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Zajištění podkladů a dílčích celků při zpracovávání publikací z oblasti 

vzdělávání 

 
Zadání: Na naši instituci se obrátil ředitel Střední školy XXXX, který projevil zájem o 
zpracování studie týkající se situace v jeho škole. Součástí prací mělo být i zajištění 
potřebných podkladů a dat. Na základě tohoto požadavku bylo ve škole uskutečněno 
statistické šetření, a to formou dotazníku, kdy po zpracování příslušných dat vznikla tato 
studie. Ta by mohla být použita např. jako podklad pro tvorbu dlouhodobější koncepce 
školy anebo pro jiný koncepční materiál. Při navrženém pravidelném ročním opakování 
této činnosti by rovněž mohl vzniknout materiál, který by monitoroval školu v delším 
časovém horizontu. Takovýto materiál by s určitostí mohl přinést významné množství 
informací, které jinak než v čase nelze podchytit. 
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1. Úvod 
 
Zpracovaný materiál byl sestaven na základě statistického šetření žáků XXXXXXX. Práce 
si klade jako hlavní cíl co nejvíce objektivně zhodnotit stávající stav a případně 
navrhnout další vývoj v některých zásadních aspektech fungování školy. Na základě 
statistického šetření, kterého se zúčastnila převážná většina žáků školy, by měla být 
nastavena pomyslná startovní čára tak, aby bylo jednoznačné zjevné, na jaké úrovni, 
případně v jakém stavu se jednotlivé zkoumané položky v danou chvíli nacházejí. 
Nemělo by se v žádném případě jednat o šetření zcela nahodilé, pomyslným vedlejším 
cílem práce je tato šetření aplikovat každoročně tak, aby bylo možno zaznamenat zjevný 
vývojový trend ve zkoumaných oblastech. 
Témata, na která byli žáci dotázání, se dají rozdělit hned do několika kategorií, jedno 
však mají všechna společná. Jedná se o místa, která nebyla nikdy empiricky zkoumána, a 
do současné chvíle se o nich spíše diskutovalo v nahodilých otázkách a domněnkách. 
Žáci byli dotazováni zcela anonymně tak, aby byla zajištěna jejich objektivita. Bylo 
použito hned několik statistických metod. V případě subjektivních otázek, tedy otázek, 
kdy žáci odpovídali pouze na základě svých domněnek a pocitů, byla zvolena vždy 
hodnotící škála. Jestliže se jednalo o získání pevně stanovených dat, byla vždy 
studentům nabídnutá úplná sestava všech možností, které z nabídky vyplývaly. 
V žádném případě nebyla zvolena možnost otevřených odpovědí, neboť by žáci svou 
vlastní „iniciativou“ mohli narušit celistvost a měřitelnost jednotlivých otázek. 
Žáci byli dotázání celkem na 14 otázek, a to v prosinci roku 2012. Na následujících 
řádcích nebudou vyhodnocovány jednotlivé otázky, spíše bude dána přednost řešení 
jednotlivých oblastí. V některých vhodných případech pak může být problematika 
rozebrána i z hlediska genderového. 
 

2. Statistický vzorek 
 
Šetření se zúčastnilo celkově 101 žáků denní formy vzdělávání školy. To činí podíl 92,7 
% veškerých žáků školy. Takto nastavený vzorek je tedy statisticky více než adekvátní a 
výstupy z jednotlivých šetření tak lze považovat za zcela objektivní. V obdobných 
šetřeních se totiž obvykle setkáváme s mnohonásobně nižší účastí. 
Účast jednotlivých tříd pak kolísá v rozmezí od 89 % do 96 %. Celkový přehled je uveden 
v grafu č. 1. 
 
Graf č. 1: Podíl žáků jednotlivých tříd na šetření 
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Co se týče zastoupení žáků školy podle pohlaví, v šetření mírně převažují dívky. 
Statisticky však vzorek opětovně naprosto odpovídá skutečnosti ve škole, a to i 
v jednotlivých třídách. Rozložení jednotlivých žáků podle pohlaví v šetření je uvedeno 
v grafu č. 2. 
 
Graf č. 2: Podíl žáků školy podle pohlaví ve statistickém vzorku 

 
Poznámka: červená-dívky, zelená-chlapci 
 
 

3. Zdroj žáků školy 
 
Stávající kapitola se bude zabývat otázkami, které jsou absolutně zásadní z hlediska 
zaměření propagace školy. Bude se zabývat především daty, které se týkají zdroje žáků 
školy. Odkud pocházejí, jak se o škole dozvěděli, případně, kdo měl na jejich rozhodnutí 
vliv. Získané informace by měly sloužit nejen k podchycení „toho dobrého“, co se již dělá, 
ale současně by měly poukázat na zásadní chyby a mezery, kterých by se měla škola 
v budoucnu vyvarovat. 
Důležitým aspektem pro nasměrování výjezdů k prezentaci školy je zjištění vzdálenosti 
bydliště žáků školy. Mnohdy se může jevit, že nemá smysl navštěvovat některé již velmi 
vzdálené destinace, zdání ovšem může zásadně klamat. Z níže uvedeného grafu 
například zcela zásadně vyplývá, že vzdálenost, odkud žáci školy pocházejí, se meziročně 
zvyšuje. Je to určitý paradox, potvrzuje to ovšem předchozí vyjádření, že je potřeba se 
zaměřit i na uváděná vzdálenější místa. Například podíl žáků s trvalým bydlištěm nad 50 
km od školy je vyšší než podíl žáků ze samotného XXXX. Zde je ale ovšem potřebné 
poukázat na zcela zásadní problém, kdy se škole dlouhodobě nedaří získat místní žáky. 
Je určitě potřebné učinit hlubší rozbor, který by na tuto otázku podal uspokojivé a 
objektivní odpovědi. 
Současný trend je ovšem jednoznačný. V prvním ročníku je v danou chvíli již větší 
polovina žáků ze vzdálenosti nad 20 km. V této oblasti má škola zcela zásadní rezervy a 
je nutné pracovat na nápravě tohoto „nelichotivého“ stavu. 
Zajímavé také je, že žádná ze vzdálenostních skupin se nezdá být klíčová pro existenci 
školy, proto se doporučuje v souladu s letošním rokem, nadále oslovovat veškeré možné 
a dostupné destinace. 
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Graf č. 3: Podíl žáků podle vzdálenosti jejich trvalého bydliště 

 
 
Jestliže bereme v potaz předchozí informaci, je velmi podstatné hledat možné příčiny. 
Jako jedna z nich se může jevit ta, která nám sdělí, odkud se o škole jednotliví žáci 
dozvěděli. Tedy informaci, jakými prostředky je potřebné na potenciální žáky školy, tedy 
stávající žáky základních škol, cílit a apelovat. Položme si tedy otázku, jakými prostředky 
se o škole jednotliví uchazeči dozvěděli. Až 80 % z nich, v prvním ročníku již takřka 90 
% bylo osloveno 3 základními prostředky. Ty by se měly v budoucnu stát stěžejními 
fundamentálními kameny propagace a prezentace školy. Jako nejúčinnější prostředek 
k získání žáků se jeví internetová prezentace školy. Je nutné apelovat na kvalitu všech 
internetových prostředků, které škola nabízí. Ať už je to facebook anebo domovské 
stránky, stejně tak i další servery, které se danou problematikou zabývají. Z grafu lze 
současně vidět, že v této komoditě se škola postupně zlepšuje, což s určitostí souvisí se 
změnami učiněnými v posledních letech.  
Naopak „pokulhává“ prostředek, který je u obdobných šetření na jiných školách mnohdy 
nejzásadnější, a to je získávání informací od kamarádů. Je zjevné, že stávající anebo 
bývalí žáci nejsou zásadními nosiči pozitivních informací o škole. S určitostí lze vidět 
pravdivost tohoto vyjádření i na počtu žáků ze samotného XXXX, pro něž by tato 
informace měla být nejzásadnější. Oni totiž internet v této problematice nepotřebují, 
mohou se jít sami do školy podívat. Zde je absolutně nutné učinit nějaký pokrok. Ať už 
v oblasti tvorby vyšší spokojenosti stávajících žáků anebo větším apelem na jejich 
loajalitu ke škole. 
Z grafu také vyplývá velmi pozitivní trend, kdy meziročně zásadně roste podíl žáků, kteří 
se o škole dozvěděli z prezentace školy, s určitostí to souvisí s postupným nárůstem 
těchto aktivit a je zjevné, že by se mělo nadále postupovat stejně. Zajímavostí pak je, že 
dny otevřených dveří jsou aktivitou, která v posledním roce nepřilákala žádného žáka a 
dlouhodobě také nehraje nijak zásadní roli. Možné je však i jiné vysvětlení, jedná se totiž 
již o následnou aktivitu, kdy žáci nejprve buď od kamaráda, z prezentace školy anebo 
z internetu získají prvotní potřebné informace a den otevřených dveří je pro ně již jen 
jakousi pojistkou, zda získané informace byly pravdivé. Tato aktivita by tedy měla být 
určitě zachována, otázka ovšem zní, zda v tak širokém rozsahu jako v letošním roce. 
Je také potřebné rozvíjet i jiné propagační aktivity školy, samotní žáci je v nemálo 
případech uvádějí jako důvod jejich příchodu. Zde by zřejmě měla patřit inzerce, 
oslovování kariérních poradců na ZŠ a obdobné aktivity. 
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Graf č. 4: Zdroj informací, odkud se žáci dozvěděli o škole 

 
 
Zajímavou otázkou je také, jestli je lepší kampaň ohledně školy zaměřit spíše na žáky, 
anebo na jejich rodiče. Jedná se o důležitá rozhodnutí, kdy je nutné zvolit výkonnější 
taktiku, neboť škola má omezené množství lidských zdrojů. Zda je lepší jezdit na třídní 
schůzky, anebo jezdit přímo za žáky, případně jak a s kým jednat při dnech otevřených 
dveří. 
Z analýzy zcela jednoznačně vyplývá, že u žáků dochází postupně ke zvyšující se 
emancipaci, stále více se rozhodují jen sami, popřípadě po dohodě s rodiči. Nemá smysl 
tedy tlačit na rodiče, jejichž děti nemají o školu zájem. Je to promrhaný čas, který by měl 
být využit užitečněji. V souvislosti s předchozími zjištěními je zřejmě nejlepší zvolit 
taktiku, která osloví spíše samotného žáka a následně přesvědčí i jeho rodiče. Jako 
nejvhodnější se jeví postup, kdy stávající žáci budou oslovovat své souputníky na ZŠ, 
kvalitní prezentace školy, ať už fyzická anebo internetová pak osloví i jejich rodiče. Dle 
mého názoru se zcela objektivně jedná o nejefektivnější způsob získání potenciálních 
uchazečů. 
 
Graf č. 5: Kdo rozhoduje o výběru školy 
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Jako zajímavý doplněk pak může působit informace, že není pouze jeden zdroj, odkud do 
školy žáci přicházejí. Stále významnějším zdrojem jsou i žáci, kteří přicházejí z jiných 
škol, v současnou chvíli je takovýmto žákem školy již každý 10. Je ovšem otázkou, jakým 
popudem se každý jednotlivý žák do této situace dostal. Je zásadně nutné selektovat 
všechny jednotlivé případy. Mnohdy se totiž jedná o žáky, které studovaný obor nebavil , 
anebo jej k tomu vedly jiné osobní problémy. Nejedná se ovšem o zdroj žáků, který by 
byl zanedbatelný. 
 
Graf č. 6: Odkud přišli žáci do školy 

 
 
Závěrem této kapitoly je nutné podotknout, že veškerá sesbíraná data jsou empiricky 
k ničemu, jestliže se podle nich nebude dále postupovat. Je zjevné, že škola má v mnoha 
oblastech své propagační činnosti značné mezery, které je potřebné zacelit. Asi největší 
je pak neschopnost zaujmout žáky z velmi blízkých destinací, nejvíce pak za samotného 
XXXX. Má ovšem také zcela výjimečné úspěchy, kterými se jiné školy absolutně nemohou 
chlubit, jako je například úspěšnost v oslovování žáků z velmi vzdálených destinací. 
 
 

4. Školské služby 
 
Jakmile se žák stane součástí školy, kvalitní škola zásadně svoji práci nekončí. Jedná se o 
nikdy nekončící koloběh, kdy stávající žáci a absolventi získávají nové uchazeče, je tudíž 
zjevné, že i v souladu s předchozími zjištěními je potřebné dbát na spokojenost stávající 
žáků a rovněž dát „do vínku“ odkaz loajality k vlastní škole i k absolventům. Stávající 
kapitola bude tedy pojednávat o službách, které škola vykonává anebo zprostředkovává 
pro stávající žáky. Doprava, ubytování, strava, to vše hraje naprosto klíčovou roli v očích 
žáků. Je nezbytné dané služby udržovat na vysoké úrovni, popřípadě je neustále 
zlepšovat, neboť se ve své podstatě jedná v zásadě o nejlevnější propagační prvek. On 
totiž musí být vykonán sám o sobě. Ačkoliv se může někdy jevit, že se jedná o drobnosti, 
v očích žáků mohou hrát klíčovou roli, tudíž se nesmí v žádném případě přehlížet. 
Můžeme namítat, co chceme. Vzdělávání je v současné chvíli obchod s lidským vědomím 
a především podvědomím. V situaci, kdy na každého žáka střední školy připadají 2 volné 
židle, je naprosto zásadním úkolem vedení školy přesvědčit tohoto žáka, že to, co 
nabízíme my, je to, co hledá on. I když se nám to nemusí vždy líbit, je tomu tak a nelze 
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s tím nic dělat. Podmínky jsou již dávno stanoveny, je nutné se jim přizpůsobit. Je zjevné, 
že již i ve školství dospěl stav do „obvykla“, tedy do stádia „Váš zákazník, Váš pán.“ 
Situace, kdy si školy samy vybíraly své žáky, je nenávratně pryč a neexistuje žádný 
náznak, že by se tento trend vůbec někdy navrátil. Je nutné se tomuto trendu tedy 
přizpůsobit. 
V situaci, kdy škola není zcela přístupná formou klasické příměstské dopravy, je velmi 
důležité, že škola zajišťuje dovoz jiným způsobem, tedy přes najatého soukromého 
dopravce. Odpadá tím totiž komplikace, kdy by se žáci mnohdy chaoticky dopravovali do 
školy. Je velmi potěšující, že více než polovina žáků školy se tímto způsobem do školy 
dopravuje, což opodstatňuje tento proces. To, že cca čtvrtina žáků se pak do školy 
dopravuje jiným než „školním“ autobusem rovněž odpovídá skutečnosti, jedná se 
bezpochyby o žáky ze směru od XXXX a XXXX. I na této statistice lze názorně vidět 
výpovědnost získaných dat, např. v prvním ročníku daná čísla odpovídají prakticky na 
jednotky. Nelze tedy v žádném případě získaná data bagatelizovat. Názorně jde rovněž 
vidět časový vývoj v množství žáků, kteří jezdí do školy vlastním autem. 
 
Graf č. 7: Způsob, jakým se žáci do školy dopravují 

 
 
Jak již bylo v dřívějších kapitolách zmíněno, významné množství žáků pochází z oblastí, 
které jsou prakticky v rámci denního dojíždění do školy nedostupné. I z tohoto důvodu 
je velmi důležité, že škola má k dispozici místa v Domově mládeže, kde může tyto 
potenciální uchazeče ubytovat. Kvalita tohoto ubytování je ovšem rovněž velmi 
podstatná pro fakt, zda se tento uchazeč do školy přihlásí. Z tohoto důvodu je 
spokojenost žáků s touto kvalitou velmi významným indikátorem, který je nutné 
dlouhodobě sledovat. Zvlášť v podmínkách, kdy je ve škole cca 30 % žáků ubytovaných 
na Domově mládeže, nejvíce pak právě v prvním a druhém ročníku, což odpovídá dříve 
zmíněnému trendu. Rovněž podíl na žácích třídy postupně roste, od čtvrtého k prvnímu 
ročníku. Co se týče zvolené metody, pomocí níž byli na kvalitu nabízených služeb žáci 
dotázáni, jedná se o standardní metodu, kdy jsou žáci požádáni o zhodnocení této kvality 
na škále od 1 do 4. Ačkoliv se jedná o subjektivní zhodnocení, vypovídající hodnota je 
vysoká. Škála o sudém počtu prvků byla zvolena zcela záměrně, a to z důvodu, aby žáci 
nezklouzávali k možnosti volit střední hodnotu. V takovémto případě by měření nebylo 
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směrodatné. Použitá metoda pak byla použita i u dalších subjektivních otázek měřících 
kvalitu ať už služeb anebo činností či dalších věcí a jevů.  
 
Graf č. 8: Počet a podíl žáků ze třídy v Domově mládeže 

 
 
 
Potěšujícím zjištěním je, že žáci jsou v Domově mládeže více méně spokojeni. V průměru 
volili hodnocení kvality poskytovaných služeb hodnotou 2,2, tedy lepší než průměr. 
V hodnotách naměřených v jednotlivých třídách však již existují významné rozdíly, ty 
však nemají žádný vývojový charakter, jde tedy zřejmě o obvyklou nevraživost mezi 
mladými lidmi. Nejlépe hodnotí Domov mládeže žáci druhého a čtvrtého ročníku, 
nejhůře pak žáci ročníku třetího. 
 
Graf č. 9: Hodnocení kvality poskytovaných služeb v Domově mládeže 

 
Poznámka: 1-kvalita vynikající, 4-kvalita katastrofální 
 
Naprosto věčným problémem školy je zajišťování obědů pro žáky. Ačkoliv existovalo 
historicky spoustu možných koncepcí, jak příslušnou službu žákům zajistit, nikdy se 
nepodařilo realizovat řešení, které by bylo optimální a stabilní. Svým způsobem ovšem 
škola paradoxně proti školám jiným získává tímto konkurenční výhodu, a to v podobě 
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časové úspory, která mnohdy může rozhodovat u žáků ze vzdálenějších destinací o 
přihlášení se do školy. Jedná se o problematiku velmi komplexní, která nemá uspokojivé 
řešení. Je vhodné se ovšem v každém případě zeptat stávajících žáků, jak jsou se 
stávajícím řešením sami spokojeni. Ačkoliv se nejedná o výsledek jakkoliv dominující, je 
zřejmé, že stávající žáci na bonus jménem časová úspora slyší, větší (nikoliv však 
významná) část je pro zachování stávajícího stavu. Je také zajímavé, že s rostoucím 
ročníkem narůstá podíl spokojených. Zřejmě se jedná o adaptační proces, kdy si žáci na 
dané řešení postupně zvykají. Otázkou ovšem zůstává, zda by do budoucna nebylo 
možno nalézt nějaké řešení, které by v sobě ukrývalo obě stávající varianty. 
 
Graf č. 10: Hodnocení nabízených variant stravování 

 
 
Jestliže je tedy v současnou chvíli nabízeno řešení formou bufetu, provozovaného 
externím dodavatelem, je vhodné se samotných žáků, tedy zákazníků, zeptat na kvalitu 
nabízených služeb a produktů. Při použití stejné statistické metody jako v předchozím 
případě, žáci hodnotili kvalitu bufetu jako nadstandardně vysokou, a to hodnotou 1,9. 
Zajímavostí je, že při promítnutí genderového hlediska pak ještě mnohem významněji 
kvalitněji tyto služby hodnotí chlapci (1,6) než dívky (2,0). Nejspokojenější jsou pak žáci 
prvního ročníku, zřejmě vzhledem k nedávným ne příliš dobrým zkušenostem ze 
školních jídelen na základních školách. 
 
Graf č. 11: Hodnocení kvality služeb a produktů ve školním bufetu 

 
Poznámka: 1-kvalita vynikající, 4-kvalita katastrofální 
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Celkově pak žáci kvalitu nabízených služeb školou hodnotí jako nadprůměrnou, existuje 
ale samozřejmě významný prostor pro další zdokonalování. Je také zřejmé, že zvolená 
varianta, kdy služby jsou často nabízeny externím dodavatelem, není vůbec špatná. 
Naopak do určité míry i šetří finanční a především pak lidské zdroje školy. 
 
 

5. Absolventi školy 
 
Spokojený absolvent je nejdokonalejším vyjádřením kvality školy. Jedná se o výsledný 
produkt, který ovšem nadále může škole přinášet významné zhodnocení. Dobrou pověst 
školy, kterou může šířit v širokém okolí, lze brát za naprosto úžasnou reklamu, navíc 
poskytovanou zcela zadarmo. V otázkách kvality absolventů, a to nejen ve vzdělávání, ale 
i např. lidské, se pak jedná o vyjádření stupně kvality školy, na který by zcela určitě 
každá kvalitní instituce měla dbát. 
I z tohoto důvodu je důležité monitorovat, kam se žáci budou dále hlásit, jak by sami 
zhodnotili kvalitu školy či učitelů, jestli by sami školu svým přátelům doporučili, anebo 
zda je škola v průběhu jejich vzdělávání něco naučila, popřípadě co. 
Nejen kvalita učitelského sboru, daná mnoha indikátory, např. vzděláním, délkou praxe 
anebo zkušenostmi, je vždy absolutně podstatná. Z hlediska vnímání žáků jsou mnohdy 
mnohem důležitější aspekty, kterým nelze naučit. Jsou jimi například ochota vysvětlovat, 
snaha zaujmout anebo se empaticky vžít do rolí žáků. Ty musí každý učitel mít dány 
v sobě. Při souhrnu celého učitelského sboru pak pro každého jednotlivého žáka vzniká 
určitý vjem, jak školu cítí a jak je s ní spokojen. Znát takovýto pocit vnímání všech žáků 
ve škole nám s určitostí dá obraz o tom, jak tuto problematiku cítí žáci jako celek. 
Z tohoto důvodu byli žáci osloveni žádostí, aby se pokusili ohodnotit kvalitu učitelského 
sboru tak, jak ji sami vnímají. 
Ačkoliv jsou naměřené hodnoty poněkud nižší než v případě kvality služeb v bufetu, 
přes to jsou stále významně nadprůměrné, což je určitě potěšující. Je zcela obvyklé, že 
právě k učitelům bývají žáci nejvíce skeptičtí. Je to samozřejmě pochopitelné, neboť se 
jedná o osobní kontakty a v mnoha případech do hodnocení mohou vstupovat i osobní 
animozity. 
 
Graf č. 12: Hodnocení kvality učitelského sboru 

 
Poznámka: 1-kvalita vynikající, 4-kvalita katastrofální 
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Průměrné hodnocení úrovně kvality učitelského sboru ve škole bylo ohodnoceno žáky 
celé školy na hodnotu 2,2. Potěšujícím faktorem je zjištění, že stejného průměrného 
hodnocení využili jak chlapci, tak i dívky. Žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku jsou 
pak poněkud skeptičtější k této kvalitě, naopak prvňáci jsou spokojeni významně více, 
což je určitě velmi pozitivní zjištění. 
Zajímavé je rovněž sledovat hodnoty, o nichž si žáci myslí, že je škola dokáže dobře 
naučit. Významná, takřka poloviční část žáků si myslí, že je škola dokáže dobře připravit 
k maturitě. Je potěšující, že si to myslí převážně žáci třetího a čtvrtého ročníku, pro něž 
je daná skutečnost velmi aktuální. Další studium a poskytnutí informací do života jsou 
rovněž položky, kterých si žáci významně cení. Naopak je poměrně zarážející, že si žáci 
myslí, že je škola nijak zásadně nenaučí dobře do budoucího zaměstnání. To ovšem může 
mít i své logické statistické vysvětlení. Mnoho žáků totiž volilo jen jednu z možných 
odpovědí, což mohlo zapříčinit tento stav. 
 
Graf č. 13: Na co škola žáky dokáže nejlépe připravit 

 
 
V dnešní době, kdy je počet volných míst na vysokých a vyšších odborných školách již 
takřka roven počtu hlásících se studentů, je velmi zajímavé sledovat, jak se k možnostem 
své další životní dráhy hlásí žáci středních škol. Je zřetelně viditelné, jak s postupujícím 
věkem a zvyšujícím se ročníkem roste i podíl těch žáků, kteří chtějí ve svém studiu dále 
pokračovat v terciárním studiu. Např. až 80 % žáků čtvrtého ročníku se již nyní rozhodlo 
pro tuto cestu. Významný podíl žáků třetích ročníků, kteří chtěli po škole nastoupit do 
zaměstnání v zahraničí, je zcela jednoznačně ovlivněn čerstvou zkušeností ze 
zahraničních stáží. I tak je zjevné, že škola by měla již nyní žáky připravovat od nižších 
ročníků k možnosti dalšího studia, tedy seznamovat žáky s přijímacími zkouškami, které 
by mohli v dalších letech absolvovat. Rovněž je velmi inspirativní sledovat, jak se 
stoupajícím ročníkem klesá počet nerozhodnutých žáků. Zajímavostí je také to, že 
řádově nerozhodnutých je více dívek než chlapců a také porovnání těch, kteří se již 
nechtějí dále vzdělávat. Dívky častěji míří do zahraničí, naopak chlapci v obdobné míře 
volí jak tuzemské tak i zahraniční zaměstnání. 
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Graf č. 14: Kam se chystají žáci nastoupit po škole 

 
 
Graf č. 15: Kam se chystají žáci nastoupit po škole z hlediska pohlaví 

 
 
Zřejmě každý zaměstnanec školy, který cítí ke svému zaměstnání určitou sounáležitost, 
a to bez ohledu na to, zda je ve funkci vedoucí anebo řadové, si pokládá totožnou otázku. 
Doporučili by mí žáci i ostatním žákům studium na naší škole? Tatáž otázka byla 
položena i žákům školy. Zásadních 85 % žáků studium na škole doporučuje, 5 % 
dokonce absolutně. Jedná se o zcela mimořádný výsledek, který je velmi potěšující. 
Zajímavostí je, že o dost více školu doporučují chlapci než dívky, ty jsou ovšem takřka 
v každém statistickém šetření více skeptické než právě chlapci. 
Zajímavostí je také to, že pouze jedna jediná osoba na škole by školu absolutně 
nedoporučila, což se dá brát jako zcela mimořádný výsledek. 
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Graf č. 16: Jak žáci školu doporučují 

 
 
Graf č. 17: Jak žáci školu doporučují podle pohlaví 

 
 
 

6. Závěr 
 
Kvalitní vedení organizace vždy vyžaduje aktuální a směrodatné informace a data. 
Stávající šetření žáků školy si kladlo tentýž úkol, učinit datovou základnu, která by nám 
mohla poskytnout pravdivý a nezkreslený pohled na současný stav dění ve škole. Je nyní 
již jen otázkou, zda ze získaných dat bude učiněno nějaké zásadní či méně zásadní 
rozhodnutí, zda bude učiněno okamžitě, případně zda bude pilotně odzkoušeno na 
„pokusném“ vzorku. 
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Znát aktuální stav věcí ještě neznamená, že se věci musí ze zásady měnit. Je velmi 
důležité o daných zjištěních diskutovat, a to ne jen na půdě vedení školy, ale i obecně 
celospolečensky, se všemi zainteresovanými. 
Analýza dle našeho názoru poukázala na významné množství kvalitně zavedených 
mechanismů, které ve škole fungují, jsou optimálně nastaveny a klientům (žákům) zcela 
vyhovují. 
Jsou ovšem i věci, které se takto optimisticky nejeví a na nich je potřebné dále pracovat a 
vyvíjet je směrem ke kýženému optimu. Toho samozřejmě z logiky věci nebude nikdy 
dosaženo, neboť řízení školy je nikdy nekončící proces, který se neustále obměňuje, a to 
jak faktory vnějšími, ale i faktory vnitřními. Je podstatné se tomuto procesu ovšem 
neustále přizpůsobovat a neustrnout tak na smetišti dějin. 
Zcela zásadně by stávající analýza měla být podrobena diskuzi, jak již bylo uvedeno a na 
případných krocích, které by bylo odsouhlaseny, by se mělo co nejdříve začít pracovat. 
Jako vyhodnocení nastavených mechanismů by pak měla sloužit obdobná analýza, která 
by byla učiněna za rok. Dá se očekávat, že v ní by se pozitivum případných nastavených 
změn mělo již do určité míry projevit. 
Opětovně je ovšem potřebné konstatovat, že škola funguje velmi dobře a žáci jsou 
s významnou většinou nastavených mechanismů spokojeni. 


