišt�ny a zpracovány pro jiný ú�el. 

D�ležitou výhodou využívání sekundárních údaj� je úspora �asu, nižší náklady a snadn�jší 

dostupnost informací. V n�kterých p�ípadech m�že již analýza sekundárních údaj� vy�ešit 

problém. Na druhé stran� získané údaje nemusí být vždy p�esné. Objektivita údaj� je vždy 

d�ležitým faktorem. 

Sekundární údaje jsou �asto kompromisem mezi údaji požadovanými a takovými, které lze 

snadno získat, a proto jsou levné. Obvykle jsou k dispozici údaje, �asto shromážd�né 

za dlouhé období, takže z nich lze odvodit p�íslušné tendence. 

Marketingový výzkum je ovšem d�ležitým informa�ním zdrojem tzv. primárních údaj�, 

tj. údaj�, které jsou náro�n� získávány výzkumem p�ímo v terénu dle specifických pot�eb. 

Zdrojem t�chto informací jsou nej�ast�ji zákazníci, konkurence a partnerské firmy. 

 

Zp�soby sb�ru primárních informací: 

Pozorování 

Pozorování m�žeme definovat jako metodu sb�ru primárních informací o zkoumaném ob-

jektu na základ� bezprost�edního vnímání a registrace všech údaj� o pozorovaném objektu 
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tak, jak je ur�ují cíle výzkumu. Spo�ívá v zám�rném, cílev�domém a plánovitém sledování 

smyslov� vnímatelných skute�ností, aniž by pozorovatel do pozorovaných skute�ností  

n�jak zasahoval. 

Experiment 

Experimenty se v marketingovém výzkumu používají na m��ení ú�inku zm�n jednoho jevu 

na druhém. Mohou se uskute�	ovat bu
 v laboratorních podmínkách nebo v terénu. P�i 

zobecn�ní poznatk� získaných prost�ednictvím experimentálních postup� je t�eba dbát jisté 

opatrnosti, protože informace jsou �erpány ze situací v podstat� um�le navozených a p�i-

tom ve velmi omezeném rozsahu. Experimenty se používají tam, kde se vyžadují p�esné 

výsledky a oblast studia je úzká, takže je lze kontrolovat. 

Dotazování 

Dotazování pat�í k nejrozší�en�jším postup�m marketingového výzkumu. Uskute�	uje se 

pomocí nástroj� a vhodn� zvoleného kontaktu s nositelem informací. M�žeme jej defino-

vat jako metodu sb�ru prvotní informace založenou na p�ímém (rozhovor) nebo zprost�ed-

kovaném (dotazník, anketa) verbálním kontaktu mezi výzkumníkem a respondentem. 

 

Písemné dotazování pat�í k �asto používané technice dotazování. Je zprost�edkován pomo-

cí dotazník�. P�i písemném dotazování je d�ležité zabezpe�it vysokou míru návratnosti 

dotazník�. Teoreticky by m�la být návratnost dotazník� 90 %, aby nebyl ohrožen výb�rový 

zám�r. V praxi bývá návratnost dotazník� obvykle nižší. 

Výhody: 

• výb�r m�že být uskute�n�n ze souboru o širokém územním rozložení; 

• dotazovaný m�že v�novat zodpov�zení otázek dostatek �asu a pé�e; 

• nep�ichází v úvahu možnost ovlivn�ní dotazovaného tazatelem; 

• nep�ítomnost tazatele m�že vést k v�tší up�ímnosti odpov�dí na kladené otázky, 

mohou být zodpov�zeny i d�v�rn�jší otázky; 

• oproti ostatním technikám vyžaduje relativn� mén� organiza�ních p�íprav; 

• náklady jsou ve srovnání s ostatními technikami šet�ení relativn� nižší. 
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Nevýhody: 

• šet�ení probíhá zpravidla delší dobu; 

• možnosti formulace otázek jsou omezeny, otázky musí být velmi jednoduché a 

snadno zodpov�ditelné a dotazník musí být relativn� krátký; 

• nelze kontrolovat, jak respondent porozum�l otázkám. 

 

Osobní dotazování je rovn�ž pom�rn� zna�n� rozší�ená technika šet�ení. Jedná se o stan-

dardizovaný rozhovor tazatele pouze s jedním respondentem. Osobní dotazování se m�že 

konat v domácnostech, na ve�ejných místech nebo v obchodních st�ediscích �i prodejnách. 

Výhody: 

• šet�ení m�že prob�hnout v pom�rn� krátkém �ase; 

• o subjekt šet�ení je možné získat informace rovn�ž pozorováním; 

• p�i aplikaci výb�rového šet�ení je možné p�esn�ji dodržet struktury výb�ru; 

• umož	uje klást složit�jší otázky a pop�. objas	ovat jejich význam názornými pro-

st�edky. 

Nevýhody: 

• zp�sob prezentace otázek tazatelem m�že ovlivnit odpov�di respondenta; 

• n�kte�í respondenti mohou mít p�i osobním rozhovoru zábrany, které by p�i aplika-

ci jiné techniky nem�li; 

• respondenti v�dí, že mohou být identifikování, což m�že bránit jejich ochot�      

poskytovat informace; 

• p�i širším geografickém rozložení šet�eného souboru jsou pom�rn� vysoké finan�ní 

náklady. 

 

Telefonické dotazování je v telefonizovaných zemích nejefektivn�jší technikou sb�ru    

informací. Telefonické dotazování se p�íliš neliší od dotazování osobního, pouze chybí 
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osobní kontakt. Tazatel musí být proto dob�e p�ipraven, protože kontakt m�že ztratit mno-

hem snadn�ji než p�i osobním dotazování. 

Výhody: 

• umož	uje snadno a rychle kontaktovat široce rozptýlený výb�r; 

• umož	uje opakovaný dotaz v kteroukoli denní dobu; 

• respondent je skryt v jisté anonymit� a m�že poskytnout i up�ímn�jší a otev�en�jší 

odpov�di; 

• informace jsou získávány hospodárn�. 

Nevýhody: 

• výb�r je omezen pouze na ú�astníky telefonní sít�; 

• nelze p�i n�m využít názorné prost�edky; 

• nelze získat údaje p�ímým pozorováním šet�eného subjektu; 

• musí být pom�rn� krátké, aby nenudilo nebo nezdržovalo respondenta; 

• respondent, který nevidí tazatele, m�že být podez�ívavý nebo nep�átelský. 

[2], [7] 

2.1.4 Analýza údaj� a záv�ry 

Jakmile byly marketingovým pr�zkumem zjišt�ny a shromážd�ny pot�ebné údaje, je dalším 

krokem jejich zpracování a analýza. Pracovníci, kte�í provád�jí výzkum a zpracování dat, 

zjiš�ují pot�ebné statistické veli�iny vyjad�ující �etnosti výskytu, st�ední hodnoty, míry 

závislosti mezi prom�nnými aj., jako podklad pro rozhodnutí managementu o �ešení pro-

blému, který byl p�edm�tem šet�ení.Výb�r metod analýzy zjišt�ných dat závisí na cíli stu-

die a zp�sobu získávání údaj�. 

2.1.5 Prezentace výsledk� 

Správná prezentace výsledk� je velmi d�ležitá, protože umož	uje p�eklenout rozpor, který 

�asto existuje mezi výsledky a doporu�eními výzkumu a rutinní �inností organizace. Pouze 

ú�inná prezentace m�že ovlivnit aktivity organizace. 

Výsledky výzkumu je možno prezentovat písemnou nebo ústní formou. Písemná prezenta-

ce má zpravidla formu záv�re�né zprávy o pr�b�hu výzkumu a jeho výsledcích. 
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2.2 Dotazník 

Dotazník je formulá�, ur�ený k pokud možno p�esnému a úplnému zaznamenávání zjiš�o-

vaných informací. Dobrý dotazník je mnohem více než jenom soubor otázek, nebo� usm�r-

	uje proces dotazování. Je to metodický nástroj výzkumu, nejfrekventovan�jší metoda, 

hromadné a pom�rn� rychlé získávání informací o znalostech, postojích atd. Jde o písemné 

kladení otázek a získávání písemných odpov�dí. 

P�i tvorb� dotazník� je t�eba dávat si pozor na jeho správné složení.  Špatné sestavení   

dotazníku m�že zpochybnit získané informace a výsledky nemusí potom odpovídat pot�e-

bám a cíl�m výzkumu. 

2.2.1 Formální úprava dotazníku 

Dotazník musí na první pohled upoutat svojí grafickou úpravou, což významn� ovlivní to, 

jak bude dotazník na respondenta p�sobit. Jde o celkový vjem, jako je formát dotazníku, 

úprava první stránky, barva a kvalita papíru. 

M�li bychom �íslem nebo písmenem ozna�it každou otázku a každou možnou variantu 

odpov�di – umožní nám to pozd�jší p�epis dotazníku do po�íta�e. Doba vypl	ování dotaz-

níku by nem�la p�ekro�it 30 min. U dlouhodobých a obtížných dotazník� musíme po�ítat 

s tím, že respondenti budou ke konci unaveni a budou nepozorní. Pro d�ti by doba trvání 

vypln�ní dotazník� m�la být ješt� kratší. 

2.2.2 Stanovení struktury 

Rozvažte pe�liv� po�adí otázek. Otázky, které na sebe navazují dávejte do blok�, jednotli-

vé bloky m�žete ozna�it nadpisem, Dávejte pozor na to, aby po�adí otázek nem�lo vliv 

na význam otázek. Dotazník by m�l za�ínat leh�ími a pokud možno p�íjemnými otázkami. 

Ty by m�ly respondenta zaujmout a p�esv�d�it ho, aby s námi spolupracoval. St�ední �ást 

dotazníku m�že obsahovat otázky, které kladou v�tší nároky na tazatele. Záv�re�ná �ást 

dotazníku by m�la obsahovat op�t leh�í otázky, nad nimiž respondent nemusí p�emýšlet. 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 18 

 

2.2.3 Typologie otázek 

Existují dva základní typy otázek: tzv. otev�ené a tzv. uzav�ené, p�ípadn� jejich kombinace 

v podob� otázek polootev�ených. P�i koncipování otázky musí být sou�asn� uvažována 

i povaha o�ekávané odpov�di. 

Otev�ené otázky 

V otev�ené otázce nenabízíme respondentovi žádné varianty odpov�dí. M�že se vyjád�it 

tedy zcela svobodn�, svými slovy. 

Výhody: 

• dotazovanému je ponechána volnost v odpov�di, není omezen variantami odpov�dí; 

• umož	ují získat nep�edpokládanou odpov�
; 

• umož	ují získat v�rn�jší pohled respondenta na p�edm�t dotazu. 

Nevýhody: 

• vytvá�í �asto problémy p�i interpretaci odpov�dí respondenta; 

• z hlediska zpracování a analýzy je jejich aplikace �asov� náro�ná a zvyšuje nákla-

dy; 

• mohou vést k p�ikládání v�tší váhy vý�e�n�jším respondent�m. 

Uzav�ené otázky 

Uzav�ené otázky p�edem nabízejí n�kolik možných variant odpov�dí, ze kterých je dotazo-

vaný nucen si jednu nebo n�kolik vybrat. 

Výhody: 

• rychlé a snadné vypln�ní otázky a pozd�jší analýza; 

• odpov�di jsou pro respondenta relativn� snadné. 

Nevýhody: 

• neposkytují podrobné informace; 

• jejich správná stylizace m�že být obtížná; 

• nutí respondenta volit odpov�
 i když si s ní není jist. 
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2.2.4 Formulace otázek 

Otázky by m�ly být jasné, krátké, výstižné, smysluplné a jednoduché. Otázka musí být sro-

zumitelná všem subjekt�m šet�eného souboru, bez ohledu na vzd�lání, proto je nutné pou-

žívat jednoduchý jazyk. a známý slovník. Je nutné také vylou�it dlouhé otázky. Ty vedou 

k nesrozumitelnosti a m�žou unavovat, respondent m�že odmítnout odpov�d�t.  

Obecné otázky dávají obecnou odpov�
, proto musí být dotaz co nejvíce specifický. P�esto 

by se nem�l ptát na více r�zných v�cí. Otázky by nem�ly být sugestivní, nem�ly by respon-

denta vést ke „správné odpov�di“. Otázka by také nem�la obsahovat odpov�
. 

Chcete-li se na n�co zeptat a je možné se na to zeptat p�ímo, zeptejte se na to. Teprve když 

budete mít pocit, že p�ímá otázka by mohla kreslit odpov�
, ptejte se nep�ímo. Ujist�te se, 

že nabízené možnosti odpov�dí se nep�ekrývají (nap�.: u kategorií v�ku). 

V p�ípadech, kdy o�ekáváme, že respondenti nebudou ochotni odpovídat na n�které otázky 

je dobré nabídnout respondentovi možnost „nechci odpovídat“, protože v opa�ném p�ípad� 

se m�že stát, že nám respondenti nebudou odpovídat pravdiv�. 

Nabízíme-li škálu odpov�dí (nap�. spíše ano, ano, nevím, ne, spíše ne), potom lidé, kte�í 

nemají vyhran�ný názor budou mít tendenci odpovídat „nevím“. Je t�eba zvážit, jestli  

chceme nebo nechceme polarizovat odpov�di respondent� tím, že neuvedeme prost�ední 

možnost. Snažte se otázky co nejvíce zjednodušit, nepoužívejte souv�tí. 

[1], [3], [7] 
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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3 CHARAKTERISTIKA ZŠ TRÁVNÍKY OTROKOVICE 

Základní škola Trávníky poskytuje základní 

vzd�lání d�tem a mládeži již od 16. zá�í 1975 

podle platných osnov pro základní školu v 1. až 

9. ro�níku. Z�izovatelem základní školy je obec 

Otrokovice. ZŠ Trávníky Otrokovice hospoda�í 

jako p�ísp�vková organizace a má právní 

subjektivitu.  

Od 1. ledna 2003 vykonává �innost základní školy a školní družiny. Jako základní škola 

poskytuje základní vzd�lávání, jako školní družina poskytuje zájmové vzd�lávání. Její  

�innost se �ídí zákonem �. 561/2004 Sb., o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším od-

borném a jiném vzd�lávání, v platném zn�ní.   

Areál školy tvo�í  budovy, kde jsou t�ídy 1. a 2. stupn� a technické zázemí školy. 

V menších sousedních budovách je t�locvi�na, školní jídelna a t�ídy školní družiny. Vedle 

školy se nachází školní h�išt� a p�írodní školní zahrada.  

Sou�ástí školy je základní škola s kapacitou 810 žák�, školní družina s kapacitou 190 žák� 

a v neposlední �ad� školní jídelna s kapacitou 850 jídel. Školu navšt�vuje v pr�m�ru 530 

žák�, se kterými pracuje 34 u�itel� a vychovatel�. Provoz školy zajiš�uje 10 správních  

zam�stnanc� (uklíze�ky, školník) a o zajišt�ní kvalitní stravy se stará 6 pracovník� školní 

jídelny.  

Na základní škole Trávníky se vyu�ují dva cizí jazyky, a to angli�tina a n�m�ina. 

V matematice a fyzice se rozši�uje problémová výuka a ve v�tší mí�e se prosazuje zpraco-

vání projekt� v �eském jazyce, d�jepisu, zem�pisu, rodinné a ob�anské výchovy. Úsp�šn� 

se da�í budovat mezip�edm�tovou spolupráci na projektech v rámci ro�níku, stupn�. 

S výsledky práce spolužák� jsou s úsp�chem seznamováni ostatní žáci i rodi�e na výstav-

ních panelech v prostorách školy. Letos také probíhala p�íprava a tvorba nového školního 

vzd�lávacího programu školy podle Rámcov� vzd�lávacího programu základního vzd�lá-

vání. Podle nového školního vzd�lávacího plánu (ŠVP) se za�ne vyu�ovat v 1. a 6. ro�níku 

ve školním roce 2007/2008. Této tvorb� p�edcházelo vyškolení 2 koordinátorek tvorby 

školního vzd�lávacího programu základního vzd�lávání v rámci národního projektu 

KOORDINÁTOR. 
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Mezi volitelné p�edm�ty na škole pat�í: 

• p�stitelství, technické �innosti, informatika, vedení domácnosti, n�mecký jazyk, 

technické kreslení a sportovní výchova 

Mezi nepovinné p�edm�ty na škole pat�í: 

• sborový zp�v, cvi�ení z jazyka �eského a z matematiky, zájmová t�lesná výchova a 

ekologie 

Mezi zájmové kroužky školní družiny pat�í: 

• výtvarná, sportovní a tane�ní výchova, flétna, anglický jazyk, dovedné ruce 

 

ZŠ nabízí využití školní p�írodní zahrady k exkurzím a názorné výuce okolním školám. 

Lze využít t�ídu v p�írod� k výuce p�írodopisu, p�stitelství i jiných p�edm�t�. Dále trvá 

spolupráce se sdružením Chaloupky Kun�ice a Tereza Praha v oblasti ekologie. Pokra�uje 

i zapojení v programu Slunce do škol. 

 

Hospoda�ení Základní školy Trávníky Otrokovice 

Tab. 1. P�ehled náklad� a výnos� za I. pololetí roku 2006 

Text Rozpo�et Skute�nost 

 Státní dotace + dotace z EU  15 903 460  8 139 460 

 P�ísp�vky od z�izovatele  6 861 000  1 750 000 

 Vlastní �innost  1 478 000  811 599 

 Výnosy organizace celkem  24 242 460  10 701 059 

 Sociální pojišt�ní  2 874 000  1 431 465 

 Zdravotní pojišt�ní  995 000  499 573 

 Tvorba FKSP  220 000  110 552 

 U�ebnice a u�ební pom�cky  289 660  130 105 

 Pojišt�ní Kooperativa  46 000  22 376 

 Náklady organizace celkem  24 242 460  10 368 042 

 Hospodá�ský výsledek   333 017 

Zdroj: Pololetní zpráva hospoda�ení za rok 2006 
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V I. pololetí roku 2006 bylo v organizaci hospoda�eno v souladu s plánem na rok 2006. 

Hospoda�ení organizace bylo vyrovnané a nebylo zaznamenáno žádné p�ekro�ení závaz-

ných limit� p�ímých vzd�lávacích neinvesti�ních náklad� ani p�ekro�ení položek rozpo�-

tovaných od z�izovatele.V roce 2006 p�íjmy z vlastní �innosti byly tvo�eny p�íjmy 

za stravné, p�íjmy za školné ve školní družin� a kreditními úroky z bankovních ú�t�.     

Dopl	ková �innost za období leden - �erven roku 2006 spo�ívala v pronájmu nebytových 

prostor. P�íjmy z této dopl	kové �innosti budou naší organizaci plynout i v následujícím 

pololetí. 
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4 DOTAZNÍKOVÉ ŠET�ENÍ MEZI RODI�I 

Tato �ást obsahuje obecný souhrn a podíly zapojených rodi��, informaci o kvalit� dat zís-

kaných z dotazník�, zajímavá fakta o podmínkách školy. Hlavní �ást tvo�í výsledky dotaz-

níkového šet�ení v textové i grafické podob� dopln�né komentá�em. 

Díky této �ásti zprávy se dozvíte souhrnné výsledky. Zjistíte nap�íklad, jaký je p�evládající 

názor na výuku ve škole, jak rodi�e hodnotí bezpe�nost a komunikaci se školou a u�iteli, a 

co mohou rodi�e ud�lat ve smyslu spolupráce. Dozvíte se, jak se liší názory rodi�� d�tí 

prvního a druhého stupn�.  

Dotazník je tvo�en 42 uzav�enými otázkami, ale dává možnost rodi��m vyjád�it sv�j názor, 

pop�ípad� vyslovit p�ipomínky �i dotazy. Pro analýzu jsem zvolila nejd�ležit�jší okruhy, 

které byly stanoveny mezi prioritní cíle dotazníkového šet�ení.  

Pro dotazníkové šet�ení byl vybrán vzorek 230 rodi��. 150 dotazník� bylo rozdáno rodi-

��m d�tí prvního stupn� a 80 dotazník� bylo rozdáno na druhém stupni. 

Tab. 2. Návratnost dotazníkového šet�ení 

 Po�et rozdaných 
dotazník� 

Po�et vrácených 
dotazník� Návratnost v % 

 1. stupe	  150  143 95,33 

 2. stupe	  80  73 91,25 

 Celkem  230  216 93,91 

 Zdroj: vlastní 

4.1 Výuka ve škole 

Dnešní státní školství vypadá už docela jinak, než školství d�ív�jší. Klasické vyu�ování 

je postupn� dopl	ováno novými formami výuky, jako je projektové nebo skupinové vyu-

�ování. Upouští se od pouhého memorování poznatk�. D�raz je kladen na schopnost     

informace vyhledávat a správn� aplikovat, hodn� se diskutuje. U�itelé jsou vst�ícn�jší a 

snaží se d�tem vytvá�et ve t�ídách rodinné prost�edí a p�íjemnou atmosféru. U�í se jinak, 

nov� – víc srdcem než rozumem. 
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Na otázky, které se zabývaly problematikou výuky a jejími jednotlivými aspekty odpovídali 

dotazovaní rodi�e vesm�s kladn�. Rodi�e m�li vždy na výb�r z p�ti odpov�dí. Rozhodn� 

ano, ano, nevím, ne a rozhodn� ne. 

Graf 1. Naše názory se pln� shodují s názory v�tšiny u�itel�.

5%
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13% 1%0,5%

58,5%

Rozhodn� ano Ano Nevím Ne Rozhodn� ne Neodpov�d�li
 

Názory rodi�� na vyu�ování se pom�rn� �asto shodují s v�tšinou u�itel� (60 % dotazova-

ných). 20 % rodi�� na tuto otázku nenašlo odpov�
 a jedno procento dotázaných neodpo-

v�d�lo v�bec. Mezi nerozhodnými rodi�i p�evažovali rodi�e druhého stupn� (až 26 % 

se nedokázalo rozhodnout). Rodi�e d�tí prvního stupn� p�evážn� souhlasili (66 % dotazo-

vaných) a jejich názory na vyu�ování se pln� shodují. 

 

Na otázku, zda mají rodi�e jasnou p�edstavu, jak zlepšit výuku, odpovídali rodi�e záporn� 

nebo volili �asto odpov�
 „nevím“. Odpov�di se nelišily, šlo-li o rodi�e prvního �i druhé-

ho stupn�. Až necelých 9 % rodi�� na otázku v�bec neodpov�d�lo. Šlo o 18 rodi��. 

(13 dotázaných má d�ti na prvním stupni.) 

Rodi�e jsou spíše nerozhodní s otázkou o poskytování stejné kvalitní pé�e bez ohledu, zda 

jsou žáci nadaní nebo mají problémy (38 % zvolilo tuto možnost). 5 % rodi�� na otázku 

neodpov�d�lo. 

75 % všech rodi�� má dojem, že u�itelé pln� respektují dohody s nimi ohledn� postup� 

jejich výuky. 20 % na otázku reagovalo nerozhodn�, zbylých 5 % zvolilo záporné odpov�di 

(ne, rozhodn� ne). 
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Graf 2. O�ekáváme, že tato škola dob�e p�ipraví naše dít� na další 
vzd�lání.

39%

54%

5% 1% 1%

Rozhodn� ano Ano Nevím Ne Rozhodn� ne
 

Graf �. 2 se zabývá tím, zda dává úrove	 výuky na škole d�tem pevné základy pro další 

vzd�lávání. Jak je patrné menšina z rodi�� se p�iklonila k záporné odpov�di ( necelá 2 %). 

6 % rodi�� nedokázalo tuto otázku posoudit. Jedná se vesm�s o rodi�e, které mají dít� 

na škole na prvním stupni. Výrazn� kladn� je hodnocena schopnost školy p�ipravit dít� 

na další vzd�lání od rodi�� druhého stupn�. Kde až 42 % volilo odpov�
 „rozhodn� ano“. 

Rodi�e žák� I. stupn� �ast�ji odpovídali prost�ednictvím možnosti „ano“ (57 % rodi�� 

I. stupn�). 
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Graf 3. Hodnocení našeho dít�te ve škole považujeme v�tšinou za 
spravedlivé  a objektivní.

I. stupe	 II. stupe	
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V�tšina rodi�� si myslí, že jsou jejich d�ti ve škole hodnoceni objektivn� (86 % všech do-

tázaných volilo kladnou odpov�
). 13 rodi�� (6,5 % dotázaných) není spokojeno 

s hodnocením jejich dít�te, z �eho 8 jsou rodi�e žák� druhého stupn�. Nejmén� d�ležitými 

nástroji, vedle test� a zkoušení, jsou pozorování a informace o práci žáka v pr�b�hu škol-

ního roku. Komplexní hodnocení je proto objektivn�jší a spravedliv�jší, pro žáky více mo-

tivující. 
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Graf 4. U�itelé našeho dít�te se nám jeví jako málo tolerantní a p�íliš 
p�ísní.

I. stupe	 II. stupe	
 

Z grafu je patrné, že u�itelé, podle rodi�� žáky nep�et�žují, jsou tolerantní a nejsou p�ísní, 

ale rozdíly mezi rodi�i starších a mladších žák� jsou patrné. Rodi�e mladších žák� nejvíce 

jako druhou možnost volili odpov�
 „rozhodn� ne“. Rodi�e starších žák� se spíše 

p�iklán�li k odpov�di „nevím“. 

 

Individuální pot�eby jednotlivých žák� respektuje podle názoru rodi�� polovina u�itel�. 

P�esto tento názor p�evládá spíše u rodi�� žák� prvního stupn� (49 % dotázaných).Rodi�e 

d�tí II. stupn� se na otázku z v�tší �ásti (42 % dotázaných) vyjád�ili neutráln� a zvolili 

možnost „nevím“.  
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Graf 5. Jsme spokojeni se školními výsledky, kterých naše dít� ve škole 
dosahuje.

I. stupe	 II. stupe	
 

165 rodi�� (celých 76,5 %) je spokojeno s výsledky, kterých ve škole dosahují jejich d�ti. 

18 % z nich zvolilo možnost „rozhodn� ano“, ale stejné procento rodi�� odpovídalo zápor-

n�. Rodi�e žák� prvního stupn� se spíše p�iklán�li ke kladným odpov�dím (87 % rodi�� 

z I. stupn�). Zato možnost nespokojenosti s výsledky p�evažovala u rodi�� stupn� druhého, 

kde 70 % odpov�dí tvo�ilo možnost „ne“. 

Graf 6. Naše dít� má �asto strach �i obavy z n�kterých p�edm�t�.

4%

31%

3%52%

4% 6%

Rozhodn� ano Ano Nevím Ne Rozhodn� ne Neodpov�d�li
 

Polovina dotazovaných (52 %) rodi�� nevidí problém, ze strachu �i obavy z p�edm�t�, 

u svých potomk�. P�esto 35 % volilo na tuto otázku kladnou odpov�
. Zhruba 42 % rodi�� 

d�tí druhého stupn� odpovídalo stejn� na tuto otázku jak pomocí možnosti „ne“ tak 
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i „ano“. Je zajímavé, že 13 dotázaných na tuto otázku v�bec neodpov�d�li. Všichni tito 

rodi�e mají dít� na prvním stupni. Ostatní rodi�e mladších žák� mají názor p�evážn� klad-

ný.  

4.2 Komunikace mezi rodi	i a školou 

Sou�asná praxe drtivé v�tšiny škol v oblasti forem komunikace s rodi�i žák� je po�ádání 

t�ídních sch�zek, informování pomocí žákovské knížky, osobní návšt�vy rodi�� ve škole 

na pozvání školy, dny otev�ených dve�í. N�které školy využívají intenzivn� všechny tyto 

formy a ješt� mnoho dalších. Naopak další z�stávají u tradi�ních t�ídních sch�zek a dopi-

sování si prost�ednictvím žákovské knížky.  

Graf 7. Když se žák dostane ve škole do n�jakých problém�, má v 
každém p�ípad� možnost nejprve vysv�tlit, jak se to stalo.
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Z grafu je patrná p�evaha kladného názoru na problematiku nekázn� d�tí ve škole.          

143 rodi�� vidí možnost ve vysv�tlení problém� ve škole, d�ív než jsou vyvozeny d�sled-

ky. 27 % dotázaných odpovídalo nerozhodn�. Tuto možnost volilo spíše více rodi�� žák� 

prvního stupn�. Je to dáno taky tím, že mladší žáci nejsou p�evážn� problémoví a rodi�e 

nemají s touto problematikou zkušenosti. 

 

Rodi�e mají p�i jednání ve škole pocit rovnocenného partnerství. Podle 70 % dotázaných 

rodi�� souhlasí, že p�i �ešení problému svých d�tí je okamžit� informováno školou. 27 % 

rodi�� p�ekvapiv� zvolilo možnost „nevím“. P�itom p�evážná �ást rodi�� ( celých 97 %) 
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rozhodn� souhlasí s jejich aktivní pomoci p�i �ešení vážného problému jejich dít�te. Zbylé 

3 % neodpov�d�li �i zvolilo možnost „nevím“. 

Graf 8. Je-li to nutné v zájmu dít�te, lze konzultovat n�které otázky s 
u�itelem a zavolat mu do školy.

22%

67%

6% 5% 0%

Rozhodn� ano Ano Nevím Ne Rozhodn� ne
 

Rodi�e sdílí sou�asn� názor, že u�itelé umož	ují otázky ohledn� jednotlivých d�tí �ešit 

individuáln�. Až 22 % je rozhodn� p�esv�d�eno o této možnosti. Nezanedbatelné je také 

procento rodi�� (až 67 %), které odpovídalo kladn�. Jen 5,5 % není spokojeno s p�ístupem 

u�itel� p�i �ešení problém� jejich d�tí. Stejné procento se nedokázalo rozhodnout. Na tuto 

otázku odpov�d�li všichni dotazovaní rodi�e. Názory rodi�� mladších a starších žák� jsou 

vyrovnané, nejsou patrné rozdíly. 

 

Na otázku, zda u�itelé poskytují informace , které by lépe pomohli k spolupráci se školou 

odpov�d�lo 42 % rodi�� „nikdy“, p�i�emž stejná �ást odpov�d�lo z�ídka.  

Rodi�e se nejvíc zajímají o prosp�ch a chování d�tí. 56,5 % dotázaných považuje informa-

ce o prosp�chu za velmi d�ležité a 32 % za d�ležité. Celé 3 % si myslí, že prosp�ch jejich 

potomka není d�ležitý, alespo	 informace o n�m. P�i�emž p�evažuje zájem o individuální 

konzultace nad t�ídními sch�zkami. 
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4.3 Spolupráce rodi	� se školou 

Vzájemná spolupráce rodi�� a u�itel� musí být dnes považována za samoz�ejmost. Jedná 

se však o téma nesmírn� citlivé, které se v praxi m�že stát zdrojem mnoha konflikt� a   

roztrp�ení. Je pot�eba si uv�domit, že t�snou spoluprácí rodi�� a u�itel� získají ob� strany. 

Informace poskytované rodi��m musí být podávány p�ehledn� a srozumiteln�. Mimo    

formálních akcí po�ádaných pro rodi�e (t�ídní sch�zky, konzultace) bývají rodi�e, zejména 

prvního, stupn� zváni do vyu�ování. 

Graf 9. Škola nedává p�íliš mnoho prostoru ke spolupráci rodi��, kte�í by 
se cht�li v jejím zájmu angažovat.
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Celých 40 % rodi�� má dojem, že škola nerada spolupracuje s rodi�i ve smyslu aktivní 

pomoci p�i r�zných akcích, které škola po�ádá. Tento názor zastávají jak rodi�e žák�    

prvního tak i druhého stupn�. 28 rodi�� na tuto otázku v�bec neodpov�d�lo. 

 

79 % rodi�� v��í, že spolupráce s u�iteli jejich dít�te je na velmi dobré úrovni, nebo� je 

založena na vzájemném respektu. Rodi�e jsou také p�esv�d�ení o nutnosti vzájemné spolu-

práce s u�iteli. 
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4.4 Bezpe	nost d�tí ve škole 
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Graf 10. Domníváme se, že našemu dít�ti je ve škole zaru�ena naprostá 
bezpe�nost.

I. stupe	 II. stupe	
 

44 % rodi�� se domnívá, že dít�ti je ve škole zaru�ena naprostá bezpe�nost. 76 si není  

jisto, a proto volili možnost „nevím“ a dalších 19 % se obává o bezpe�nost svých d�tí. 

4 rodi�e neposkytli odpov�
 na tuto otázku. 
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Graf 11. Naše dít� má �asto strach �i obavy z chování n�kterých 
spolužák�.

I. stupe	 II. stupe	
 

Rodi�� žák� jsme se zeptali, jestli je znepokojuje chování n�kterých žák� školy k jejich 

dít�ti. 60 % rodi�� tento problém nevidí. P�esto 23 % rodi�� obavy z chování spolužák� 

vlastních d�tí mají. Není z�ejm� p�ekvapivé, že u rodi�� žák� na prvním stupni jsou obavy 

o n�co vyšší, než je tomu u rodi�� žák� ve vyšších ro�nících. Nejmenší míra obav se proje-

vuje u rodi�� „devá�ák�“. 
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5 DOTAZNÍKOVÉ ŠET�ENÍ MEZI ŽÁKY ZŠ TRÁVNÍKY 

Tato �ást bakalá�ské práce p�ináší zajímavé zjišt�ní, trendy a tendence na základ� výsledk� 

dotazníkového šet�ení pro žáky ZŠ Trávníky Otrokovice. 

Žáci mají možnost vyslovit se prost�ednictvím dotazníku k nejd�ležit�jším problém�m a 

naopak p�ednostem své školy, tak jak je vidí ze svého pohledu. Na po�átku jsme si stanovi-

li n�kolik otázek, na které jsme pomoci dotazníkového šet�ení cht�li získat odpov�
.    

Dozvíme se nap�íklad názor žák� na bezpe�nost ve škole, dále jaké p�evládají vztahy mezi 

u�iteli a žáky, zjistíme zda jsou žáci spokojeni ve škole a zda žák�m vyhovuje materiální 

zázemí.  

Hlavní �ást tvo�í výsledky dotazníkového šet�ení v textové i grafické podob� dopln�né  

komentá�em. Dotazník byl anonymní, d�tem byl rozdáván v pr�b�hu jednoho týdne ve vy-

u�ování ob�anské �i rodinné výchovy. Pro správné pochopení a vypln�ní bylo  nezbytné, 

aby dotazník d�ti vypl	ovaly ve škole. Pro jejich p�ípadné dotazy.  

Dotazníkové šet�ení pracuje se subjektivními názory žák� a žádná správa nem�že dokonale 

posoudit všechny okolnosti podmínky respondent�. Dotazníkového šet�ení se zú�astnilo 

náhodn� vybraných 318 žák� a žáky	 z �tvrtých až devátých ro�ník�. Žáci 4. a 5. ro�ník� 

odpovídali na 12 otázek. Vždy m�li na výb�r odpov�di ze škály možností. Žáci vyšších 

ro�ník� m�li o 2 otázky navíc. Poslední otázka byla vždy dopl	ovací, kde m�li d�ti napsat 

sv�j názor, svoje post�ehy nebo p�ipomínky. 

Tab. 3. Vzorek dotazníkového šet�ení 

Dívky Chlapci 
Ro�ník 

Absolutní hod. Relativní hod. Absolutní hod. Relativní hod 
Celkem 

4  22 45,83 %  26 54,17 %  48 

5  27 50,94 %  26 49,06 %  53 

6  19 38,78 %  30 61,22 %  49 

7  23 42,59 %  31 57,41 %  54 

8  29 50,00 %  29 50,00 %  58 

9  26 46,42 %  30 53,58 %  56 

Celkem  146 45,91 %  172 54,09 %  318 

Zdroj: vlastní 
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Pro p�ehlednost je tato �ást zpracována podle po�adí otázek z dotazníku, který najdeme 

v p�íloze III. 
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Graf 12. Jsi rád(a), že m�žeš chodit práv� do téhle školy?

Ano Ne
 

Desetina dotazovaných d�tí není rádo, že navšt�vuje práv� tuto školu. Nejvíce d�tí, kte�í 

nejsou spokojeni s výb�rem školy chodí do vyšších ro�ník�. Jde zejména o 7. a 9. t�ídu. 

Nespokojeni jsou jak chlapci, tak i d�v�ata v pom�ru 50:50. 

 

Následuje p�t otázek, kterými jsem cht�la zjistit názory d�tí na jednotlivé p�edm�ty zvláš�. 

D�ti všech ro�ník� odpovídali na otázky, které se zam��ili na tyto p�edm�ty: �eský jazyk, 

matematika, cizí jazyk a p�írodopis (p�írodov�da). Vlastiv�da se vyu�uje jen u žák� 

4. a 5. ro�níku. D�jepis, zem�pis a fyzika se vyu�uje na základní škole od 6. ro�níku a 

v 8 t�íd� p�ibývá chemie. 
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Graf 13. M�žeš se zeptat pana u�itele, když n��emu nerozumíš, nebo        
si nestihneš n�co zapsat?

Ano Ne
 

U v�tšiny p�edm�t� p�evládá kladná odpov�
. Výjimku d�lá fyzika, kde záporn� odpov�-

d�lo nejvíc žák� ze 7. ro�níku (celých 66 %). V chemii se bojí zeptat nejvíce žák� z 8. ro�-

níku. Desetina d�tí si myslí, že se na u�itele z n�jakého d�vodu nemohou obrátit s prosbou 

o pomoc, p�itom by nikdo z u�itel� neodmítl žáka, který žádá o pomoc, naopak u�itelé si 

st�žují, že žáci o pomoc ze strachu nepoprosí.  
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Graf 14. V�nuje u�itel všem žák�m stejnou pozornost, a� u se u�í dob�e 
nebo špatn�?

Ano Ne
 

60 % žák� z 8. ro�ník� není p�esv�d�eno o objektivit� profesor� vyu�ujících fyziku, 42 % 

d�tí z deváté t�ídy s nimi souhlasí. Druhým p�edm�tem, kde žáci na tuto otázku odpovídali 

záporn� byla chemie. Celých 25 % žák� si myslí, že vyu�ující z chemie nev�nuje stejnou 

pozornost. S nar�stajícím v�kem žáci vyšších ro�ník� odpovídali více záporn� na tuto 
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otázku, než-li jejich mladší spolužáci. Jen 4,5 % d�ti ze �tvrtého ro�níku odpov�d�lo    

záporn�, u „pá�ák�“ je to už 5,3 %, u d�tí ze šestého ro�níku 6 %. Velký nár�st se projevu-

je u žák� ze sedmého ro�níku, kde až 18,5 % odpov�d�lo záporn�.U „osmák�“ tvo�í     

záporné odpov�di 20 % a 24 % u d�tí z deváté t�ídy.  
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Graf 15. Je Váš u�itel p�íliš p�ísný?

Ano Ne
 

Jako u dvou p�edcházejících graf� si lze všimnout, že fyzika a chemie nepat�í mezi oblíbe-

né p�edm�ty mezi žáky. Celých 60 % d�ti si myslí, že je jejich u�itel z chemie p�íliš p�ísný. 

P�itom 66 % t�chto d�tí tvo�í žáci z devátých t�íd. Nejvíce žák�, kte�í si myslí, že vyu�ující 

z fyziky jsou p�ísní navšt�vuje 8. ro�ník (je to až 60 %), „devá�áci a sedmáci“ jsou z 30 % 

p�esv�d�eni o pedantnosti u�itel�. P�ekvapující je také to, že 45 % žák� jak ze 6. ro�níku 

tak i ze 7. ro�níku odpov�d�lo na tuto otázku kladn� v p�ípad� p�irodopisu. Nejmladším 

z dotazovaných se nejvíce zdají p�ísní vyu�ující cizího jazyka (až 35 %). Zvláštností je také 

celých 57 % kladných odpov�dí u d�tí ze 7. ro�níku, u kterých p�evládá názor, že vyu�ující 

z �eštiny jsou p�ísní. Odpovídali tak �ast�ji než jejich spolužáci z jiných ro�ník�.  
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Graf 16. U�íš se hodn� v�cí nazpam��, p�estože vlastn� moc nevíš,          
co to znamená?

Ano Ne
 

58 % d�tí nerozumí tomu co se u�í v chemii a ve fyzice. Celých 62 % „osmák�“ se látku 

z chemie u�í nazpam��. Ve fyzice se procento s nar�stajícím v�kem také zvyšuje. V osmé 

t�íd� tvo�í 80 % d�tí, kte�í by spíše p�i u�ení pot�ebovali výklad látky. Výrazné procenta 

kladné odpov�di, lze zaznamenat také u d�jepisu. Kde až 36 % dotázaných z deváté t�ídy 

se text z literatury u�í nazpam��, jejich mladší spolužáci tento problém vidí také, ale již 

v menším, ale nezanedbatelném procentu.U mladších spolužák� p�evažuje neznalost textu 

hlavn� u cizích jazyk� (45 % d�tí ze šesté t�ídy), ale s nar�stajícím v�kem si lze všimnout 

ztráty obavy a s ustupováním tohoto problému(25 % d�tí z deváté t�ídy). 
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Graf 17. Máš pocit, že u�itel chce od vás hodn� u�ení a domácích úkol�?
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Podle dotázaných jsou nejvíce p�et�žováni žáci 8. ro�níku, kde až t�etina odpovídala 

na tuto otázku kladn�. Podle nich jsou nejvíce p�et�žováni v chemii (46,5 %), v matematice 

(44,8 %) a na t�etím míst� u žák� z osmých t�íd je �eský jazyk, kde 37,9 % d�tí na otázku 

odpov�d�lo kladn�. Zajímavý je trend u �eského jazyka, kde p�tina „�tv�ák� a pa�ák�“ 

mají pocit, že dostávají hodn� úkol�. U d�tí ze šesté a sedmé t�ídy to d�lá již kolem 65 % a 

u starších spolužák� tento trend zase klesá na hranici 35 %. Nejstarší na škole vidí problém 

nejvíce v matematice, kde z 66 % p�evládá názor, že dostávají hodn� úkol� a jsou p�et�žo-

váni. Nejmén� úkol� dostávají žáci �tvrtých t�íd z p�edm�tu vlastiv�da, kde si na množství 

nest�žoval ani jeden žá�ek. 

 

Dalším stanoveným cílem dotazníkového šet�ení je bezpe�nost. Škola je mikromodelem 

našeho života a tudíž se zcela zákonit� musíme setkávat ve škole se stejnými jevy, které se 

projevují v naší spole�nosti. Ve škole se vyskytují r�zné druhy násilí, a� je to šikana, zneu-

žívání moci u�itelem �i šikana ze strany žáka k u�iteli.  

Postoj a místo profesora by m�lo být nad�azeno studentovi. Mezi d�vody, když se žákovi 

znelíbí profesor, pat�í nap�.: staromódnost profesora, chyb�jící autorita �i v�k.  
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k u�itel�m?
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Celých 70 % dotázaných není spokojeno, jak se n�kte�í spolužáci chovají k u�itel�m. 

Na grafu jde vid�t, že mezi nespokojenými p�evládají žáci z 4, 5 a 7 t�ídy. Mezi staršími 
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žáky je více chlapc�, kte�í nemají výhrady. P�ekvapující je to, že sami žáci upozor	ují 

na tento negativní jev. 

 

Již od 1. t�ídy na ZŠ se podstatn� zm�ní život dít�te. Dít�, se ocitá v novém prost�edí, má 

nové povinnosti a vytvá�í si nové vztahy. Celková atmosféra ve škole má velký vliv 

na chování dít�te ve školním kolektivu. Na výuce se velmi odráží pocit žáka �i žákyn� 

ze školy. Je velmi d�ležité zda se dít� cítí ve škole bezpe�n�.  
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Graf 19. Cítíš se ve škole bezpe�n�?
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Z grafu jde vid�t, že pocit jistoty a bezpe�í se v 6. a 7. t�íd� snižuje a z nabývajícím v�kem 

zase sílí. Celých 80 % žák� se ve škole cítí bezpe�n�. Nejvíce dotazovaných, kte�í mají 

strach navšt�vují 7. t�ídu a jsou to p�evážn� chlapci. 

 

V grafu jsou zachyceny odpov�di žák�, kte�í m�li, na seznamu 8 r�zných možností, zaškrt-

nout všeho �eho se bojí. 57 % žák� z dotazovaných zaškrtlo možnost, že se ni�eho nebojí. 

Ostatních 43 % odpovídalo následovn�. 
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Graf 20. Zaškrtni to, �eho se bojíš?
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Nejvíce se žáci bojí n�kterého z vyu�ujících (nejvyšší hodnoty se vyskytují u žák� 7. t�íd, 

tém�� 30 %), pak starších spolužák� (kde se nejvíce bojí žáci 5. a 6. t�íd, oba ro�níky dosa-

hují tém�� 35 %) a následuje strach se spolužáka ve t�íd�, kde až 20 % žák� z 5. t�íd      

odpov�d�lo kladn�. Nejmén� strachu mají dívky i chlapci z 8. a 9. ro�ník�, kte�í mívají 

p�evážn� strach jen z vyu�ujících.  

 

ZŠ Trávníky Otrokovice nabízí 7 volitelných, 5 nepovinných p�edm�t� a 5 zájmových 

kroužk� školní družiny. P�esto necelých 30 % žák� 6, 7, 8, a 9 ro�ník� nejsou spokojeni 

s po�tem volitelných kroužk� �i p�edm�t�. 
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Nejvíce žák�, kterým dosta�ují volitelné p�edm�ty, navšt�vují 8. ro�ník ZŠ (tém�� 31 %). 

Spíše nespokojené jsou dívky 9. t�íd (celých 17 % z nespokojených) a chlapci 7. t�íd 

(až 20 % nespokojených d�tí).  

Dostate�ný po�et volitelných p�edm�t� je asi obtížné zhodnotit. Žáci do jejichž p�edstav se 

nabídka školy volitelných p�edm�t� „strefila“ jsou samoz�ejm� spokojeni, ostatní jsou  

nespokojeni, proto je d�ležité se také zeptat, o jaký volitelný p�edm�t by d�ti m�ly zájem. 

P�evážn� všem žák�m 6., 7., 8. a 9. ro�ník� chybí na škole více cizích jazyk�. D�ti si psali 

hlavn� o francouzštinu, italštinu, ruštinu, latinu, o anglickou konverzaci a jeden žák 9. ro�-

ník� by si p�ál na škole volitelnou výuku japonštiny. Dále si dívky psaly o hudební, tane�ní 

a výtvarné kroužky. Chlapc�m chybí sportovní aktivity, jako fotbal, bojové um�ní, plavání, 

florbal, motokáry, snowboard a skateboard. Mezi chyb�jícími volitelnými kroužky jsou 

také šachy, n�co o zví�atech, hraní na PC, dílny, keramika, kinematografie, sexuální      

výchova, malý kouzelník, elektrotechnika, fotografování a také pomoc starším. 

 

Žáci m�li v dotazníku uvést vždy 3 svoje oblíbené a neoblíbené p�edm�ty. P�edm�t, který 

uvedli na míst� prvním, byl vynásoben hodnotou 3, p�edm�t z druhého místa jsem vynáso-

bila hodnotou 2 a poslední p�edm�t jsem násobila hodnotou 1. Sou�et hodnot jsem zanesla 

do grafu za každý ro�ník zvláš�. Toto jsem provedla jak u oblíbených tak neoblíbených 

p�edm�t�. 

Graf 22. P�edm�ty, které pat�í mezi 6 nejoblíben�jších. 
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Na první pohled je z�ejmé, že 3 p�edm�ty, které pat�í mezi nejvíce oblíbené, pat�í zárove	 

mezi 6 nejneoblíben�jších. Jde o matematiku, p�írodopis (ve 4. a 5. ro�níku je to p�írodo-

v�da) a výtvarná výchova.  

D�íve u žák� vyhrávaly p�evážn� p�edm�ty typu „výchova“. Dnešek ukazuje jiné trendy, 

i když t�lesná výchova stále pat�í mezi nejoblíben�jší. Žáci se v ní nemusí u�it a p�ipravo-

vat formou domácích úkol�. Jsou mén� náro�né, ale i p�esto za�ínají výchovy d�ti nudit. 

Pro dnešní žáky je pohodln�jší vytvá�et „výchovy“ virtuáln�, na monitoru po�íta�e. Spor-

tovat, vyráb�t a poslouchat hudbu na po�íta�i je pro n� více pohodln�jší.  

Mezi 6 nejoblíben�jšími p�edm�ty se objevila matematika, kterou má rádo více chlapc� 

(55 %), než dívek. Dívky mají zase více v oblib� cizí jazyky (67 %). D�jepis mají oblíbe-

n�jší chlapci (62 %), zvlášt� chlapci 6. ro�níku. P�írodopis je oblíben�jší mezi chlapci   

starších ro�ník�, do té doby je to záležitost spíše dívek. 

Graf 23. P�edm�ty, které pat�í mezi 6 nejneoblíben�jších.
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�eský jazyk suverén� pat�í mezi nejneoblíben�jší p�edm�ty, i když na grafu jde vid�t, 

že s nar�stajícími ro�níky jeho neoblíbenost klesá. 60 % chlapc� nemá �eský jazyk rádo. 

Zato dívky nemají v oblib� spíše p�edm�ty jako matematika (63 %, zvlášt� žákyn� 

z  4. a 9. ro�níku) chemie ( 61 %, p�evážn� dívky z 8. ro�níku)  a fyzika (55 %, dívky z 8 % 

tvo�í 40 % všech dívek). Zajímavé je, že se mezi 6 nejneoblíben�jších p�edm�t� za�adila 

p�írodov�da s p�írodopisem. 
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Žáci m�li oznámkovat nabízené možnosti hodnotami 1 až 5. Pro lepší vnímání žák� byla 

stupnice ur�ena jako ve škole. 1 – nejlepší a 5 – nejhorší. Výsledky jsem zjiš�ovala aritme-

tickým pr�m�rem za všechny ro�níky zvláš�.  

Graf 24a. Jakou známkou bys ohodnotil(a)...?
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Graf 24b. Jakou známkou bys ohodnotil(a)...?

0

1

2

3

4. ro�. 5. ro�. 6. ro�. 7. ro�. 8. ro�. 9. ro�.

Stravování Exkurze T�ídní výlety Spolužáci
 

 

Nejlepší hodnocení od žák� získaly t�ídní výlety a exkurze. Jejich známka se pohybovala 

mezi 1 a 2. P�ekvapením bylo hodnocení spolužák�, jejich hodnoty �asto kolísaly. P�i�emž 

nejh��e hodnotily dívky, které oznámkovaly spolužáky 7 p�tkami. Stravování 

s nar�stajícím v�kem je h��e hodnoceno. Na škole se vyskytují i automaty na jídlo, 
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se kterými rodi�e nejsou spokojeni, za to žáci cht�li takových automat� víc. Hodnocení 

vzhledu u�eben se také horší s vyšším ro�níkem. Je to dáno i tím, že na prvním stupni 

o prázdninách m�nili plastové okna a 2. stupe	 si tuto vým�nu oken p�eje také. U�ební 

pom�cky se m�ní s vyšším ro�níkem. Žáci devátých t�íd nepot�ebují „barevné a hravé“ 

pom�cky, které v�tšinou u žák� 4. t�íd naleznem. 

 

Graf 25. Co je podle tebe nejd�ležit�jší se ve škole nau�it?
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Nejd�ležit�jším cílem školy je podle žák� 6. a 9. ro�ník� získání maxima znalostí a v�do-

mostí (25 %). Žáci dále zd�raz	ují p�ípravu na p�íjmaci zkoušky (17,5 %, d�ležitost si  

p�ipouští žáci všech ro�ník� stejn�). Vyhledávaní informací a pozd�jší samostatné �ešení 

problém� je t�etí nejd�ležit�jším cílem podle žák� této školy (kolem 10 %). Nau�it se   

pracovat v kolektivu považují za d�ležité až žáci od 7. ro�níku. 6. ro�ník up�ednost	uje 

u�ení dodržování pravidel, nau�it se slušn� chovat považují za užite�né žáci 6. a 7. t�íd.    

8. a 9. ro�níky považují za d�ležité získat zdravé sebev�domí a nau�it se obhajovat vlastní 

názor. Jak chlapci tak i dívky všech ro�ník� vidí nejd�ležit�jší cíle školy shodn� se svými 

vrstevníky. Jejich názory se moc neliší, jde-li o spolužáky ze stejného ro�níku. 
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Graf 26. Co je pro tebe nejv�tší p�ekážkou, abys dosahoval(a) lepších výsledk�?
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Žáci odpovídali na otázku, co jim podle nich nejvíce brání v dosahování lepších výsledk�. 

Podle odpov�di žák� je nej�ast�jší p�í�inou nedostatek �asu (až 22,5 %), náro�nost u�iva 

(22 %) a vlastní neochota (19,5 %). Na uvedených p�í�inách se dívky a chlapci shodli. 

15 % žák� této školy p�isuzuje neúsp�ch nep�ízni u�itel�. Jen 8 % žák� o žádných p�ekáž-

kách neví.  
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6 SHRNUTÍ A DOPORU�ENÍ 

Mezi hlavními p�ednostmi této školy je, že se nachází uprost�ed panelákového sídlišt�. 

Mnoho rodi�� volí, tuto školu pro své d�ti, hlavn� kv�li blízkosti školy od domova. Analý-

za sou�asného stavu, pomocí dotazníkového šet�ení, prokázala spokojenost rodi�� i žák� 

s fungováním Základní školy Trávníky Otrokovice.  

Rodi�e hodnotí vzájemné vztahy se školou jako velmi dobré a p�átelské. �ast�jší problémy 

se objevují ve vztazích mezi žáky. Ne vždy je na dobré úrovni vztah u�itel – žák. N�kte�í 

vyu�ující mají problémy získat si d�v�ru žáka, a to p�edevším na druhém stupni. U žák� 

p�evažuje pozitivní vztah ke škole. Mezi rodi�i a jednotlivými u�iteli p�etrvávají �áste�né 

komunika�ní problémy.  

Spolupráce rodi�� se školou p�i výchov� a vzd�lávání je hodnocena ze strany rodi�� jako 

pr�m�rná. Ve výuce se stále objevují problémy s motivací žák� a se zp�tnou vazbou 

p�i hodnocení jejich výkon�.  

Mezi rodi�i p�evládá také názor, že by v prostorách školy nem�ly být instalovány nápojové 

automaty na nezdravé nealkoholické nápoje. Rodi�e by p�ivítali jejich odstran�ní, protože 

jsou pro d�ti bez jakýkoliv pochybností nevhodné.  

Ve škole panuje �ád a po�ádek, pravidla jsou jasná a sdílená, �etnost káze	ských proh�ešk� 

je nízká, oce	ování žák� p�evažuje nad tresty, vzájemné vztahy mezi žáky a u�iteli jsou 

dobré. Práce u�itel� je oce	ována a žáky i pochválena.  

V dotazníkovém šet�ení hodn� žák� požadovalo nové materiální vybavení. V�tšina žák� si 

ve škole p�eje sk�í	ky pro jednotlivce, ale hlavn� se �asto objevovala prosba o nové spor-

tovní zázemí. Šlo jak o novou t�locvi�nu, tak o h�išt�. Mimo proseb o kratší vyu�ování a 

delší p�estávky si žáci hodn� p�ejí školní uniformy, což m� velice p�ekvapovalo. Otev�ení 

bufetu je také �astým požadavkem žák� ve škole. Každá t�ída pot�ebuje podle d�tí nové 

lavice židle. Pot�ebuje také vymalovat.  Na chodbách umístit více lavi�ek a nást�nek, aby 

d�ti t�šil pohled kolem. Mladé chlapce také mrzí, že jejich škola neorganizuje výlety 

na výstavu Invex do Brna, což si myslím, že organiza�n� není náro�né p�ání.  

Co m� osobn� chybí nebo vadí na Základní škole Trávníky Otrokovice je jen jedna v�c, 

kterou si jako ob�an Otrokovic všimnu. Nelíbí se mi vzhled jejich internetových stránek. 

I d�ti si psaly o jejich zlepšení. Pokud by základní škola vyšet�ila z už tak malého rozpo�tu, 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 47 

 

nebylo by na škod� investovat do tohoto problému. Jako zpest�ení pro žáky bych vyhlásila 

sout�ž o návrh loga Základní školy Trávníky Otrokovice, jelikož tato drobná mali�kost mi 

také chybí a myslím si, že d�ti by to více motivovalo ve výuce výtvarné výchovy.  

Na škole by se m�la stále zlepšovat kvalita vyu�ování, zvyšovat podíl samostatné práce 

ve vyu�ovacích hodinách a posilovat úlohu motivace žák�. Dále se snažit rozvíjet tvo�ivost 

žák� volbou vhodných metod s d�razem na samostatnou práci, aktivní spolupráci a využí-

vání p�irozené iniciativy žák�. Žáky vést k práci s r�znými informacemi, k vytvá�ení nejen 

v�domostí, ale i dovedností a schopností aplikovat získané poznatky, diskutovat a nebát se 

vyjad�ovat své názory. 

V oblasti výchovy se zam��it p�edevším na rozvoj osobnosti žáka, vytvá�ení pozitivních 

postoj� a motiv� jednání a vytvá�ení partnerských vztah� mezi u�itelem a žákem. Zam��it 

úsilí i na zkvalitn�ní spolupráce s rodi�i, p�iblížení rodi�� k životu školy. Uskute�	ovat 

více spole�ných akcí, na kterých by se setkávali d�ti, rodi�e i u�itelé.  

Informovanost rodi�� lze zajistit, mimo tradi�ních t�ídních sch�zek a zápisk� v žákovských 

knížkách, také nap�. vydáváním informa�ního zpravodaje, ur�itým �lánkem v místních 

novinách �i v pravidelných konzulta�ních hodinách. Ve styku s rodi�i up�ednost	ovat indi-

viduální pohovory a po�ádat dny otev�ených dve�í. Dlouhodobým úkolem z�stává snaha 

zapojit rodi�e k v�tší spolupráci se školou. 

Ohledn� bezpe�nosti žák� by škola m�la dále pokra�ovat v �asté prevenci a potla�ování 

šikany, která se v r�zné intenzit� vyskytuje ve všech základních školách. Nezapomínejme 

na v�asné �ešení problém� spole�n� se školou a u�itelem – vzájemná spolupráce a         

informovanost je základem úsp�chu. 

Zm�nou, která se žák� bezprost�edn� dotkne bude zavedení slovního hodnocení. Žák,   

respektive jeho rodi�e, si bude moci zvolit, jakou formou má být hodnocen. Hlavní pro-

blém p�edstavuje objektivita takového hodnocení. 
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ZÁV�R 

Hlavním cílem mé bakalá�ské práce bylo provedení analýzy spokojenosti rodi�� a žák� 

Základní školy Trávníky Otrokovice. Na základ� poznatk� získaných porovnáním teoretic-

kých záv�r� se skute�ným stavem a dále na základ� podn�t� z dotazníkového šet�ení byly 

formulovány konkrétní doporu�ení pro zlepšení spokojenosti rodi�� i žák�.  

V teoretické �ásti byly vytvo�eny p�edpoklady pro úsp�šnou analýzu. Na úvod byla       

definována podstata marketingového výzkumu. Konkrétn� jsem se zam��ila na oblast   

dotazníkového šet�ení. Dále byly v teoretické �ásti shrnuty poznatky o vlivu marketingu 

ve školství. P�íslušná teoretická východiska zd�raz	ují zejména nutnost v�novat v praxi 

zvýšenou pozornost tvorb� dotazníkového šet�ení. 

P�i výkonu praxe jsem získala dostatek podklad� pro zpracování analýzy spokojenosti ro-

di�� i žák�. Následn� bylo zrealizováno dotazníkové šet�ení. V analytické �ásti byly nejd�-

ležit�jší poznatky zhodnoceny a porovnány se skute�ným stavem. Pro zjišt�né nedostatky 

bylo navrhnuto možné �ešení s návrhem konkrétního postupu. 

V šet�ení provedeném na Základní škole Trávníky Otrokovice se ukazuje, že rodi�e i žáci 

jsou s prost�edím, s komunikací se školou, spolupráci, bezpe�ností a s klimatem školy p�e-

vážn� spokojeni. To však neznamená, že by škola m�la z�stat stále stejná a nem�la se   

p�em�	ovat v souladu s požadavky rodi�� i žák�.  
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RESUMÉ 

Beim forschen, welche Faktoren die Efektivität der Schule beeinflussen, arbeiten Forscher 

meistens mit Modelen, welche einer Herstellungsfirma erinnern. Die Schule arbeitet mit 

irgendwelchen Eintritten (z.B. Qalität der Schlüler, Lehrer, menge der Finanzen usw.), in 

der Schule geschehen irgendwelche Prozesse (Ausbildung) und am Ende stehen irgend-

welche Austritte (in der Regel Kenntnisse und Geschicklichkeiten der Schüler). Das alles 

geschieht in einem konkreten Kontext (Umwelt), was die Schule zu 90 % nicht beeinflus-

sen kann. 

Das Thema meiner Arbeit ist die Analyse der Zufriedenheit der Eltern und Schüler für die 

Voksschule Trávníky Otrokovice. Dieses Theme habe ich mir deshalb ausgesucht, weil 

mich interesiert, wie die Schule die bleibenden 10 % beeinflusst und beeinflussen kann. 

Im Ramen des teoretischen Teils meiner Arbeit, führte ich eine Literaturrecherche auf das 

Thema Marketing forschung als Prozess. Der Hauptpfeiler liegt auf teoretischen Erkenntni-

sen aus dem Bereich Marketingforschung und Fragebogenuntersuchung.  

Der analytische Teil meiner ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil ist den Eltern 

gewidnet und der Fragebogenuntersuchung für sie. Für die Schule war wichtig die Meinung 

der Eltern auf den Untericht der Schule, wie die Komunikation mit der Schule ausgeht, das 

einbinden der Eltern auf Mitarbeit und hauptsächlich  die Sicherheit der Schüler in der 

Schule. Im zweiten Teil meiner Arbeit ist die Analyse der Fragebogenuntersuchung für die 

Schüler. Die Hauptziele waren herauszufinden, welche Meinung die Schüler auf das Klima 

in der Schule und den Klassen, Beziehungen zwischen Shülern und Beziehungen zwischen 

Schülern und Lehrern. Mich interesierte auch die Sicherheit der Schüler, ihre Zufriedenheit 

mit der Schule und mit der Materialversorgung. 

Auf Grund der Erkenntnisse welche ich beim vergleichen von teoretischen Schlüssen mit 

der wirkliehen Situation und auf Grund der Fragebogenforschung bekommen habe, wurden 

konkrete Empfehlungen für das verbessern der Zufriedenheit der Eltern und Schüler formu-

liert.  

Beim der Volkschule Trávníky Otrokovice zeigt sich, dass die Eltern und Schüler mit der 

Schule hauptsächlich zufrieden sind. Das heisst allerdings nicht, dass die Schule stehts 

gleich bleiben sollte, sondern sich mit den Anforderungen mit den Eltern und Schülern 

entwickeln sollte.  
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