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Co a pro koho vaříme?
Marketing je mocným, avšak často opomíjeným nástrojem na trhu dalšího vzdělávání. Lze říci, že na českém vzdělávacím 
trhu představují moderní marketingové techniky dosud nevyužitý potenciál, jak dostat vzdělávací produkty a služby k zá-
kazníkovi. Zatímco v mnoha zemích je marketing, který využívají špičkové vzdělávací společnosti, inovačním rejdištěm, 
hubem stále nových a nových přístupů a nápadů, v České republice jsou stále využívány spíše tradiční přístupy. Tento 
fakt v sobě ukrývá jednak nevyužitou příležitost a jednak potenciální hrozbu. Je zřejmé, že do ČR budou přicházet další 
zahraniční vzdělávací společnosti, které využívají pokročilejší marketingové techniky a kterým české vzdělávací instituce 
– byť vybavené kvalitním vzdělávacím know-how – nebudou schopny konkurovat. Tato publikace má ambici pomoci čes-
kým vzdělávacím institucím seznámit se a lépe využít nejlepší marketingové techniky, využitelné na vzdělávacím trhu.

Vzdělávací sektor je specifický. Existuje mnoho marketingových postupů a technik, ale jen některé z nich jsou efektivně 
využitelné ve vzdělávacích institucích. Autorský tým se snažil zmapovat dobrou praxi v marketingu v zahraničí i u nás 
a v této publikaci nabízí ty postupy, které se ukázaly v praxi jako nejefektivnější.

Publikace je určena všem vzdělávacím institucím. Je však třeba zdůraznit, že metodické přístupy a strategie vůči dospělým 
klientům se značně liší v závislosti na tom, zda jde o komerční vzdělávací instituci, školu nabízející další vzdělávání či nezis-
kovou organizaci zaměřenou na vzdělávání dospělých. Z tohoto důvodu nebylo možné v rozsahu této publikace vyhovět 
všem stejnou měrou. S ohledem na český vzdělávací trh je tedy tato publikace koncipována zejména pro malé a střední 
vzdělávací firmy, které nemají prostředky a čas na nákladné a sofistikované marketingové strategie. 
Věříme, že užitek přinese i středním a vysokým školám, které poskytují vzdělávání dospělým a v oblasti marketingu se 
zatím příliš neorientují. V zásadě lze totiž říci, že vzdělávání dospělých je natolik specifické a odlišné od vzdělávání počáteč-
ního, že je úkolem škol s ambicemi poskytovat toto vzdělávání, aby se naučily stejným praktikám, jaké používají ty nejlepší 
vzdělávací instituce pro dospělé. A to nejen v marketingu, nýbrž samozřejmě především i v samotném výukovém procesu.

Součástí publikace je nutné teoretické penzum, základní lekce moderního marketingu pro vzdělavatele, ovšem podstatnou 
část tvoří příklady dobré praxe. V publikaci najdete rovněž základy metodiky, jak provádět analýzu vzdělávacích potřeb.

Pro lepší představu jsme text proložili zkušenostmi 4 typů vzdělávacích institucí, kde jsou popisovány zkušenosti se za-
váděním různých marketingových postupů. Každý typ je navíc reprezentován postavou manažera, kterým můžete být vy. 

Tyto čtyři postavy nás budou provázet po celou dobu našeho vaření.
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Jak sami brzy uvidíte, nechtěli jsme napsat jednu z dalších „odborných publikací“ na téma marketing. 

A už vůbec jsme nechtěli napsat skripta pro vysoké školy. Věříme, že těch je již na trhu mnoho. 
Proto jsme se rozhodli jít cestou příběhů, možná za cenu ztráty „akademického lesku“, jaký obvykle skripta 
a odborné publikace mívají.
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Jak jsme „vařili“ Kuchařku marketingu?
Jakou hodnotu získáte, když si „uvaříte“ podle této kuchařky? Na tuhle otázku si můžete odpovědět, když si přečtete, 
z jakých částí a jak je kuchařka poskládána.

 − V první kapitole si přiblížíme základní sled kroků, které je třeba udělat na cestě od strategie k taktice. Seznámíme s mar-
ketingovým cyklem vzdělávací instituce a se čtyřmi hlavními hrdiny naší kuchařky: s paní Komenskou, pány Kantorem, 
Nápomocným a Kovářem.

 − V druhé kapitole se zamyslíme nad tím, proč by nějaká vzdělávací instituce měla dělat marketing. K čemu to vlastně je? 
Vysvětlíme si, jak postupovat od strategie k taktice. Ukážeme si, jaké že to vlastně máme v ruce nářadí, kterým marketing 
můžeme stavět. Jaké jsou moderní trendy v marketingu a co to je marketingový mix? Tato kapitola představuje jakési 
nutné teoretické penzum pro každého manažera vzdělávací instituce.

 − V kapitole třetí si povíme něco o komunikaci. Jak máme komunikovat s klienty, aby si od nás koupili služby, které nabí-
zíme? Každý klient je přece jiný a čeká od nás něco jiného. Jak se buduje PR? Jak máme mluvit s novináři a jak se státní 
institucí?

 − Kapitola čtvrtá je vlastně pokračováním té druhé. Řekneme si, jaké marketingové nástroje a triky máme v ruce, aby-
chom prodali vzdělávací produkt. Žijeme v době, která přináší mnoho rychlých změn a možností. Ten lepší je využije.

 − V úvodu kapitoly páté stojíme na počátku „marketingového cyklu“. Začínáme „lovit ryby“, byť to možná zní jako silné při-
rovnání. Abychom někoho ulovili, musíme nejdříve zjistit, v jakém rybníku plaveme, kdo jsou ti ostatní dravci. A co je ještě 
důležitější, jak vypadají ryby, které lovíme. Vysvětlíme, jak provádět analýzu vzdělávacích potřeb. Na závěr si ukážeme, 
jak provádět analýzu vzdělávacích potřeb přímo u klienta. Tady trochu předbíháme, to už jsme totiž v situaci, kdy máme 
klienta a chceme zjistit jeho skutečné vzdělávací potřeby.

 − V kapitole šesté přistupujeme ke tvorbě vzdělávací nabídky. Ta je součástí marketingu proto, že na jejím základě se klient 
může rozhodnout, zda ji akceptuje či nikoli. Proto by měla být koncipována marketingově.

 − Kapitola sedmá je závěrem našeho kurzu marketingového vaření. Zamyslíme se nad tím, co dál, když se nám podaří 
„ulovit“ zákazníka. A jaké závěry vyvodit z toho, když se nám zákazníka „ulovit“ nepodaří? A jak dopadnou příběhy našich 
čtyři postav? Řekneme rovněž nějaké tipy, jak můžeme jako vzdělavatelé přežít ekonomickou krizi. A na závěr něco slí-
beného. Kuchařka znamená recept. A kromě marketingových receptů, podle nichž vařit je ovšem složité, vám nabízíme 
jeden recept pro opravdové kulináře.

 − Na konci kuchařky najdete slovník užitečných výrazů, které se vyskytují v textech. Výrazy, které najdete ve slovníku, 
jsou v textu podtrženy.

Lze tedy shrnout, že úvodem si vysvětlíme postupy a nástroje, které budou součástí naší marketingové a komunikační 
strategie. A pak budeme procházet marketingovým cyklem „krok za krokem“.
Věříme, že vám publikace pomůže dostat váš vzdělávací produkt blíže ke klientům a zároveň klienty blíže k vzdělávání 
dospělých jako takovému.

Autorský tým
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KUCHAŘKA MARKETINGU 



 1 OD STRATEGIE K TAKTICE: MARKETINGOVÝ CYKLUS VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

V úvodu jsme si vysvětlili, kam se budeme na naší kuchařské cestě ubírat. Existuje však nějaký postup, nějaký návod od 
A do Z, který by nám pomohl s prováděním marketingu vzdělávací instituce?
Zajisté.
Tento postup lze nazvat marketingovým cyklem vzdělávací instituce. Celá tato publikace respektuje strukturu tohoto cyklu.

Následující schéma zjednodušeně popisuje postupné kroky marketingového cyklu, podle kterých by měla vzdělávací 
instituce postupovat, aby dosáhla nejlepších výsledků.
Na levé straně vidíte cyklus postupných kroků, na straně pravé pak obecné zásady, kterými je třeba se řídit ve všech 
fázích cyklu. Jinými slovy, postupujte od A do H podle levého sloupce a ujistěte se, že v každé fázi funguje to, co jste si 
předsevzali v marketingovém plánu, plánu komunikace a strategii vaší péče o zákazníka (CRM – customer relationship 
management). Postupu, který vidíte na obrázku dále, odpovídá i struktura celé kuchařky. První tři kapitoly se soustředí na 
pravou stranu obrázku a další kapitoly pak na kroky uvedené na levé straně.
A teď už konkrétně:

A. Analýza místního vzdělávacího trhu / nabídky / konkurence

B. Identifikace potenciálního klienta a jeho požadavků

C. Jaké máme produkty?

D. Tvorba nabídky vzdělávacího programu a práce s cenou

E. Uloveno – a co dál? (neuloveno…)

G. Měření efektu marketingu

F. Jak využít analýzu vzdělávacích potřeb pro marketingové účely

H. Péče o zákazníka jako součást marketingu

Marketingový plán/strategie 
(včetně výběru a užití 
marketingových nástrojů a technik)

Plán komunikace

Plán CRM
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Ještě než začneme cokoli analyzovat a vrhat se do realizace jakýchkoli marketingových akcí, zastavme se na chvíli.
Podívejme se na to, KDO JSME a KAM JDEME. 
V řeči odborníků by se dalo mluvit o tom, jaká je naše stávající identita, jaké jsou naše vize, cíle a strategie.

Identita (corporate identity, CI) říká ve zkratce, jaká je „osobnost“ naší vzdělávací instituce. Kdo jsme, jak vypadáme, co 
děláme, jak to děláme, jak se chováme k vnějšímu světu i k sobě navzájem. Když vznikne malá vzdělávací instituce, často 
se vize otce zakladatele (či matky, pochopitelně!) stane základní firemní vizí a jeho/její chápání světa „venku“ je určující pro 
chování zaměstnanců. To se pak nepsanými pravidly předává dál až do určité doby, kdy se instituce rozroste natolik, že 
je třeba některé věci „institucionalizovat“ – sepsat tak, aby jim od vstupu do společnosti všichni rozuměli. 

I nevědomě vytvářená identita je identitou („to jsou ti, co pořád mění termíny“) a neformálně okoukané chování šéfa má 
dalekosáhlé důsledky v pozitivním i negativním smyslu. A tak se například přístup zakladatele „všem účastníkům kurzů 
jde jen o ten papír s razítkem“ může snadno projevit ve formálním přístupu lektorů a nulové interaktivitě kurzů.

Vize definuje, kým chceme být a kam chceme v dlouhodobém horizontu dojít. Pokud je vizí např. „Být nejmodernější 
jazykovkou v kraji“, snadno se s tím identifikují nejen zaměstnanci, ale i zákazníci, kteří transparentně formulované sdělení 
(misi) sami použijí například při zdůvodnění, proč si danou jazykovku zvolili („chodím tam, protože mají nejmodernější 
metody široko daleko“). 

Vize určuje strategii, tedy dlouhodobé cíle, kterých chceme dosáhnout (vojáci by řekli „na koho udeřit a co dobýt“). Po-
dle toho pak následně volíme taktiku, jak daného cíle dosáhnout („kde a jakým způsobem provést útok“). 

Původně vojenské termíny nám již naznačují, že se nacházíme na kolbišti, kde lze nejen vítězit, ale také utrpět prohru, 
často s nemalými ztrátami…

Firemní hodnoty jako součást identity
Každá dobrá vzdělávací instituce by měla mít nastaveny základní hodnoty, kterými se řídí při práci: to se týká nejen 
procesu vzdělávání a jeho kvality, ale i procesu řízení a marketingové strategie. Interní hodnoty vzdělávací instituce jsou 
zároveň mocným marketingovým nástrojem, deklarací firmy vůči klientovi. Naznačují hodnotu, kterou firma svým klientům 
předává a kterou garantuje. 

Z marketingového hlediska je proto důležité tyto hodnoty deklarovat. Hodnoty vzdělávací instituce lze propagovat na 
internetových stránkách společnosti, v informačních a propagačních brožurách, na zdech ve výukových prostorách firmy 
i ve všech nabídkách pro klienty.
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Stojíme v bodu „0“
Snad každý šéf vzdělávací instituce si někdy položil otázku – a děláme my tu propagaci vlastně dobře?

Jedna otázka inspiruje sadu dalších: Neplatíme za některou inzerci moc? Inzerujeme ve správných médiích? Co když 
něco opomíjíme a utíkají nám zákazníci? Nedaly by se ty naše kurzy prodat dráž? Jak se bránit konkurenci, která oprášila 
staré školení a vydává ho na plakátech za nějaký unikát? Fakt jim to ty lidi „žerou“? A jak vůbec přežít v době, kdy sice 
říkáme, že krize je zažehnána, ale na objednávkách kurzů a školení se to moc neprojevuje? Jak přežít na trhu, který je 
deformován očekáváním klientů, že za vzdělání se neplatí? Jak něco prodat v době, kdy ti šťastnější získali dotované 
vzdělávací projekty a teď lákají lidi do kurzů zadarmo, aby naplnili „monitorovací indikátory“?

Pojďme se podívat na problém očima čtyř takových šéfů vzdělávacích institucí. Každého z nich trápí jiný problém, každý 
žije v jiném prostředí a má zcela odlišné zázemí. Všechny ale spojuje jedno přání – zlepšit své postavení na trhu.

Paní Komenská je majitelkou malé vzdělávací s. r. o. Jitřenka. Její tým čítá 5 osob – manžel, 
který se stará o techniku (občas také učí IT kurzy), asistentka, účetní na poloviční úvazek 
a kolegyně angličtinářka. Sama paní Komenská jakožto bývalá učitelka učí němčinu a ruštinu. 
Jitřenka nemá vlastní prostory, pronajímá si učebny v místní škole v odpoledních hodinách, 
kde pak probíhají jazykové kurzy – nejdříve odpoledne jako příprava na zkoušky na VŠ, 
později běží kurzy pro dospělé. Fungovalo to tak léta, ale v posledním roce Jitřenka zazname-
nala úbytek i z řad skalních letitých příznivců. Paní Komenská stojí před těžkým rozhodnutím 
– jak nalákat lidi zpátky do jazykových kurzů?

Pan Kantor kdysi založil IT firmu PCforHOME, která se zpočátku docela dobře živila stav-
bou počítačů na míru, později k tomu přidala vývoj software pro malé a střední firmy a to byl 
už jen krůček k tomu, aby uživatele začal i školit. Nejdříve základní PC dovednosti, později 
vyšší úrovně a složitější programy, navíc se mu podařilo zařídit certifikovanou PC učebnu pro 
výuku ECDL kurzů a získat licenci pro výuku v těchto kurzech nazývaných „evropský řidičák 
na PC“. Jeho klientela je různá – od podniků přes individuální plátce až k úřadům práce 
vypisujícím výběrová řízení na dodavatele PC kurzů pro nezaměstnané. Pan Kantor dobře 
ví, že musí jít s dobou a sledovat, co právě letí, ale co si má počít s konkurencí, která je na 
trhu sotva pár měsíců a už mu bere ty nejlukrativnější klienty? Jak zajistit věrnost klienta?

OD STRATEGIE K TAKTICE: MARKETINGOVý CyKLUS VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE 11



Pan Kovář je ředitelem technického učiliště, které každoročně vypouští ze svých bran nové 
topenáře, elektrikáře, opraváře zemědělských strojů a mechaniky. Učiliště je jedním z těch, 
které vzniklo již za dob předrevolučních, právě však prochází těžkým obdobím poklesu zájmu 
žáků a dopadů demografického vývoje v republice. Pan Kovář se rozhodl bojovat o přežití 
učiliště. Nejen že sehnal evropské dotace na rekonstrukci budovy a modernizaci učeben, 
začal se poohlížet také po dalších klientech, které by mohl vyučovat. A u piva s kamarádem 
ze školních let, který se stal ředitelem Technických služeb, připravil vzdělávací program pro 
zaměstnance. Nejprve svářečské zkoušky, pak řidičáky. První výdělek zaplatil skříňky v šat-
nách. Zdá se, že když to klaplo u jedné firmy, mohly by to chtít i další podniky. Pan Kovář tuší, 
že to nebude jen tak, s dalšími řediteli už kamarád není. Bude to chtít nějakou propagaci, 
ale jak se dostat do podniků? Z městské knihovny vypůjčil několik příruček marketingu a už 
druhý týden nad množstvím anglických termínů pravidelně usíná…

Jedním z klíčů k úspěchu našich čtyř bojovníků na vzdělávacím trhu může být právě MARKETING. Není to všelék, ale je 
to často opomíjený nebo špatně pochopený společník.

Pan Nápomocný se již od mládí věnuje péči o  jiné lidi. Nejdřív pomáhal v protidrogovém 
centru, později vystudoval sociální práce a teď vede obecně prospěšnou společnost NEW 
DEAL, která se zabývá pomocí nezaměstnaným a  sociálně slabým. V  poslední době se 
neziskovce dařilo, povedlo se jí získat evropské dotace pro tři projekty – na podporu zaměst-
natelnosti padesátníků, pro nezaměstnané rodiče s dětmi a pro dlouhodobě nezaměstnané. 
Má sice peníze na platy svých zaměstnanců, podmínkou úspěchu ale je dostatečný počet 
účastníků kurzů. Sice dal letáky do tramvají a  inzeroval v místním tisku, ale peníze určené 
v projektu na propagaci jsou skoro vyčerpány a před panem Nápomocným stojí úkol – s mi-
nimálním rozpočtem oslovit co největší počet lidí, kteří budou ochotni navštěvovat kurzy 
– a kteří je také dochodí, protože jen takoví se počítají do monitorovacích indikátorů.
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Co to tedy doopravdy je a jak nám může marketing sloužit?
Když pomineme učené příručky, marketing znamená především rozumět potřebám a přáním zákazníka, přinášet mu 
POCIT naplnění těchto potřeb, případně dávat podněty ke vzniku nových. Nesmíme přitom zapomenout ani na budování 
vlastní značky a na to, jakýma očima naši značku vnímá zákazník.

S klasiky v zádech můžeme říci, že „pracujeme-li s člověkem, nejednáme s rozumnou bytostí“. Jde o to, že člověk se 
sice tváří jako racionální tvor, ale ve skutečnosti je ovlivňován množstvím věcí iracionálního charakteru (pravda, pre-
dikovatelně) – a toho právě využívá marketing.

Nebýt lidské iracionality, přišla by o práci řada lidí v marketingu i v reklamě. Toto téma mj. zpracovává dnes velmi tren-
dová behaviorální ekonomie, jejíž představitel Daniel Kahneman v roce 2002 dokonce za aplikaci poznatků psychologie 
v ekonomii získal Nobelovu cenu. Jak si ale s učebnicemi marketingu má poradit šéf vzdělávací instituce?

Vzdělávání je podivná komodita – v českých zemích nadto velmi deformovaná tím, že řadu let za ni většina lidí neplatila – 
nebo jen velmi málo a spíše v zájmové sféře. Nadto – je nehmotné, nedá se na něj sáhnout, dokud zákazník nevyzkouší, 
jak to funguje, těžko odhaduje, jaký bude výsledek.

V českých zemích si stále mnoho lidí myslí, že vzdělání patří do školy a má být bezplatné. Podle studie společnosti Do-
nath-Burson-Marsteller z roku 20091 se jen minimum lidí vzdělává po dokončení některého ze stupňů školní docházky 
a situace se postupem let mění jen velmi málo. Jak je to možné?

Trochu to vysvětluje právě behaviorální ekonomie – první setkání člověka s produktem označuje jako KOTVU. Znamená 
to, že setkáme-li se poprvé se vzděláváním v určité kvalitě a za určitou cenu, ukotvíme si tento obrázek jako výchozí. 
Všechny další obrázky už budeme vztahovat jen k němu. Je zřejmé, že dlouhá léta strávená ve školách, kde zdaleka 
ne všichni učitelé jsou motivující a inspirující, může vést u pozdějších potenciálních zákazníků dalšího vzdělávání přinej-
menším ke skepsi při vnímání nabídky (aniž by ovšem tuto skepsi nějak komentovali nahlas). „Zase musíme na školení, 
to bude otrava…“, ozývá se z provozů a kanceláří, „budeme dohánět svou práci a ještě to bude nuda“. Kolik lektorů se 
denně potýká s takovýmto přístupem? Nechte si vyprávět! Nadto KOTVA nám říká, že vzdělávání je zadarmo.
Zeptejme se v podniku, kolik lidí by bylo ochotno si kurz zaplatit z vlastní kapsy, kdyby ho neposkytoval zaměstnavatel!
A protože bylo vzdělávání zadarmo a ne vždy v ideální kvalitě, překonává instituce vzdělávání dospělých téměř vždy ba-
riéry týkající se pochybností o potřebnosti kurzů, o kvalitě a o ceně.

Druhý zdroj zákazníkových pochybností o nákupu tkví v motivační Maslowově pyramidě.

1. viz http://www.dbm.cz
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seberealizace

uznání

sounáležitost se skupinou

bezpečí a jistota

základní fyziologické potřeby

Hierarchické uspokojování potřeb: když je uspokojena potřeba na nižší úrovni, její místo pravděpodobně 
zaujme potřeba na úrovni vyšší

Maslowova pyramida

Podívejme se na ni znovu pořádně, přestože je to otřepané téma:

Většina lidí vnímá vzdělání po ukončení pravidelné školní docházky jako „nadstavbu“. Asi vám každý řekne, že vzdělání 
vnímá jako důležitou HODNOTU, ale on sám se právě nijak nevzdělává, protože teď má JINÉ STAROSTI (čti potřeby). 
Právě musí dokončit stavbu domu, jet na dovolenou s přítelkyní, jít na squash, postarat se o děti atd.

Vzdělávání je tedy DEKLAROVÁNO jako důležité, ale my ho právě odsouváme na „někdy později“. Toto vnímání „vzdělání 
pro vzdělání“ je v české kotlině časté – tedy teprve po naplnění všech potřeb ve „spodních patrech“ vyvstává potřeba 
seberealizace a s ní se pojí i „sebeaktualizace“, tedy potřeba vylepšení vlastních znalostí a dovedností – „self refresh“.
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„To víme,“ přitakává paní Komenská. „Když se otevřely hranice, najednou jsem měla spoustu 
žáků, kteří potřebovali „teď hned“ umět angličtinu a němčinu, aspoň prý základy. Nikdo ne-
reptal, učili se slovíčka jak o závod… Šlo jim o výdělek, a to několikanásobně vyšší než u nás, 
není divu. To byly časy!“

Z pyramidy je patrné, že tak vysoko v naplňování potřeb ne každý dojde – a zejména, že to není většina společnosti.
Kdyby tedy vzdělavatel cílil jen na ty, kteří se chtějí vzdělávat, protože celkově vyspěli a chtějí sami sebe aktualizovat, 
umřel by na úbytě v nejbližších několika dnech. Vzdělavatel má ale šanci cílit na ty, kteří vzdělání vnímají jako prestižní 
záležitost (potřeba uznání) či jako zdroj sociálního kontaktu (např. univerzita třetího věku). Ani těch tady ale není většina – 
potřebu kontaktu si důchodci zrovna tak mohou plnit sezením v čekárnách ordinací či na lavičce v parku.

Zajímavější už ale je, když vzdělavatel cílí do nejspodnějších pater a podaří se mu zákazníka přesvědčit, že skrze vzdělání 
získá jistotu a obživu.

Důležité je také si uvědomit, z jakých řad se rekrutují vzdělavatelé – ať už jsou to soukromé vzdělávací instituce, neziskov-
ky či školská zařízení různých stupňů. V některých případech absolvovali vysokou školu pedagogického, andragogického 
či filosofického zaměření, což ale pro vzdělávací praxi nemusí být podstatné. Žádná z těchto škol marketing nevyučuje 
– a také proč, vždyť přece jde o to, co nejlépe učit. 

A tak se stává, že máme sice školu či vzdělávací instituci plnou schopných pedagogů a lektorů, ale nevíme, jak sdělit 
zákazníkovi, že právě my to umíme, popřípadě umíme nejlépe.

Jedni z mála, kdo se tohle dobře naučili, jsou jazykáři. Možná právě proto, že v jazykovém vzdělávání existuje dlouho-
dobá tradice samoplátců, a to i z dob socialistických, kdy „chodit do jazykovky“ byla jedna z mála vzdělávacích aktivit 
realizovaných v dospělosti člověka.
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KUCHAŘKA MARKETINGU 



 2 ZÁKLADNÍ PILÍŘE MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

 2.1 Základní pilíře marketingu
Než se vrhneme na marketing našich vzdělavatelů, řekněme si, co to vlastně ten marketing je.

Marketing je proces řízení, jehož součástí je předvídání, ovlivňování, zjišťování a v konečné fázi uspokojování 
potřeb a přání zákazníka způsobem, který přispívá k plnění cílů organizace.

Marketing lze vnímat jako neustálé kladení vhodných otázek a hledání odpovědí na ně. V marketingu, ať se jedná o kla-
sickou firmu nebo o vzdělávací instituci, se nejčastěji hledají odpovědi na následující otázky:

 − Jak identifikovat nejvhodnější tržní segment?
 − Jak odlišovat nabídku firmy od konkurenční nabídky?
 − Jak reagovat na tlak zákazníků na snížení cen?
 − Jak se bránit tuzemské a zahraniční konkurenci, která se podbízí nízkými cenami?
 − Jak správně naplnit požadavky zákazníků na úpravy produktů?
 − Jaké jsou možnosti strategického rozvoje firmy?
 − Jak zlepšovat postavení značek na trhu?
 − Jak snižovat náklady související se získáváním nových zákazníků?
 − Jakým způsobem zajišťovat dlouhodobou věrnost zákazníků?
 − Jak měřit efektivitu propagace?
 − Jak zvýšit produktivitu prodeje?
 − Jak lépe zapojit všechny útvary firmy do marketingových aktivit?

Tyto otázky za vás nikdo nezodpoví – nikdo jiný než vy sami. Platí univerzálně, nejen pro vzdělávací instituce, nýbrž pro 
každou firmu. Odpověďmi na tyto otázky se budeme postupně zabývat v dalších částech publikace.

Strategická a taktická rovina marketingu
Strategická rovina marketingu zahrnuje klíčové otázky spojené se samotným fungováním dané instituce. Jsou to otázky 
jako např. „kdo je naším ideálním zákazníkem“, „jakou hodnotu mu nabízíme“, „jak zajišťujeme spokojenost svých zá-
kazníků“ či „jak si udržujeme konkurenční pozici“. V marketingu se pak v této souvislosti uplatňují procesy segmentace, 
targetingu a positioningu. Za těmito procesy je přitom třeba spatřovat další klíčové postupy, jako je analýza potřeb, ana-
lýza konkurence, analýza prostředí atp.
Taktická rovina marketingu zahrnuje marketingový mix, vč. marketingové komunikace. Taktická úroveň musí vycházet 
z té strategické.

Pojďme si nyní říci, jací „těžcí hráči“ nám budou při budování našeho marketingu pomáhat. Tedy co jsou ony pilíře 
marketingu. Pilíři marketingu jsou marketingová strategie, marketingové nástroje, marketingový mix a marketingová 
komunikace.
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Matice Bostonské poradenské skupiny (matice BCG) jako nástroj pro strategické řízení vzdělávací 
instituce
Matice Bostonské poradenské skupiny pomáhá utřídit portfólio vzdělávacích programů tak, aby bylo zřejmé, jaký podíl 
má který z nich na celkovém zisku vzdělávací instituce a jakým způsobem přispívá k podílu vzdělávací instituce na trhu. 
Utřídění programů podle BCG matice usnadní strategická rozhodování vzdělávacích institucí. 
Základem matice je myšlenka, že objem hotových peněz, vytvořených jednotlivými vzdělávacími produkty, úzce souvisí 
s tempem růstu trhu a relativním podílem na trhu.

Vertikální osa matice zobrazuje přírůstek tržeb u jednotlivých produktů v procentech. 
Horizontální osa vyjadřuje relativní tržní podíl v násobcích, tj. jde o podíl tržeb daného produktu/programu vzdělávací 
instituce v poměru k tržbám produktu/programu u jednoho nebo několika největších konkurentů v odvětví. Hodnota 10 
znamená, že sledovaný vzdělávací program přináší desetkrát větší tržby než obdobný konkurenční program.

Bostonská matice řadí produkty/programy do čtyř kategorií: otazníky, hvězdy, dojné krávy a hladoví psi.

 − Otazníky mají nízký relativní podíl na rychle rostoucím trhu, vykazují tedy nízké tržní podíly. Mnohé nově vytvořené vzdělá-
vací programy, které právě vstupují na trh, začínají v této kategorii. Jejich pozice je značně nestabilní, protože v budoucnu 
mohou být stejně dobře ziskové jako ztrátové. Otazníky vyžadují velké finanční zdroje. Z kurzů v této kategorii se postup-
ně mohou stát jak „hvězdy“, tak „hladoví psi“.

 − Hvězdy jsou úspěšné programy s vedoucím postavením na trhu. Jde o produkty s vysokým tempem růstu a relativně 
velkým podílem na trhu. Hvězdy se v budoucnu mohou stát hlavním zdrojem zisku instituce. Pro udržení náskoku nad 
konkurencí je potřeba do nich investovat.

 − Dojné krávy představují pro vzdělávací instituci určitou jistotu. Udržují si dobré tržní postavení na mírně rostoucích nebo 
stagnujících trzích. Takové programy nevyžadují zásadní investice, fungují stabilně, jsou „zavedené.“ Přinášejí finanční 
prostředky, které lze investovat do dalších aktivit. Časem – v případě ztráty ziskovosti – i tyto programy vyžadují inovaci, 
a tak i investice. Jinak se z nich mohou stát „hladoví psi.“

 − Hladoví psi představují programy, které mají slabé tržní podíly na pomalu rostoucím trhu (na trhu s nízkým tempem růs-
tu). Nepřinášejí zisky, ale spíše ztrátu. Rozhodování, zda je zachovat nebo vyřadit, záleží na okolnostech: může jít o pro-
gramy špičkové kvality, o programy posilující image instituce nebo o programy s pozitivním celospolečenským dopadem.
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Matice BCG vysoké

nízké

vysoký nízký

tempo růstu trhu

relativní tržní podíl

 2.2 Tvoříme marketingovou strategii

Marketingová strategie
Marketingová strategie (angl. marketing strategy) je ucelený způsob jednání organizace vůči zákazníkům, zahrnující orien-
taci na určité segmenty zákazníků, výběr marketingových nástrojů, marketingového mixu, způsobu marketingové komu-
nikace (včetně distribučních kanálů, způsobu propagace, reklamy, cenové politiky atd.). Označuje obecné typy strategií 
(výklenková strategie, strategie pomalého sbírání atd.) a souhrn aktivit a cílů konkrétní organizace. Marketingová strategie 
je součástí celkové strategie firmy. Stejně jako každá jiná strategie dává jasný směr, kam jdeme a o co se snažíme.

Strategie zahrnuje:
1. segmentaci (Segmentation),
2. zacílení (Targeting),
3. umístění/pozicování (Positioning).

V rámci segmentace a následného zacílení nejprve objevíme a prozkoumáme, komu budeme své produkty prodávat 
(nikdy nelze ziskově prodávat všem; naopak se vyplatí specializace). To zahrnuje i zjištění, jací jsou naši potenciální zá-
kazníci, na co reagují, jak s nimi budeme co nejlépe komunikovat atd.
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Tvorba nabídek je vůbec velmi citlivou marketingovou záležitostí. Vzdělávací firma by měla ke koncipování nabídky vždy 
přistupovat s maximální možnou znalostí klienta. Naprosto klíčová je přitom znalost osobních a obchodních cílů člově-
ka, který o zakázce rozhoduje, což je většinou HR manažer, v případě velkých vzdělávacích zakázek to může být i někdo 
z TOP managementu. Mnohdy právě reflektování osobních cílů v komunikaci a v koncepci nabídky rozhodne o tom, zda 
zakázka bude udělena či nikoli.
Proto je důležité zjistit osobní motivaci odpovědné osoby (decision-makera). Vzdělávací instituce zde musí postupovat 
obezřetně a klást vhodné otázky, protože tato osobní motivace člověka může být velmi citlivou informací.

A jaké jsou nejčastější osobní motivace?
„Chci, aby realizace vzdělávání napomohla mému povýšení.“ „Chci, abych se já sám vzdělávání účastnil a získal doved-
nosti, které mi chybí.“ „Očekávám pochvalu od svého nadřízeného.“ „Chci, abychom díky zakázce mohli zaměstnat nové 
pracovníky a já měl konečně nějaké podřízené….“ Další snadno domyslíte sami. Proto vzdělávací instituce tvoří nabídky 
pro firmy velmi individualizovaně. Ve vzdělávacích cílech jsou potom příslušné odkazy:
„Assessment centrum, které zajistíme, umožní vybrat nové pracovníky pro nový projekt a zajistí jeho realizaci.“
„Nabízíme jedinečné know-how, které dá Vaší firmě náskok před konkurencí.“
„Vzdělávání prodejců umožní zvýšit obrat firmy o 20 %.“ A podobně.

Posledním nejdůležitějším bodem strategie je umístění (pozicování, Positioning). Umístění je deklarace hodnoty či hod-
not, kterou si má zákazník (potažmo veřejnost) spojit s produktem. Jedině tak lze zaručit, že zákazníci budou kupovat 
právě tento produkt a žádný jiný. Pozicování znamená, že když uvádím na trh nějaký produkt, třeba vzdělávací, musím 
zákazníkovi dát s tímto produktem nějakou další hodnotu, na kterou bude reagovat a kterou si vezme za svou. Příkladem 
mohou být například velmi trendové rychlokurzy angličtiny a s nimi spojená hodnota „být světácký, domluvit se anglicky 
s přáteli v zahraničí, prostě být „in“.

Pan Kantor se rozhodl poněkud změnit svoji strategii, původně zaměřenou na široké spek-
trum zákazníků PC kurzů. Už delší dobu ho štvalo, kolik energie a sil věnoval podnikovým 
zákazníkům a kolik to ve skutečnosti přineslo zakázek. Podniková klientela byla poměrně 
náročná, pana Kantora stáli specializovaní lektoři na výuku konstrukčních a grafických pro-
gramů nehorázné peníze, o neustálých aktualizacích software v učebnách ani nemluvě. Když 
se v průběhu krize několikrát změnili „objednávači“ v podnicích, se kterými si už vybudoval 
vztahy, a někteří noví si přivedli „své“ dodavatele, pan Kantor si řekl DOST. Když si zanaly-
zoval trh, vyšlo mu z toho jednoduché řešení: levné kurzy běžných PC dovedností pro úřady 
práce. Spočítal si, že pokud se bude věnovat tomuto segmentu, jeho investice do software 
i do lektorů budou podstatně nižší, případně je může snadno najmout kdekoli přímo v re-
gionech, kde získal zakázku. Snížil náklady a vrhnul se s vervou na zpracování nabídek na 
veřejné zakázky, které úřady práce začaly právě masově vypisovat…
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Jestliže firma neprovede umístění/pozicování, zákazníci nebudou vědět, proč nakupovat zrovna u této firmy. Klidně koupí 
i konkurenční produkt. Proto je umístění/pozicování tak důležité.

Nemusí to být nijak složité deklarace, nejlepší je napsat to srozumitelně, tak, jak to cítíme.

Tady má paní Komenská z Jitřenky, s. r. o. jasno. Na web i na propagační materiály píše: 
„Naším posláním je pomoci zákazníkovi být vždy o krok napřed díky jazykovým znalostem.“
Otázkou zůstává, zda tato formulace opravdu utkví zákazníkovi v paměti natolik, aby Jitřen-
ku nezaměnil třeba s Večernicí, s. r. o., která v podobném duchu deklaruje „Náš cíl – vaše 
konkurenceschopnost skrze jazykové dovednosti“.

Inu, nezaměnitelné, snadno zapamatovatelné a přesto kreativní vyjádření stojí dost úsilí. Vyplatí se konzultovat s odborníky…

Ke studiu základů marketingu nelze ovšem přistupovat rigidně – nastavíme to a ono to bude fungovat. Důležité jsou jed-
notlivé kroky v procesu, díky kterému se vzdělávací produkt/služba dostane ke správnému zákazníkovi, kterému pomůže 
a který ocení její přidanou HODNOTU:

1. Nejprve by si měla firma zjistit, kdo jsou její zákazníci (ať už současní, minulí nebo potenciální) a roztřídit je do segmentů. 
Součástí segmentace je i zjištění, na co jednotlivé skupiny zákazníků reagují a jaké nejvíce osloví nabídka dotyčné firmy.

2. Následně musí firma zjistit, jak se nejlépe dostat ke svým zákazníkům (opět, jak k současným, tak potenciálním) a jak 
je zaujmout.

3. Konečně se musí firma rozhodnout, jak se bude prezentovat, na co bude klást důraz a s jakou hodnotou si ji budou 
zákazníci spojovat.

Paní Komenská v tomto bodě moc nerozumí. Její strategií je přece učit lidi, kteří se po práci 
přišli vzdělávat v jazycích, případně když zavolá nějaký podnik, tak může učit i dopoledne, 
ale jak by si sama měla zvolit cílovou skupinu? Jde přece o to, kdo se bude chtít jazyky učit, 
ne? A ona jako učitelka může učit kohokoli, snad krom odborné angličtiny, pochopitelně. 
Žije v okresním městě, a tak má omezený počet zájemců, to je přece jasné. A je taky jasné, 
co na klienty zabírá – letáčky v místní dopravě před zahájením školního roku a doporučení 
těch, kteří k ní už někdy chodili. Nějaké moderní metody – dejte mi pokoj, všechno už tu bylo! 
Ještě tak snad webové stránky, ty udělá manžel… Jen ty lidi už nechodí tak jako po revoluci, 
asi se to stihli naučit ve škole…
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Marketingové nástroje
Marketingové nástroje (angl. marketing tools) si můžeme představit jako páky, kterými dáváme do chodu marketin-
govou strategii – jsou součástí marketingového mixu, interních metod a postupů, plánování atd. Při realizaci konkrétní 
strategie mohou být některé nástroje využívány v mnohem větší míře než jiné nástroje (typický je např. důraz na využívání 
ceny – různé slevy, podmíněné slevy). Nesprávně může být význam některých nástrojů podceňován (např. význam vnit-
rofiremní komunikace či interních komunikačních kanálů).

 2.3 Marketingový mix
Jde o soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby dosáhla marketingových cílů na cílovém 
trhu. Obecně jsou tak označovány všechny kontrolovatelné faktory, které byly firmou vybrány k realizaci cílů marketingové 
strategie (resp. k uspokojení potřeb zákazníka).
Součástí marketingového mixu může být kombinace prostředků marketingové komunikace (označovaná jako propa-
gační mix - angl. promotional mix), kombinace produktů (výrobkový mix - angl. product mix) a kombinace distribučních 
kanálů (distribuční mix - angl. distribution mix).

Marketingový mix – 4P
Ano, ten termín jste už jistě slyšeli. O co vlastně jde?
Pro zjednodušení a názornost se v teorii marketingu ujalo označení „4P“ vycházející z anglických názvů – product (pro-
dukt), price (cena), place (místo), promotion (propagace). Postupně se počet P rozšířil o „people“ (lidé). Cílem tohoto 
zjednodušení je heslovitě a strukturovaně vést tvůrce marketingové strategie, aby nezapomněl na některý prvek význam-
ně ovlivňující dopad marketingových aktivit.

PRODUCT – v našem případě vzdělávací produkt/služba
Produktem není pouze materiální podstata výrobku nebo služby, ale i  všechny okolnosti, které jsou s produktem 
spojeny. V tomto smyslu nejde jen o souhrn užitečných vlastností, ale o vyřešení určitého problému spotřebitele. Takto 
chápaný produkt je označován jako „komplexní výrobek“.

Pan Nápomocný si uvědomuje, že jeho hlavním klientem jsou úřady a úředníci, protože ti 
objednávají kurzy pro sociálně slabé a nezaměstnané. Ověřil si, že mu nejlépe funguje ob-
časná návštěva, perfektně vyplněné formuláře a sem tam účast na konferencích, kterých 
se úředníci účastní. Nejen od řečnického pultu se dá ovlivnit mínění úředníka… A s jakými 
hodnotami chce být spojován? Serióznost, spolehlivost, stabilita, umírněnost a vstřícnost 
k požadavkům. A ano, samozřejmě, také nezištná pomoc slabým, vždyť o to tu přece jde…
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Vzdělávání je „podivný produkt“. Dokud ho klient nevyzkouší, netuší, jaké to opravdu bude. 
Není to vlastně ani služba vykonaná dle zadání.
Vyžaduje součinnost na straně klienta, jeho inteligenci, trpělivost, nadání a značnou dávku 
motivace – požadovaný výsledek se dostaví jen v případě, že dobrý „produkt“ narazil na 
správné podmínky. Když sebelepší „vzdělávací produkt“ narazí na nemotivovaného, byť inte-
ligentního klienta, nebude mít dobrý výsledek. A nemotivovaný klient nebude další vzdělávání 
ani vyhledávat.
A tady ještě dochází k  jednomu důležitému problému – vzdělávání pro dospělé často ob-
jednává někdo jiný než ten, kdo „produkt výsledně spotřebovává“. Tedy je zde prostřed-
ník, např. personalista, který musí znát vzdělávací potřeby budoucích školených a dokázat 
zřetelně zformulovat dodavateli, CO, v JAKÉ KVALITĚ a s JAKýM VýSLEDKEM požaduje. 
Zdaleka ne vždy se vzdělavatel setká s protějškem, který vzdělávání rozumí – o to důležitější 
je pak poradenská role vzdělavatele.

PRICE – CENA - tedy za kolik prodáváme?
Základní podmínkou pro fungování ceny v tržní ekonomice je volnost prodávajícího cenu stanovit. Patří k nejdůležitějším 
nástrojům a její volba je maximálně náročná. Špatně zvolená cena může potopit i jinak dobrý kurz – nikdo to prostě ne-
koupí. Proč?

Jak správně nacenit vzdělávací produkt?
Jak má vypadat adekvátní cena k novému produktu na trhu nikdo neví, dokud se to nezkusí. Správná cena pokrývá 
všechny náklady, ale jak je to se ziskem? Kolik procent navíc si má vzdělávací instituce „přihodit“, aby mohla dýchat 
a  ještě se rozvíjet? Kolik procent marže je správně, aby to zákazník unesl a  ještě byl spokojený, že cena je „dobrá“? 
A nemohli bychom vydělávat víc? 
Tohle všechno jsou otázky, které si klade každý šéf vzdělávací instituce.

Cena produktu není konstantní a ani není jednoznačně dána. Jako vždycky při nákupu potřebuje zákazník srovnání. Není-
-li s čím srovnávat, zákazník tápe. Je-li něco „novinkou na trhu“, vůbec to neznamená, že se zákazníci ihned pohrnou, 
naopak – budou opatrní. V této fázi je nejvíc zapotřebí investice do promyšlených marketingových opatření, aby správná 
cílová skupina zavětřila. První zkusí, ochutnají – a svoji zkušenost poví dál.
Cena zde hraje roli pobídkovou („zaváděcí cena“) nebo naopak s ohledem na cílovou skupinu selektivní („každý na to 
nemá“). Jde o to, jak chceme profilovat produkt/službu.
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Existuje množství příkladů v historii, kdy prakticky bezcenná věc „nabyla“ na hodnotě. Jed-
ním z nich je třeba příběh černých perel, které jako bezcenné nebyly do šperků prakticky 
zasazovány. Zlom nastal, když se jeden z investorů rozhodl investovat do těchto perel a jejich 
prodejní cenu nasadil velmi vysoko. Překvapení na sebe nenechalo dlouho čekat – černé 
perly se začaly kupovat a začaly být vysoce ceněny. Jak to dokázal?
Mohl je pochopitelně prodávat o něco dráž, než nakoupil, což ostatně dělali všichni. On se 
ale rozhodl nechat z nich vyrobit luxusní šperky doplněné diamanty a vystavit je v nejdražším 
klenotnictví na nejlepším místě ve výloze – v sousedství nejdražších kousků. Správná cílová 
skupina – tedy bohatí, kteří stále hledají něco, co je překvapí – nadšeně zareagovala. Investor 
vydělal několikanásobně víc, než kdyby šel tradiční cestou.

Co z toho plyne pro vzdělávací instituce? Prodáváme nejen „skvělý kurz“, ale chceme-li jej nabídnout ve vyšší cenové 
relaci, musí i „balení“ odpovídat nárokům vyšších příjmových skupin. Nejde jen o to, zvýšit cenu kurzu, ale o celý servis, 
který k němu poskytujeme, a samozřejmě také o způsob prezentace dané cílové skupině.

Je jasné, že dobrý kurz nedělají materiály tištěné barevně na křídovém papíře a multimediální prezentace – ale bohužel 
se zatím setkáváme u vzdělávacích institucí spíše s opakem – výborné kurzy jsou prezentovány jako popelky. A Popelka 
je prostě levná, nikdo za ni není ochoten zaplatit víc.

A ještě jedna poznámka k ceně:
Jednou z nejdůležitějších otázek, kterou si musí vzdělávací instituce položit při stanovování ceny, je: Koupil by si zákazník 
náš produkt/službu, kdyby to platil z vlastní kapsy? (Potažmo koupil bych si já náš vlastní produkt?) A za jaké peníze?

PLACE – MÍSTO DISTRIBUCE
Prodáváme vždy v konkrétním prostředí a v reálném čase. Ve vzdělávání se projevuje naše česká neochota příliš daleko 
dojíždět – zákazník se chce většinou vzdělávat v místě. Zákazník je sice někdy ochoten za vzděláváním dojíždět, ale spíše 
v případě specializovaných kurzů. Stále častěji očekává, že vzdělávací instituce přijede za ním. A pokud ne, je očekáváno 
stále lépe vybavené školící zázemí instituce.
Zdá se, že výhodu by mohly mít místní vzdělávací instituce s vlastním zázemím v regionu – to ale nemusí být vždy pravda. 
Stačí jedna štika v rybníce – třeba vzdělávací instituce s celorepublikovým zásahem – a rázem je všechno jinak…

Co může fungovat v jednom regionu, nemusí platit v jiném. Typické jsou rozdíly mezi náročností zákazníka ve velkých 
a malých společnostech, stejně jako ve velkých a malých aglomeracích. Tady do hry vstupuje konkurence – pokud zá-
kazník nemá srovnání s jinou vzdělávací institucí, která ve stejném regionu dělá stejný typ kurzu, bývá spokojen s tím, 
co se mu nabízí. V momentě, kdy do hry vstoupí levnější nebo kvalitnější konkurent, začne zákazník srovnávat a počítat.
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PROMOTION – PROPAGACE
Stimulování čili ovlivňování prodeje lze uskutečnit pouze při zajištění komunikace mezi vzdělávací institucí a klientem. 
Nejsou-li vytvořeny funkční komunikační kanály, pak se zákazník s propagací prostě mine i kdyby byla sebedražší.
Chytře vytvořená propagace, cílená na konkrétního zákazníka, může nejen reflektovat jeho potřeby a přání, ale také 
vytvářet další.

Jak vidno, marketingový mix je souhrnem nástrojů, které správným způsobem a ve správný čas přinášejí našemu byzny-
su ty správné výsledky. Marketingový mix neodmyslitelně patří mezi „malou násobilku“ každého marketéra a v jednodušší 
podobě jej nutně musí ovládat profesionální obchodník.

Proč? 
Protože bez pochopení mechanismů marketingových procesů a psychologie zákazníka je obchodník bezradný a nedo-
káže zcela využít svůj potenciál při vlastním prodeji.
Také jste si všimli slova „taktických“ v úvodní definici? Opět jeden vojenský výraz, který jen lehce upozorňuje na fakt, že 
obchod je boj.

Nový pohled na novém trhu
Stejně jako všechny disciplíny, i marketing se vyvíjí. Ukázalo se, že některé projekty krachují přesto, že se řídí striktně 
všemi zásadami a doporučeními z učebnic marketingu, stavějícími na teorii 4P. Důvodem přitom může být prostý fakt, že 
marketing se zaobíral spíše tím, jak prodat již vyrobené, než jak vyrobit žádané. V dobách konjunktury, kdy poptávka 
převyšuje nebo vyrovnává nabídku, není problém prodat takřka cokoliv. 
Co ale v dobách, kdy výrobků a služeb je nespočet a zákazník ani nestíhá spotřebovávat? A co si počít v době krize? 
Současný marketing se musí čím dál častěji zabývat tím, co vlastně zákazník chce.

Zákazníci mají často velice dobrou představu o tom, co mohou a mají chtít, i o tom, kolik to má stát. Úkolem marketingu 
se tak stává spíše zjištění individuálních potřeb každého zákazníka a představení výrobků či služeb, které odpovídají 
co nejpřesněji jeho potřebám. 

Velkou roli hraje také tzv. customizace neboli přizpůsobení individuálním potřebám zákazníka – to je jev, který velice dobře 
známe z prodeje aut i počítačů, kdy je jen na zákazníkovi, v jaké barvě a konfiguraci (a tudíž i ceně) mu bude výsledný 
produkt dodán. 

S těmito novými podmínkami pak pracuje koncept 4C, se kterým přišel v roce 1990 profesor Lauterborn, a který se 
do širšího povědomí dostal až teprve počátkem tohoto století. Jinými slovy, od konceptu 4P, který se více zaměřuje na 
prodej, se přechází na 4C, které je orientováno na hodnotu pro zákazníka, tedy na jeho potřeby.
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Nikoliv produkt, ale hodnota pro zákazníka
Klíčovým prvkem marketingového mixu podle Lauterborna je hodnota pro zákazníka (customer value), kterou s vaším 
produktem získává. Je to vlastně praktická interpretace oné známé poučky o  tom, že zákazník, který si přichází do 
obchodu pro vrtačku, nepotřebuje ve skutečnosti vrtačku, ale vyvrtat díru. Právě zjišťování „customer value“ může mít 
radikální vliv na vlastnosti našeho produktu nebo služby.

Pojďme se podívat třeba na restaurace. Do nich zákazník vstupuje v zásadě ze dvou dosti 
odlišných důvodů: má hlad, anebo zde chce strávit příjemný čas s rodinou, přáteli či svým 
partnerem. Zatímco prvního zákazníka nejvíce poctíte rychle připraveným vydatným jídlem, 
ten druhý bude vyžadovat příjemné prostředí, skvělou obsluhu a širokou nabídku předkrmů, 
hlavních chodů, dezertů, vín atd. To, že porce budou malé a na jídlo bude dlouho čekat, ho 
tak vůbec netrápí.

Vzdělávací instituce to mají podobné – zcela odlišný bude kurz PC dovedností pro pravidelně školené zaměstnance ob-
chodního oddělení nadnárodní společnosti a administrativních pracovnic okresního úřadu, které mají proniknout do tajů 
vytváření kontingenčních tabulek. Přesto personalisté obou zákazníků tvrdí, že by jejich zaměstnanci potřebovali „trochu 
oživit excel“.

Není cena jako cena
V současné době se stále více setkáváme s komplexními produkty, které od svých zákazníků vyžadují nemalou péči 
a často i náklady. Ve firemní sféře proto zkušení manažeři namísto ceny vždy uvažují o tzv. TCO (Total Cost of Ownership) 
neboli o celkových nákladech vlastnictví.

Ve vzdělávací instituci se tohoto přístupu dá rovněž využít. Příkladem může být bezplatné a dlouhodobé měření efektů 
vzdělávání po skončení vzdělávací fáze. Vzdělávací instituce tím nejen dává najevo, že jí záleží na výsledcích vzdělávání, 
které poskytují klientům, ale je si zároveň jista kvalitou vzdělávání. Navíc, a to je rovněž důležité, může být takové zjišťo-
vání můstkem k další spolupráci s klientem a zdrojem informací pro CRM – customer relationship management – tedy 
péči o zákazníka. Právě CRM je základem dlouhodobého vztahu se zákazníky a užitečným nástrojem pro vytváření další 
poptávky po vzdělávacích produktech.

Propagace nebo komunikace?
Dalším C  je Communication neboli komunikace. Zatímco dřívější koncept hovořil o Promotion neboli propagaci či re-
klamě, obzvláště v dnešní době internetu a sociálních sítí je mnohem důležitější komunikace coby obousměrný proces 
budovaný mezi zákazníkem a dodavatelem. I když krátkodobě v některých oborech koncept jednosměrné a zejména pak 
masivní reklamy a propagace funguje (např. u spotřebitelských půjček), dlouhodobě to bez komunikace se zákazníkem 
zkrátka nejde. Zákazník totiž velice dobře ví, že on je pán a může si vybírat. Navíc přechod ke konkurenci je někdy velice 
snadný, neboť v řadě oborů existují přímé substituty (např. u mobilních operátorů stejně jako ve vzdělávacím sektoru).
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Distribuce a komfort
Distribuce nebo spíše prodejní místo je posledním důležitým článkem marketingového mixu, který taktéž s nástupem 
internetu a přímého prodeje doznal mnoho změn. Čtvrté C se totiž jmenuje Convenience neboli komfort či pohodlí, což 
dává tušit, jaký význam je novému způsobu distribuce nově přikládán.

Pro zákazníka je rozdíl, zda se vzdělává ve staré, ošuntělé budově střední školy, nebo v moderním vzdělávacím středisku. 
Stejně tak je zásadní rozdíl, zda nakupujete ve zfušovaném, nepřehledném internetovém obchodě, anebo v interneto-
vém obchodě s líbivým designem a maximálně jednoduchým uživatelským rozhraním. A významný rozdíl hraje i zajištění 
dopravy u přímého prodeje – není třeba vysvětlovat, že Česká pošta se svým přístupem k doručování zásilek je pro 
zákazníka podstatně méně atraktivní variantou než doručení kurýrem či vlastní dopravní službou v předem dohodnutém 
časovém rozmezí. Navíc zejména u spotřební elektroniky je momentálně zákazníky velice dobře vnímáno nejen samotné 
doručení na místo, ale také instalace výsledného produktu.

Nastavení posledního C tak může mít ve výsledném marketingovém mixu větší význam než cena.

Uveďme si třeba příklad nákupu 55“ LCD televize (139 cm). Ta se při svých rozměrech ne-
vejde do běžného automobilu, jeden člověk s ní sám nic nezmůže a její cena se pohybuje 
v rozmezí 40 až 60 tisíc korun. Kamenný obchod A nenabízí odvoz televizoru k zákazníkovi, 
ale má cenu o 3 tisíce levnější než kamenný obchod B. Internetový obchod je o tisíc korun 
levnější než obchod A (tj. o 4 tisíce levnější než obchod B), který nabízí pouze dodání Českou 
poštou. Kamenný obchod B  nabízí zdarma odvoz televize vlastními zaměstnanci, včetně 
instalace a předvedení u zákazníka, a to v dobu, kterou si zákazník sám vybere. Kde byste si 
vy sami takový televizor koupili? Řada zákazníků by patrně volila obchod B. Pokud bychom 
však místo televizoru kupovali například MP3 přehrávač, rozložení sil se značně změní.

Porovnáme-li tedy oba marketingové pohledy, vznikne nám takováto tabulka:

4P 4C

Produkt Řešení potřeb zákazníka (customer solution)

Cena Náklady, které zákazníkovi vznikají (customer cost)

Místo Dostupnost řešení (convenience)

Propagace Komunikace (communication)
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Marketingový mix se neustále mění
Co si ale s těmito informacemi má počít vzdělávací instituce? 
Pochopit, že marketingový mix se neustále mění. Podstatné je jen to, že v centru dění se dnes skutečně nachází zá-
kazník, který je v drtivé většině oborů pánem situace – má totiž na výběr, má přístup ke všem potřebným informacím 
a, pokud má čas (a jazykové znalosti), je schopen samostatných kvalifikovaných rozhodnutí. 

Je jen na vás, abyste si ho hýčkali. Při prodeji odlišných produktů je třeba se soustředit hlavně na komunikaci, která 
vám umožní odhadnout nastavení ostatních složek mixu. U prodeje shodných produktů pak může vedle komunikace 
rozhodovat také komfort.

Základní chyba při používání marketingového mixu
Je třeba zdůraznit, že marketingový mix je taktická, nikoli strategická pomůcka. To je klasická chyba mnoha marketérů 
a knih o marketingu: považují marketingový mix za ústřední téma. To je velký omyl.

Dříve než může být marketingový mix použit, je nutno vyřešit strategii. Marketingový mix je třeba vnímat kreativně, nikoli 
jako dogma. Důležité je udržet si pohled „poučeného laika“. Jen ten nám umožní přinášet nové nápady tam, kde už vše 
bylo dávno vyzkoušeno (a třeba to ne zcela fungovalo). Jak prohlásil Peter Drucker: „Podnikání má dvě – a pouze dvě – 
základní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky: vše ostatní jsou náklady.“

Marketing je dynamický obor, kdy jednotlivá témata v průběhu času různě nabývají a ztrácí na síle (proto je možno se 
setkat s modely jako 5P, kde pátým prvkem jsou lidé /People či 7P služeb - viz níže).

Al Ries ve své knize The Fall of Advertising and the Rise of PR argumentuje, že na vzestupu jsou public relations. Tvrdá 
data pak ukazují, že velice roste i marketing ve vyhledávačích (search engine marketing), včetně optimalizace pro vyhle-
dávače (SEO). Proto bychom se neměli ptát, „které nástroje tvoří marketingový mix?“, ale „které nástroje marketingového 
mixu nabývají na důležitosti?“

Marketingový mix je ve své základní podobě příliš jednoduchý – neodpovídá komplexnosti reality.
Philip Kotler doporučuje do marketingového mixu přidávat politiku (Politics) a veřejné mínění (Public opinion). Jestliže 
organizace tyto dvě složky nezahrne do svého marketingového mixu, může být vytvoření klasického marketingového 
mixu k ničemu2.

2. Převzato z: Marketingový mix - jeho rozbor, možnosti využití a problémy, http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-
rozbor/
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Rozšířený marketingový mix 7P zahrnuje:
Produkt/Služba
Price – Cena
Place – Místo
Promotion – Propagace
People – Lidský faktor
Physical environment – Fyzické prostředí
Processes – Procesy

CÍLOVÝ TRH

CENA
Strategie: 
Prodávám hodnotu
Prodávám obal
Šetřím náklady klientovi
Zabraňuji ztrátám  klienta
Prodávám exkluzivitu

MÍSTO
Prodej vzdělávacích  
produktů přes internet
Prodej přímo
Výběrové řízení

LIDÉ
Zaměstnanci
Management
Kultura
Zákaznická služba

PROCES
Jak se produkt dostane 
k zákazníkovi
Měření efektů vzdělávání
Služby pro zákazníky

FYZICKÉ PROSTŘEDÍ 
Pohodlí a sofistikovanost
Moderní učebna
e-learning, 
blended learning, 
Přátelské prostředí
Zážitek/prožitek

PRODUKT
Forma vzdělávání
Přínosy pro klienta
Hodnota vzdělávání
Kvalita
Značka
Co nabízím navíc
Garance

PROPAGACE
Reklama
Zvláštní nabídka
Užití marketingových 
technik
Internet, plakáty, letáky, 
tiskové zprávy
Networking - síťování

7P    Marketingový mix
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Co z teorie plyne pro běžnou vzdělávací instituci?
Zkuste se podívat na nakreslené schéma a přiřaďte k jednotlivým „péčkům“ konkrétní detaily z vlastní praxe – může to být 
první marketingová „inventura“, když něco startujeme nebo naopak když něco nefunguje. A pamatujme: trh není špatný, 
jen my ho možná špatně vnímáme.

Marketingová komunikace3

Marketingová komunikace (angl. marketing communication) je plánovitý kontinuální proces komunikace mezi firmou 
a potenciálním zákazníkem, vlastními zaměstnanci, zájmovými skupinami a veřejností. Využívá přitom různá komunikační 
média a různý obsah různě „šifrovaného“ sdělení – týká se produktů, firmy, diskuse výhod být zákazníkem, zaměstnan-
cem, akcionářem apod. Jsou plánovány její frekvence, termíny, obsah i způsob sdělení a je důležitou součástí marketin-
gových nástrojů a zejména propagace. Její efektivita úzce souvisí s účinností realizace záměrů marketingové strategie – je 
jejím důležitým determinantem.

 2.4 Pravidla a tipy pro úspěšný marketing
Autorský tým této publikace oslovil několik špičkových britských vzdělávacích institucí s prosbou, aby zkusily navrhnout 
nejdůležitější pravidla pro rozvoj vzdělávací společnosti tak, jak je vidí ony. Předkládáme vám jejich pohled na věc.

11 pravidel pro úspěšný rozvoj vzdělávací firmy:
1. Sledujte a zajišťujte, aby obchodní výsledky vzdělávací firmy odpovídaly plánům – marketingovým i prodejním strategiím.
2. Připravte si unikátní prodejní prezentaci „elevator pitch“ pro příležitostné využití pro marketing a networking.
3. Vytvořte a implementujte na klienta zacílený marketingový akční plán.
4. Zapracujte do klientské smlouvy plán evaluace jako nástroj pro vyhodnocování výsledků s  frekvencí alespoň jednou 

ročně, plán přizpůsobte učebním cílům.
5. Zajistěte, aby „učební plán“ byl vnímán jako nezbytná součást smlouvy s klientem.
6. Navrhněte a implementujte jasný akční plán, který rozšíří hodnotový řetězec zákazníka.
7. Sledujte a vyhodnocujte vzdělávání, měřte efekty vzdělávání a ukažte tyto efekty svým klientům; zajistěte, abyste zjišťovali 

informace o každé úrovni modelu.
8. Vysvětlete svým lektorům význam sdílení dobré praxe, umožněte toto sdílení prostřednictvím osvědčených postupů 

(vzájemné hodnocení, evaluace).
9. Ujistěte se, že vzdělávací prostředí přispívá k celkové spokojenosti klienta a podporuje dosažení vzdělávacích cílů.
10. Průběžně vyhodnocujte výukové materiály pro každý program s cílem zajistit co nejvyšší možnou kvalitu.
11. Implementujte trvalý proces efektivního vyhodnocování výsledků vzdělávání v rámci všech lekcí. Nejen pro zákazníka, 

nýbrž i pro sebe.

3. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Základy marketingu. FIM UHK.
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10 tipů pro úspěšný marketing
1. Vytvořte profesionální webové stránky.
2. Prezentujte vaše experty jako „myšlenkové lídry“, publikujte jejich odborné texty, komentáře, blogy.
3. Veďte kulaté stoly, webináře, skype-konference, které zdůrazní vaše expertní znalosti.
4. Distribuujte e-newsletter, který představí vaše expertní znalosti.
5. Využívejte cílenou online reklamu a sponzorsky zacílené internetové stránky.
6. Využívejte sociální sítě: facebook, linkedIn, Twitter.
7. Budujte „marketing vztahů“ na základě principu dlouhodobé spolupráce se zákazníky.
8. Trvale udržujte a posilujte důvěru zákazníků.
9. Pamatujte, že úspěšní přistupují k marketingu strategicky: síla je ve znalostech a vědeckém přístupu.
10.  Neustále inovujte a vzdělávejte se!
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3

KUCHAŘKA MARKETINGU 



 3 KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
Phillip Kotler: „Budujte dobré vztahy a výnosné transakce budou následovat.“

Výše zmíněný citát reflektuje mnohokrát popsané téma souvislosti psychologie a ekonomiky – a výhodnosti udržování 
„dobrých vztahů“. Nemyslí se tím jen strýček na úřadě práce, který vzdělávací instituci „přiklepne“ realizaci rekvalifikací.

Mnohem lepší je, když si většina úředníků na tomtéž úřadě myslí, že právě naše instituce realizuje ty nejlepší PC kurzy. 
Jak na to přišli? Nejen že jsme deklarovali, že jsme dobří, ale také měli možnost si to ověřit – vysoká motivace účastníků 
kurzů se projevila i nízkou nemocností a zájmem kurz dokončit, také všechno „papírování“ proběhlo napoprvé a bez závad.
Nadto dokonce někteří účastníci přišli na oddělení rekvalifikací poděkovat (!). Shodou okolností známý jedné úřednice, 
který se kurzu účastnil, po absolvování dostal práci. Úřednice ví, že kdykoli do vzdělávací instituce zavolá s dotazem, do-
stane přesné informace hned. Navíc – vzdělávací instituce respektuje její požadavky na časové dispozice kurzu, aby úřad 
neplatil příliš dlouho peníze nezaměstnaným v rekvalifikaci. Úřednici za to dokonce na poslední poradě pochválil šéf…
(Úřednice už nahlas neříká, že ji komunikace těší i proto, že si na ni šéf vzdělávací instituce vzpomene s kytičkou, když 
má svátek.)

Že jde o shodu šťastných náhod? Možná, ale spíš to vypadá, že instituce zvládla „budování vztahu se zákazníky“. A to je 
vždycky jistější základ pro byznys než strýček na úřadě.
Anglický výraz relationship management (řízení vztahů) říká, že my nastavujeme a řídíme vztahy s okolím (ať už vědomě 
nebo ne). Tzv. marketing vztahů (jinak též relační marketing) se dnes stal hlavním trendem a představuje významnou 
konkurenční výhodu.

Marketingová komunikace tak spoluvytváří veřejné povědomí o kvalitě a profesionalitě vzdělávací společnosti. 
Je základem jejího společenského image. Jejím cílem je udržet stálé zákazníky a přilákat nové. Jak se ale vytvoří 
„dobré vztahy“? A s kým?

Není třeba v tom hledat žádnou vědu – dobré vztahy se tvoří vždycky stejně – na základě komunikace, důvěry, spoluprá-
ce a spolehlivosti. Otázka s kým je možná diskutovanější. S kým kromě klientů je třeba vytvářet dobré vztahy?
Obecně řečeno – se všemi, kdo nás na trhu mohou podpořit či ovlivnit.
Protože, jak už jsme citovali klasika, člověk není tvor racionální a „na každém šprochu pravdy trochu“, je pro nás důležité 
ovlivňovat nejen zadavatele zakázek, ale také jejich okolí, neboť žádný zákazník nežije ve vzduchoprázdnu. Je ovlivněn 
řadou informací z okolí, z médií, z internetu. A všude tam by se měl dozvědět, že právě naše vzdělávací instituce je pro 
něj ta pravá.

Jde o to, aby naše cílové skupiny snadno odlišily naši vzdělávací instituci na trhu (identifikovaly ji), potažmo identifikovaly 
se s ní (jsou jako já, chci to od nich…). Tomuto tématu se věnuje již zmíněná Corporate Identity, tedy korporátní neboli 
firemní identita (téma přesahuje možnosti této publikace). 
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Ve zkratce se dá říci, že firemní identita zahrnuje:
 − kdo jsme
 − jak vypadáme
 − jak fungujeme
 − co děláme
 −  jak se chováme (navenek i uvnitř firmy)

Public relations (vztahy s veřejností) jsou důležitou součástí marketingové komunikace. Známá zkratka PR představuje 
budování vztahů se zástupci hlavních cílových skupin, zahrnujících zejména:

 − Vztahy s médii (Media relations)
 − Vztahy s úřady (Government relationship)
 − Vztahy se zákazníky (Customer relations)

 3.1 Vztahy s médii
Média - ať se nám to líbí nebo ne – ovlivňují naše vnímání světa. Stejně tak i vnímání našich zákazníků. Pokud si nedáme 
na tuto oblast vztahů pozor, může se nám snadno stát, že jedna negativní kampaň konkurence cílená proti nám zničí 
vše, co jsme léta budovali.

Že s novináři nepracujete? Nejvyšší čas začít!
Nejde jen o to, že inzerujete v tisku nebo na kabelové TV. To je inzerce. Dobré vztahy s novináři mají zajistit, že novinář 
při psaní článku na téma „Absolvent kurzu přišel o podporu v nezaměstnanosti kvůli neprofesionální práci vzdělávací 
instituce“ nenapíše článek na základě jedné informace od konkurence, ale že zvedne telefon, vytočí funkční číslo podle 
webu (pokud Vás osobně nezná) a zeptá se, jak to vlastně bylo. Že mu jeho profesionální čest velí udělat to tak jako tak? 
Inu ano, přesto se to ne vždy stane.

Dobré vztahy s médii znamenají, že máte na webu aktuální informace. Pokud posíláte tiskové zprávy, pak krátké, smyslu-
plné a něčím OPRAVDU zajímavé. Když už pořádáte tiskovou konferenci, novinář to nebude považovat za ztracený čas. 
Také to znamená, že novinář nebude zahlcován a obtěžován PR články na téma, jak skvělá instituce jste – stejně by mu 
to editor vyhodil. Dobré vztahy s novináři také znamenají, že vámi poskytované informace jsou důvěryhodné a správné 
a neuvedou novináře v omyl. 

Chcete-li se poučit v těchto směrech, doporučujeme absolvovat kurz na podobné téma či alespoň si nechat od někte-
rého z novinářů vyprávět, jak vypadá jeho pracovní den a jaké jsou požadavky kladené redakcí. Rozhodně ale počítejte 
s tím, že zadarmo vám reklamu nikdo dělat nebude – mohl by totiž v krajním případě přijít o místo.
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Public relations - praktické zkušenosti
PR manažer využívá řadu nástrojů jako např.: vydávání tiskových zpráv, publikování odborných článků v tisku i na interne-
tu, prezentace na konferencích, dny otevřených dveří, veletrhy, vystoupení odborných lektorů v pořadech ČT, v rozhlase, 
v online diskusích. K publikování se dnes hojně využívají blogy.

Public relations pomocí tiskových zpráv
Jde o jeden z nejpoužívanějších nástrojů PR manažera. Tiskovou zprávu (TZ) je vhodné vydávat tehdy, pokud vzdělávací 
instituce (PR manažer) potřebuje informovat veřejnost o zajímavé akci, události, závěrech odborné studie apod. Je-li 
tisková zpráva poutavě napsaná a vydaná při vhodné příležitosti, může novináře zaujmout a dokonce jim v jejich práci 
pomoci. K dosažení úspěchu, tedy zveřejnění zaslaných informací v médiích, přispěje pečlivě udržovaný a neustále aktu-
alizovaný adresář kontaktů na novináře (reprezentanty médií), kteří se věnují dané problematice. Obvyklá praxe je zasílat 
PR text přímo v těle mailu a současně v jeho příloze ve formátu word. Zpráva zaujme pracovníky médií zejména tehdy, 
pokud to podstatné je sděleno hned v prvním odstavci. Další text může být doplňující, do závěru zprávy je vhodné vložit 
shrnutí a kontaktní údaje PR manažera. Hodí se zařadit i obrázek nebo graf, vždy je však potřeba tiskovou zprávu zasílat 
v co nejkratší a nejsrozumitelnější podobě. Nedoporučuje se ve zprávě používat velká písmena (kapitálky), takto napsaný 
text působí tak, jakoby odesílatel na adresáta KŘIČEL. Je dobré vědět, že novináři mají rádi příběhy. Pokud vzdělávací 
instituce zveřejňuje zajímavé osobní příběhy účastníků svých vzdělávacích kurzů na svém webu, určitě se vyplatí o tom 
informovat novináře prostřednictvím tiskové zprávy.

Monitoring tisku a analýza médií
Monitoring tisku a analýzu médií využívají PR manažeři každé větší instituce – sledují tak efektivitu své práce. Samotný 
monitoring médií dnes zajišťují specializované agentury. Dodávají zákazníkům výběry článků z tisku, z internetu a ze zpráv 
ze zpravodajství ČTK (Česká tisková kancelář). Monitorují i  vysílání rozhlasu a  televize. Na základě smluvního zadání 
dodávají zákazníkům soubory s výběrem záznamů v pravidelných intervalech (denně, týdně, měsíčně). Zákazník definuje 
svůj výběr témat, která potřebuje monitorovat, prostřednictvím klíčových slov. Instituce monitorují články, kde je zmíněn 
jejich produkt, název jejich instituce, jméno hlavního experta apod. Spektrum služeb monitoringu je velmi široké, lze si 
např. objednat službu „včasného varování“. Tato služba zasílá zákazníkovi SMS zprávu na mobilní telefon v případě vý-
skytu jím definované akce nebo události.

Public relations pomocí odborných článků
Marketingová komunikace prostřednictvím online odborných článků je vhodný nástroj pro přilákání návštěvníků na firemní 
web. Články jsou často publikovány jak s cílem sdělit odborný názor, tak s cílem přilákat potenciální zákazníky. Prostřed-
nictvím zájmu o určité téma lze zákazníka přivést i k zájmu o danou vzdělávací společnost. Autorské odborné články 
z dílny expertů vzdělávací společnosti lze využít i pro e-mailový marketing, firemní newslettery apod. Kromě odborných 
článků se vyplatí na web vzdělávací firmy umístit např. tematické odborné slovníčky pojmů a modelové případové studie, 
které zpracovávala daná společnost. Mezi nejčastěji využívaná tištěná periodika pro prezentaci vzdělávacích firem patří 
časopisy Andragogika, Moderní řízení, HR fórum, HR management a Personal.
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PR - budování značky prostřednictvím internetu + využití sociálních sítí
V roce 2010 spustila profesionální sociální síť LinkedIn novou funkcionalitu s názvem Company Pages, která umožňuje 
firmám zveřejňovat popisy jejich produktů a uživatelům sítě pak tyto produkty recenzovat a přidávat jim svá doporučení. 
Kromě textu firmy prostřednictvím Company Pages mohou zveřejňovat i videa a zacílené reklamy. Do programu se zapo-
jilo více než 30 předních světových společností, jako je například Dell, Hewlett-Packard nebo Microsoft.
Další příležitost pro PR představuje internetový server pro sdílení video souborů you Tube. Vystavení videa s ukázkou 
práce vašich lektorů a expertů a vhodně umístěný odkaz na stránkách vaší vzdělávací společnosti zvýší povědomí o spo-
lečnosti a jejím know-how.

Jak pro PR, tak i pro odborný rozvoj vzdělavatelů lze doporučit server SlideShare, který je využíván pro sdílení PPT 
prezentací: http://www.slideshare.net. Tento server v únoru 2011 představil novou službu, nazvanou ZipCast. ZipCast 
umožňuje pořádat online přednášky či telekonference. Ke komunikaci je použit protokol WebSockets. Služba je v zá-
kladní verzi zdarma.

 3.2 Specifika komunikace vzdělávací instituce se státní a veřejnou správu (na úrovni státu nebo 
regionu)
Komunikace vzdělávací instituce se státní a veřejnou správu je poměrně složitá oblast, které se podrobně věnují odborné 
publikace jako např. „Mediální komunikace pro management“ (autor PhDr. Vojtěch Bednář).
Základem úspěchu je vždy individuální přístup.

Jak na úředníka?
Vzdělávací instituce potřebuje komunikovat s úřadem nejčastěji v případě, kdy připravuje žádost o grant nebo dotaci. 
Granty a dotace zprostředkovávají jak ministerstva, tak krajské úřady a úřady práce.

K úředníkovi přistupujte vždy jako k partnerovi, nikoli jako k protivníkovi. Je důležité přistupovat k jednání vstřícně, být 
připraven na hledání kompromisu. Doporučuje se oslovit právě a jen toho úředníka, v jehož kompetenci je problematika, 
kterou potřebujete projednat. Před prvním oslovením (mailem nebo telefonicky) si pečlivě prostudujte související zákonné 
úpravy, vyhlášky, metodiky a platná nařízení.

Problém, který vyžaduje konzultaci, je třeba velmi pečlivě popsat a uvést jeho vazbu na danou agendu. Konzultujete-
-li projekt, počítejte s nutností znát fakta: kolika lidem navržené řešení pomůže, jaký dopad bude mít řešení na veřejné 
rozpočty a v jakém časovém horizontu je možné očekávat výsledky a jak budou měřeny.
Pokud budete usilovat o prosazení změny typu změna zákona, změna nařízení nebo změna metodiky, je třeba velmi 
pečlivě nastudovat platnou legislativu, poradit se s právníky, promyslet vhodný typ strategie a typy argumentace. Zásadní 
změnu legislativy samostatná vzdělávací instituce obtížně iniciuje, vyplatí se jí proto využít členství v asociacích. V ČR 
existuje a v tomto směru velmi aktivně vystupuje např. Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s. nebo Asociace 
vzdělavatelů v sociální práci.
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Osvědčená praxe říká, že nejefektivnější je využívat pro první kontakt osobní doporučení – zajistit zprostředkování konzul-
tace pomocí osobní vazby. I když vaše vzdělávací instituce nežádá o granty a dotace, je přesto užitečné být v povědomí 
úředníků. Někdy se stává, že krajský úřad nebo úřad práce potřebuje oslovit vzdělavatele s konkrétní poptávkou, upo-
zornit je na nový typ výzvy apod. Pro rozšíření povědomí o nabídce vaší vzdělávací instituce je dobré být se svými kurzy 
registrován v databázi DAT CZ: http://www.eu-dat.cz. Databáze DAT CZ je státem garantovaná databáze kurzů dalšího 
vzdělávání, jde o jeden z modulů Integrovaného systému typových pozic (ISTP). V případě, že vaše instituce nabízí rekva-
lifikační kurzy, které máte akreditovány u MŠMT, pak budete automaticky zařazeni do databáze MŠMT: http://dak.msmt.
cz/. Tento informační systém „Databáze udělených akreditací rekvalifikačních programů“ je propojen s databází DAT CZ.
Informace z MŠMT z oblasti dalšího vzdělávání jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/
vzdelavani/dalsi-vzdelavani.

Jak na politika?
Pro komunikaci s vybraným politikem je třeba zvolit vhodnou dobu. Nejúspěšnější budete, pokud přicházíte s námětem 
ne těsně po volbách, ale ve chvíli, kdy mají již noví politici jasné kompetence a začínají pracovat. Vždy je potřebné znát 
politické priority a osobní politikovy preference, částečně i volební program jeho strany (případně i aktuální programové 
prohlášení vlády). Úspěch jednání podpoří osobní doporučení nebo zapojení třetích osob. Politik bude vstřícný, pokud 
mu podpora vaší akce, projektu apod. přinese možnost sebeprezentace v médiích.

Pro komunikaci obecně – pro tyto specifické skupiny však zejména – potřebujete mít dostatek odhodlání, empatie, tole-
rance, trpělivosti a vytrvalosti a někdy také trochu štěstí.

 3.3 Komunikace se zákazníkem
Anglicky a odborně jde o Customer relationship management – řízení vztahů se zákazníky.
Jak již bylo řečeno, vztahy se zákazníky se budují léta a musí být vyvážené – vzájemně výhodné. Dobrý vztah se zákaz-
níkem reflektuje zájem obou stran spolupracovat. Pomiňme teď často velmi akcentovanou část marketingu – „hon na 
zákazníka“ – a podívejme se na vývoj vztahu poté, co zákazník dal najevo zájem, popřípadě již koupil.
Smutně úsměvná anekdota vypráví, jaký je rozdíl mezi starým a novým zákazníkem:

Přijde Novák do pekla a tam ho provedou exkurzí po tom, jak bude jeho pobyt vypadat – 
vířivky, vybrané pokrmy, krásné ženy, z nápojů jen vybrané nejdražší druhy. Novák se diví, 
proto souhlasí s „nejtěžší nápravnou skupinou“, kde se pije jen whisky, jí carpaccio, hraje 
heavy metal a volná zábava na každém rohu. Usne v náručí lepé děvy a probudí se šťou-
chancem do žeber. „Vstávej mladej, šup do kotle,“ praví pekelník. „To musí být nějaký omyl, 
vždyť včera jste prezentovali něco úplně jiného“ brání se Novák. „Ale vůbec ne, pane“, dí na 
to pekelník. „Včera jste byl nový zákazník…“

Dávejme si proto pozor, aby naše denní rutina odpovídala slibům, které jsme zákazníkům dali při prezentacích produktů 
před rozhodnutím o koupi. Případná disproporce zakládá na hledání nového dodavatele…
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Jak uvnitř, tak navenek
Je to vcelku jasné – na zákazníka se musíme usmívat a být na něj vlídní, jinak si nic nekoupí. Jak ale vyloudit na tváři 
úsměv a být pozitivně naladěn, když je ve firmě dusno?

Komplexní marketingová orientace vyžaduje, aby se firma zabývala nejen vnějším, ale i vnitřním marketingem. Ten spo-
čívá v cíleném výběru zaměstnanců, péči o  jejich rozvoj, motivaci, spokojenost. Kvalitní interní komunikace znamená 
otevřený přístup, spojený se sdílením znalostí v prostředí vzájemné důvěry. Interní (vnitřní) marketing musí předcházet 
vnějšímu, protože jen obtížně lze propagovat služby firmy, která není připravena tyto kvalitní služby poskytovat.

„To známe,“ říkal si pan Nápomocný z NEW DEAL, o. p. s., Když předminulý rok končily 
projekty a nikdo nevěděl, co bude dál, hrozilo propouštění a všichni zaměstnanci byli vy-
stresovaní. To se projevilo i na tak triviálních věcech jako byly telefonáty. Stalo se dokonce, 
že vystresovaná asistentka odpověděla zákazníkovi, který se ptal, kdy bude šéf ve firmě: 
„Nevím, kdy přijede. Netuším ani, jestli bude zítra. Tady totiž nikdo nic neví!“ Netušila, že šéf 
bere za kliku…

CRM systémy
Pod pojmem CRM systémy se často myslí různé IT systémy, monitorující práci se zákazníkem, kontakty, zakázky, potřeby 
apod. V komplexním pojetí CRM vyžaduje synchronizaci komunikačních kanálů a koordinaci informačních kanálů uvnitř 
vzdělávací instituce. Informace o zákaznících bývají často rozptýleny mezi několika pracovníky a  jsou registrovány do 
společné databáze. V malých firmách mívá informace o kontaktech se zákazníkem často jen šéf – a to v hlavě. 
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Když se ale firma rozrůstá, se zákazníky začíná komunikovat více osob, je třeba udržovat informace stále aktuální, na 
jednom místě – a navzájem je sdílet. Jen máloco zákazníka tak naštve jako opakované volání různých lidí z jedné firmy, 
kteří mu (vinou nesdílení informací) stále nabízejí již několikrát odmítnuté manažerské vzdělávání…
Systematické využívání CRM umožňuje získat dobrý přehled o potřebách a preferencích zákazníků, a  je tak kvalitním 
zdrojem informací a podkladů pro strategická rozhodování o budoucí podobě péče o zákazníka.

Zde je třeba jen upozornit na skutečnost, kterou každý manažer dobře zná: databáze zákazníků jsou jedním z nejcenněj-
ších aktiv každé vzdělávací společnosti. Má-li vzdělavatel kvalitní zákaznickou databázi, musí ji využívat velmi obezřetně 
v souladu s etikou a samozřejmě se zákonnými předpisy.

Úřednice Soňa se zasnila. Ten pan Kantor je vždycky tak pozorný a milý! Pravidelně mi nosí 
květiny, poslední dobou nejen když mám svátek, ale zjistil si i datum narození… Sice jí to na 
chvíli připadalo indiskrétní – vždyť se dozvěděl, že jí je přes čtyřicet! – ale pan Kantor ji ubez-
pečil, že jí to stejně nevěří. To její Karel zapomene s železnou pravidelností jakékoli datum. 
Soňu těší, že pro pana Kantora není jen „no name“ úřednice, ale „paní Sonička“. Netuší, že 
Kantorovu paměť podporuje chytrý CRM software, kde jsou evidována nejen data, ale také 
oblíbené květiny a barvy, témata rozhovorů, drobné dárky a stručná charakteristika: nepo-
řádná, občas líná, ale motivovatelná.
Soňa vydloubla další bonbon z krabice od Kantora. Je zkrátka fajn, tak proč by mu nepo-
mohla s tím formulářem? Jen ty květiny musí nechávat v práci, doma by to Karel neskousnul.

Softwarová podpora řízení vztahu se zákazníkem
Existuje řada typů CRM software, které lze využít i ve vzdělávání. Komplexní systém nabízí např. firma Microsoft: software-
Microsoft Dynamics CRM Online. Jako příklad CRM software z ČR pro vzdělávací instituce je uveden systém Leonardo4.

Má následující funkce:
 − Umožňuje provádět reálný výpočet odměn lektora (i externího)
 − Eviduje zpětnou vazbu zákazníků na nabízené typy školení
 − Je využitelný pro zjišťování zájmu zákazníků o nové typy školení/vzdělávání
 − Pomáhá s řízením nákladů na školení (ubytování, strava, kancelářské potřeby atd.)

Dle informací od autorů systému Leonardo Education je toto řešení vhodné pro segment firem zabývajících se vzděláváním 
a poradenstvím, tedy především pro evidenci informací souvisejících s pořádáním kurzů, seminářů či školení.

4. Vzdělávání - CRM Leonardo Education [online]. D3Soft s.r.o. [cit. 28.12.2010]. Dostupné z:  <http://www.d3soft.cz/crm/crm-
leonardo-education.html>.
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Je velmi užitečné takovýto systém pořídit, povzdechl si pan Kantor – monitoruje za nás 
spoustu věcí, které bychom nedokázali udržet v hlavě. Jen je těžké donutit pak všechny 
zaměstnance, aby tam opravdu každý kontakt včetně telefonních hovorů zapsali… A hlavně, 
donutit sám sebe po dlouhém dnu ještě něco ťukat do počítače. Jenže důslednost se vyplá-
cí – a nedůsledným utíkají příležitosti. Pan Kantor si přečetl, že více než 50 % zavedených 
CRM systémů zkolabovalo na lidském faktoru a rozhodl se, že jeho PCforHOME bude mezi 
těmi úspěšnými. Zálibně si pak prohlížel grafy, tabulky a korelace… a jal se rozmýšlet, jaká 
závislost je mezi zvýšenou aktivitou úřednice Soni a ročním obdobím. Inu, je jaro…

Jestliže jsme nashromáždili dostatek informací o našich zákaznících, můžeme začít informace analyzovat, zkoumat. Za-
číná „dolování dat“ (data mining), kdy zkoumáme vzájemné závislosti.

Z jednoho takového dolování dat panu Kantorovi vyšlo, že lidé středního věku v kurzech PC 
dovedností velmi často zmiňují, že takový kurz by potřebovali hlavně jejich rodiče, kteří jsou 
už v důchodu a obíhají slevy v obchodních domech. Zamyslel se a vyhlásil víkendový kurz 
pro seniory „Jak najít nejlepší ceny na internetu“. A vyšlo to! Je to sice pakárna, učit důchod-
ce takové samozřejmosti, ale obrat samoplátců šel zřetelně nahoru…

Jak uvažuje zákazník?

Představme si pro ilustraci pana Výborného, který pracuje jako projektant energetických za-
řízení v Klatovech. Kdysi se pravda na střední škole učil angličtinu, ale vždycky prošel s od-
řenými zády, jednou v pololetí dokonce propadl. Na vysoké škole angličtině také moc nedal 
a zkoušku udělal tak, že mladou asistentku prostě umluvil, že to stejně v životě nepoužije. 
Jak se ovšem mýlil! Deset let žil v  klidu projekční kanceláře, dokonce se stal vedoucím, 
dokud vlastník kancelář neprodal nadnárodní společnosti. A padla kosa na kámen. Vlastník 
požaduje reporting a občasnou prezentaci v angličtině jako standard. Vlastník chápe, že na 
to zaměstnanci nebyli zvyklí, proto dává půl roku na doučení jazyka, protože nechce roz-
bourat stávající tým, nadto projektanti v energetice se shánějí opravdu špatně. V případě, že 
výuka jazyků bude mít úspěch, zaměstnavatel je ochoten uhradit 12.000 Kč jako příspěvek 
na výuku – o úspěchu/neúspěchu rozhoduje přímý nadřízený v Praze – Belgičan. V případě 
nezvládnutí jazyka to ovšem znamená, že bude ustanoven jiný vedoucí pracovník, který re-
porting zvládne.
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Pan Výborný je zděšen. Začal špatně spát. Klid mu bere zejména to, že se vypracoval profes-
ně a teď by měl ztratit pracovní pozici, která mu vyhovuje. Sám vidí, že „mladí kohouti“, kteří 
zdaleka nemají tolik zkušeností, jsou na tom jazykově podstatně lépe. Pan Výborný nechce, 
aby mu šéfoval třeba kolega Trefený, který je elév v oboru, zato pořád někam cestuje a denně 
si chatuje s několika lidmi v angličtině (pochopitelně že v pracovní době!). Pan Výborný se 
rozhodl jednat – najde si jazykovou školu nebo učitele angličtiny.
Kde někoho takového ale najít? První rádce je všudypřítomný kamarád Google. Ten nabízí 
řadu možností na napsaná hesla „výuka jazyků“, „jazyková škola“, „angličtina“ či „angličti-
na Klatovy“. Něco také radí manželka, která sama pracuje jako učitelka na základní škole, 
a tedy má přehled v místě. Ta poradila svoji kolegyni, prý by byla ochotná to vzít. S radou 
přispěchal i spoluhráč z tenisu – zná rodilého mluvčího v Plzni. V Klatovském deníku občas 
někdo inzeruje „Naučím anglicky“ – ale je u toho uvedeno jen telefonní číslo.

Pan Výborný ví, co je to multikriteriální analýza, a tak si udělal soupis (ceny kurzů přepočítal na hodinu):

Kdo kde kdy za kolik 1h. výhody/nevýhody

Učitelka ze ZŠ Klatovy 15 -18 150 Kč nezná obor ani mezinárodní prostředí

Kurz státní jaz. školy Klatovy 17 -18,30 100 Kč obecná AJ, skupina; dané osnovy, trvá to dlouho

Soukr. jazykovka Jitřenka Klatovy kdykoli 300 Kč nezná obor ani mezinárodní prostředí, individ. výuka

Rodilý mluvčí (Američan) Plzeň víkendy 500 Kč nedomluvíme se česky; není učitel, ale původem technik

Soukr. jazykovka Plzeň 18-20,30 2xtýdně 250 KČ technická AJ, malá skupina; dojíždění

Intenzívní kurz Malta kdykoli 1.000 Kč obecná AJ, ale cizojaz. prostř. + musí si brát dovolenou

Letní jaz. škola Plzeň červenec; denně 
3 týdny 60 Kč v době dovolené, obecná AJ

Bratranec Sušice 1 týdně 0 chodíme spolu na pivo v Klatovech

Pan Výborný se na chvíli nadchnul výletem na Maltu, ale to mu zarazila žena se slovy, že za 
30.000 Kč mohou mít dovolenou oba. Slovo „dovolená“ doma platí jako zaklínadlo – tento 
čas rodina tráví pohromadě. A tedy ze stejného důvodu vyřadí i letní školu v Plzni. Pan Vý-
borný nechce platit víc, než je nutné – příspěvek zaměstnavatele je nejistý.
Lákalo by ho sice jednou týdně pohovořit nad pivem s bratránkem Pepou anglicky, ale sám 
tuší, že po několika větách by hovor patrně skončil u ženských a ryb jako obvykle – a patrně 
v češtině.
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Skupinová výuka v jazykové škole se mu obecně moc nelíbí – jednak se tam bude povídat 
o mistru Prokopovi a  jeho rodině a k  tomu se může stát, že se tam potká s někým, kdo 
ho zná a bude ho pomlouvat, jak mu to nejde. Když se díval na webové stránky obou kla-
tovských jazykových škol, krom ceny nedokázal zjistit, v čem se liší nabízené kurzy státní 
jazykové školy a soukromé Jitřenky. Pocitově by řekl, že když je to státní jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, asi bude lepší, ale proč je tedy levnější?
Jako technikovi se mu líbí technická angličtina v malém kroužku, ale je tam to dojíždění do 
Plzně. Co s tím? Náklady na hodinu se tedy navyšují o benzín nebo jízdné, což z jedné ho-
diny udělá částku minimálně dvojnásobnou. To už by mohl rovnou jezdit za rodilým mluvčím 
a přitom by se mohl vždycky zastavit v Hornbachu, jako kutil tam vždycky najde něco, co 
v Klatovech nesežene. Kdyby tam jezdil v sobotu ráno, manželka by si nakoupila v obchod-
ních domech a rodinný víkend by nepovažovala za narušený. Peníze na cestu spadnou do 
jiného „chlívku“ domácího rozpočtu – stejně aspoň 2x do měsíce do Plzně jezdí nakupovat.
Navíc ten Američan je podle jeho webové stránky taky technik, tak se s ním snad domluví – 
a nadto, přece víme, že není nad kontakt s rodilým mluvčím. A je to!
Jednou týdně ale připadá panu Výbornému málo, a  tak se nakonec rozhodne ještě pro 
kombinaci výuky s hodinami u manželčiny kolegyně – jednak je levná, domluví se s ní česky, 
nějaké základy si potřebuje ze školních let zopakovat – a nadto, je to příjemná ženská a do-
cela se na ni dá koukat. Navíc – manželka bude ráda, že její návrh byl přijat.
Hotovo.

Vybral si pan Výborný správně? Nevíme. Výsledek závisí ještě na mnoha okolnostech i na něm samotném. Ale můžeme 
se podívat na jeho zákaznické chování. Sám pan Výborný by to hodnotil jako racionální volbu z možného.

Ví, že učit se MUSÍ, nikoli, že SE MU CHCE. Z předchozích zkušeností (viz KOTVA!) si odnesl pocit, že učení AJ je nepří-
jemné, možná dokonce stresující. Navazuje si tedy učení na činnosti, které jsou mu příjemné. Doma potřebuje zvýšené 
náklady také nějak zdůvodnit, a tak se „hodí“, že výuku lze navázat na pravidelné nákupní rodinné výlety, kde hlava rodiny 
funguje stejně jen jako šofér.
I tady z toho bude mít pan Výborný drobný osobní prospěch. Odmítání skupinové výuky s tím, že se tam „stejně nic 
nenaučí“, podmiňuje ve skutečnosti podvědomá obava ze selhání před skupinou.
Jak vidíme, řada racionálních důvodů má ve skutečnosti iracionální základ.

Většina zákazníků je na tom podobně. O nákupu rozhodují často podvědomá přání, předchozí zkušenost, sympatie, 
strach či jiné POCITy. Navenek jsou ale téměř vždy deklarovány racionální DŮVODy.

KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE42



Proto je dobré zákazníkovi plnit jeho potřeby a přání, ale zároveň mu dát dostatek racionálních podkladů, aby mohl volbu 
racionalizovat, případně racionální důvody deklarovat.
Podíváme-li se na pana Výborného jako zástupce cílové skupiny samoplátců, jednal téměř typicky.
Cílovou skupinou pro naše účely rozumíme tu skupinu lidí, na kterou se zaměřujeme při prodeji našich produktů.

Jak to udělat, abychom se jim dostali pod kůži? Jedinou zatím známou metodou je ptát se tak dlouho, dokud se něco 
nedozvíme. Tímto oborem se zabývá marketingový výzkum, což je socio-ekonomická disciplína, která má svá pravidla. 
Ve zkratce se dá říci, že existuje výzkum kvalitativní a kvantitativní.
Kvalitativní výzkum je třeba udělat, pokud se chceme dozvědět něco pro nás zcela nového třeba právě o cílové skupině. 
V praxi to vypadá tak, že se výzkumník chodí ptát jednotlivých osob, které spadají do cílové skupiny (expertní dotazová-
ní), nebo celé skupiny takovýchto osob (focus group). Kladou se tzv. otevřené otázky (nelze odpovědět ano-ne) a ptáme 
se zejména „proč“, „za jakým účelem“, „jak vnímáte“, „co by se muselo stát aby…“ – tak abychom se dozvěděli víc 
o tématu, které nás zajímá.

Když už o tématu máme dostatek informací, potřebujeme ověřit četnost výskytu názorů, které jsme vyslechli při kvalita-
tivním dotazování. A tady přichází ke slovu kvantitativní výzkum, který všichni známe např. ze sčítání lidu. Vytvořený do-
tazník je tvořen uzavřenými otázkami, které vyžadují jasně formulované ANO-NE, popřípadě škálu méně-více. Po sečtení 
odpovědí u jednotlivých otázek lze usoudit, jak často skupina problém zmiňuje, popřípadě jak moc je daná skutečnost 
akcentována.
Takovýto výzkum si buď zaplatíme, nebo zkusíme udělat sami. V nejjednodušší verzi je to některý z dotazníků před nebo 
po kurzu, popřípadě dobře vedený rozhovor se zástupcem klienta. Nelze ovšem opominout rizika „výzkumů“ vedených 
tazatelem – amatérem, který se rozhodl ušetřit za výzkumného pracovníka. Způsob kladení otázek je velmi důležitý a vel-
mi snadno se může stát, že nevhodně volená otázka vyvolá nechtěnou asociaci s něčím, co s tématem nesouvisí – a pak 
jsou výsledky výzkumu k ničemu (sami výzkumníci by mohli vyprávět!).
Pro naše účely bude postačovat vědět, že se máme ptát představitelů cílových skupin tak, abychom se opravdu dozvě-
děli něco, co nás posune dál.

Zkoumání OPRAVDOVÉ potřeby či přání zákazníka je klíčovým momentem při tvorbě objednávky vzdělávacího kurzu. 
U vzdělávání více než kde jinde jde o přesné porozumění, PROČ zákazník požaduje právě tento kurz, k čemu má vést, 
co mají získané dovednosti podniku přinést, v čem spatřuje smysl vzdělávací aktivity.
A tak se z požadavku „my bychom chtěli nějaký outdoorový kurz“ velmi snadno může vyklubat interaktivní kurz na pod-
poru kreativity obchodníků stejně jako požadavek nového šéfa týmu projektantů poznat blíž své lidi. Oba kurzy se mohou 
konat v „outdooru“ mimo firmu, ale každý z nich bude plnit jiný cíl. Nepodaří-li se vzdělávací instituci „odhalit“ nevyslovené 
záměry, může být kurz dokonce kontraproduktivní. Často stačí známá věta – „přece své zákazníky znám, nebudu se ptát 
na to, co je zřetelné, abych byl za blba!“ PŘEDPOKLÁDAT však znamená přece jen méně než VĚDĚT.
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Cílových skupin i v případě jednoho kurzu může být více – a to zejména v případech, kdy je, jak už jsme zmínili, objed-
natelem někdo jiný než ten, kdo sedí v kurzu. Příkladem může být oddělení rekvalifikací úřadu práce a jeho klienti nebo 
personalista a zaměstnanci podniku. Každý z nich sleduje trochu odlišné cíle vzdělávacího produktu.
V takovém případě je třeba cílit vybrané informace minimálně dvěma směry, pokaždé s trochu jiným akcentem. A samo-
zřejmě takovými cestami, že na ně cílová skupina narazí – a zareaguje.

Aha, řekl si pan Nápomocný z NEW DEAL, o. p. s., tady bude kámen úrazu. Dal jsem sice 
letáky do tramvají, kterými nezaměstnaní jezdí, ale efekt se nedostavil, protože se tam píše 
o vysoké efektivitě kurzů a nikoli o přínosech pro účastníka. Nadto se stalo, že někteří poten-
ciální účastníci dorazili na úřad práce a tam o kurzech nikdo nevěděl.
Úplnou náhodou na to pan Nápomocný přišel v  rozhovoru s  jednou zprostředkovatelkou, 
která si mezi řečí postěžovala, že ubyly peníze na „ápézetku“ (čti aktivní politiku zaměstna-
nosti) a ona by tak ráda lidi poslala do rekvalifikací, jen jejich úřad už vyčerpal kvótu…
Ještě ten den běžel pan Nápomocný na úřad s letáky požádat o jejich vyvěšení na nástěn-
kách. Přidal informace, co účastník absolvováním získá, a naopak vynechal ty, které byly 
určené očím úřednic (dobře věděl, že ty nástěnky nečtou).
Dodatečně mu jeden účastník kurzu prozradil, že si název společnosti spletl s NEW IDEAL, 
což je konkurenční vzdělávací instituce. Adresu nedohledal, protože zůstala skryta v rámeč-
ku, do kterého brigádníci dopravního podniku zasouvají plakáty… Pan Nápomocný ještě 
osobně obešel jednotlivé zprostředkovatelky a každou požádal o předání informací vhodným 
kandidátům (preventivně jim je sepsal na jeden papír, aby ho měly po ruce).

Může se dokonce stát, že vzdělavatel, který chce prodat sofistikovanější kurz či cyklus školení, pracuje zároveň s něko-
lika cílovými skupinami v podniku – s personalistou, který kurz objednává, s přímým nadřízeným školených, který stano-
vuje své priority, v jakých dovednostech a znalostech má nastat posun, s ředitelem, který má vizi do několika let rozšířit 
objem výroby, a konečně se školenými, kteří mají zájem neztrácet čas planými plky a získat něco použitelného pro řešení 
konkrétních problémů. 

Na každou stranu musí vzdělavatel cílit trochu jinak. Jestli se mu to povedlo nebo ne, pozná nejen podle napsané objed-
návky, ale také podle toho, zda podnik nakoupí vícekrát.
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S jídlem roste chuť
Známé pořekadlo reflektuje již zmíněnou Maslowovu pyramidu. Čím více se produkty a služby vyvíjejí, tím je zákazník 
náročnější, protože má s čím srovnávat.

Když v devadesátých letech minulého století přišel jeden český podnikatel s tím, že začne konkurovat státním doprav-
cům, mnozí si ťukali na čelo. A protože podstatu dopravy odněkud někam už příliš vylepšovat nešlo, zlepšil servis kolem 
a cenu. Začal se v autobusech chovat k zákazníkům jako v letadle – stewardky, teplé nápoje, tisk. Podnikatel Jančura 
věděl své – srovnání s nepružným státním gigantem mu u zákazníků přineslo úspěch. Co se ale stalo dál?
Co bylo dříve konkurenční výhodou, se postupně stalo standardem i u jiných dopravců, kteří začali tak trochu „opiso-
vat“. Poslední slovo má vždycky zákazník – a tak v současné době je na delších trasách výše zmíněný servis vyžadován 
– a kdo ho neposkytuje, je zákazníkem zatracen – nebo musí mít zatraceně dobré marketéry, kteří nedostatek servisu 
„zabalí“ třeba do nižší ceny nebo „soustředění na podstatu dopravy“. Nicméně proti nim stojí základní srovnávací logika 
zákazníka – „hele, Franto, tady nemají to kafe zadarmo, jdeme jinam!“

Vzdělávací instituce na základě dobře nastaveného nepřetržitého procesu komunikace se zákazníkem identifikuje jeho 
aktuální potřeby, a tak má možnost vytvářet nové programy přímo zákazníkům na míru. Vzdělávací instituce, která na-
slouchá zákazníkovi a současně sleduje trendy v oboru, má možnost predikovat potřeby zákazníka, které on sám ještě 
neregistruje. Tak může nabízet vzdělávací produkty, které výrazně přispějí k rozvoji znalostí a dovedností, které zákazník 
preferuje.

Vzdělávací instituce v celém komplexu svých komunikačních aktivit musí umět identifikovat + předvídat, a tak 
i  stimulovat a uspokojovat potřeby zákazníka. Vzdělávací firma vždy musí současně umět nabídnout kvalitní 
službu za dobrou cenu na míru zákazníkovi.

Mezi špičkové zahraniční přístupy ke shromažďování a zveřejňování informací o současném a očekávaném vývoji v po-
ptávce po profesích, odborných znalostech a dovednostech patří například americký O*Net (http://onetonline.org), nebo 
rakouský informační portál veřejných služeb zaměstnanosti (http://www.ams-forschungsnetzwerk.at), který obsahuje 
mimo jiné velmi užitečný nástroj kvalifikační barometr (Qualifikationsbarometer) nebo detailní regionální porovnání nabídky 
dalšího vzdělávání s požadavky trhu práce.

Zárodek systému, který by podobně podrobné informace zpracoval i pro český trh práce, představuje webový portál 
Budoucnost profesí (http://www.budoucnostprofesi.cz) a  v  rámci projektu KONCEPT jej ve výrazně větším rozsahu 
(z hlediska pokrytých profesí) zpracovává NVF, o. p. s. Nejlepší zahraniční přístupy, které se zaměřují na informační podporu 
vzdělávacích institucí z hlediska trendů v poptávce po profesích, znalostech a dovednostech byly rovněž analyzovány 
v rámci projektu KONCEPT ve studii NVF „Zahraniční zkušenosti ve slaďování vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce“ 
v roce 2010.
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Personalistka Věra měla náročný den. Musí uzavřít výběrové řízení na dodavatele pro firemní 
jazykové vzdělávání. Požádala o zaslání nabídky několik jazykových škol a zpět dostala pou-
ze tři v daném termínu.
Jednou z nich byla Jitřenka, s. r. o. – místní soukromá jazyková škola, kde osobně znala paní 
Komenskou, kdysi ji učila na škole. Ví, že je pes na gramatiku, a vlastně si nedovede před-
stavit, že s tímhle přístupem by u manažerů uspěla. Když si představí šéfa, jak ho Komenská 
nechává vyhledat ve slovníku správný tvar v předminulém čase… brr, to by ji šéf asi zabil.
Druhá nabídka byla od státní jazykové školy, ale tam se jako problém ukázalo, že v časných 
odpoledních hodinách, které chtěli manažeři věnovat jazykovému rozvoji, jazyková škola prá-
vě začínala s kurzy pro děti a nemá volné lektory.
Třetí nabídka ji zaujala – odborná angličtina se zaměřením na strojírenství se hned tak na 
trhu nevidí! A soukromá jazyková škola z Plzně nabízí variantu český lektor i rodilý mluvčí. 
Ne že by to krom ředitele někdo s rodilým mluvčím zvládnul, ale dá se to použít jako příklad 
fundovanosti jazykovky, když bude chtít šéf nějaké zdůvodnění volby. Jsou pravda ze všech 
nejdražší, ale asi taky nejkvalitnější, už podle toho, že jako jediní poslali profesní životopisy 
hned několika lektorů a píšou, že se specializují na firemní klientelu.
Věra ví, že si výběrem nesmí uříznout ostudu. Jen jednou zkusila sehnat nejlevnějšího pře-
kladatele (myslela si, že když má státnici, tak je to přece jedno!) a se zlou se potázala. Pře-
kladatel uměl jen obecnou angličtinu a strojírenství neznal ani z exkurze. A hele, píšou v té 
nabídce, že taky tlumočí a překládají! Věra se zaradovala – jednou ranou spláchne hned dvě 
věci! (Jitřenka s. r. o. opět přišla o zakázku…)

 3.4 Plán komunikace
Když tedy známe něco ze základů marketingu, podívejme se (zatím stále ještě trochu obecněji) na vytváření plánu ko-
munikace.

Klíčové kroky při přípravě komunikačního plánu jsou následující:
A. Formulujte cíl – co a proč chcete komunikovat? Čeho chcete dosáhnout?
B. Identifikujte cílovou skupinu – koho chcete oslovit?
C. Definujte očekávanou reakci – jakou odezvu/akci očekáváte?
D. Vyberte formu a obsah sdělení – co chcete říci? Co chcete, aby oslovení slyšeli a mysleli si?
E. Určete zdroj sdělení – kdo bude odesílatelem? Jaké komunikační médium?
F. Definujte zpětnou vazbu, abyste mohli sledovat, jak bylo sdělení přijato a jak podle něj příjemci jednají – jak byla 
komunikace účinná?
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A. Formulace cíle
Pečlivá specifikace cíle marketingové komunikace představuje základ úspěchu následné akce. Je známo, že cíl má být 
SMART, tedy zejména Srozumitelný, Měřitelný, Reálně dosažitelný a časově ohraničený (Timming). Dobře formulovaný cíl 
umožní nejen dosáhnout dobrého výsledku, ale umožní i poznat, zda související akce byla nebo nebyla úspěšná.

Příklad SMART cíle z praxe:
Cílem kampaně „Technika nás baví v každém věku“ je dosáhnout počtu 150 dospělých pla-
tících účastníků kurzu „Technické minimum pro praxi“ v tomto kalendářním roce.

B. Identifikace cílové skupiny/ zákazníka
Každý komunikátor musí začít s jasnou představou o cílové skupině příjemců. Jiným způsobem je třeba komunikovat se 
stálými zákazníky, jinak s potenciálními, které chceme nově oslovit.

Při přípravě komunikační strategie pro oslovení nových zákazníků se vyplatí si položit (a zodpovědět) následující otázky:
 − Které nové cílové skupiny (potenciální noví zákazníci) mohou potřebovat naše služby?
 − Známe jejich aktuální problémy a potřeby?
 − O jakou jde věkovou skupinu? Jsou to spíše ženy nebo muži?
 − Jaké je jejich postavení, převažuje určité profesní zaměření?

Pro výběr vhodné komunikace lze například zapsat cílové skupiny a komunikační nástroje do tabulky:

Cílová skupina
- typ zákazníka

Přehled komunikačních nástrojů

Digitální 
marketing 

Sociální sítě typu 
Facebook, LinkedIn Telemarketing Face to face dialog 

(tváří v tvář) Tiskoviny Rozhlas, 
televize

Pedagogové X X X

Nižší firemní management X X X X

Vedoucí manažeři firem X X

Mladí absolventi škol X X X X

Maminky na mateřské dovol. X X X

Senioři X X

Úředníci X X X X
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C.  Definice žádoucí reakce
Konečnou žádoucí reakcí je obvykle objednávka služby – uzavření kontraktu na nákup vzdělávacího kurzu, programu, 
výcvikového cyklu atp. Související komunikační proces je vhodné vést krok za krokem. Obvykle se uvádí šest stupňů ve-
doucích k rozhodnutí uzavřít kontrakt (a zakoupit právě váš produkt). Tyto kroky vycházejí z poznatků psychologů a jsou 
prezentovány jako stadia připravenosti k uzavření kontraktu:

Povědomí –> Znalost –> Oblíbenost –> Preference –> Přesvědčení –> Nákup

Stupně odrážejí stadia mentální připravenosti zákazníka k nákupu. Povědomí je východiskem. Jako příklad může sloužit 
řada komunikačních kampaní, kdy se např. v bannerech na internetu, v letácích, na vstupenkách do kin nebo billboar-
dech objevuje informace o  firmě, její službě nebo produktu poprvé, firma se představuje. Následuje budování stadia 
znalosti o produktu. Dalším krokem je oblíbení si produktu, který je určitým způsobem přitažlivý pro vybraný typ cílové 
skupiny. To ještě pořád neznamená prvořadost výběru, což nastává ve stadiu preference. Předposledním krokem je 
vybudovat přesvědčení, že koupě je správné řešení, pak by měla následovat stimulace potenciálního kupujícího ke sku-
tečné akci (koupi).

Při přípravě komunikačního plánu lze obdobně využít model typu AIDA. Ten popisuje jednotlivé kroky komunikačního 
procesu vedoucího k žádoucí reakci zákazníka následovně:
Nejprve přitáhnout pozornost zákazníka (attention), pak v něm vyvolat zájem (interest) o náš produkt/službu, přesvědčit 
ho o jeho výhodách (desire) a nakonec ho přimět k akci (action), tj. k objednávce atp.
Více viz např.: http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/aida-model/.

D.  Forma a obsah sdělení
Příprava sdělení vyžaduje ujasnit si:

 − Co chce říci – jaký bude obsah sdělení
 − Jak to říci – jaká bude struktura sdělení
 − Komu to chcete říci – jaký „slovník“ zvolit
 − Jakou zvolit formu sdělení – volba vhodného grafického formátu sdělení, využití originálních prvků: symbolů, obrázků, 

barev zvuků, vůní, …

Každé sdělení by mělo být srozumitelné, nápadité, může vhodně působit na emoce a často může být i vtipné. Slovník je 
potřeba zvolit v souladu se znalostí a zvyklostmi daného typu zákazníků, které chceme oslovit. Pokud máme o zákazní-
kovi více informací, můžeme využít poznatků ze smyslové typologie neurolingvistického programování. V roli vedoucích 
manažerů převažují vizuální typy, které nejlépe oslovíme, ukážeme-li jim schémata a grafy a použijeme slov založených 
na vizuálním vnímání, jako např.: perspektivní, výhled, vizualizace, objasnit. Jsou-li cílovou skupinou ženy, může uspět 
sdělení ve formě pozvánky s vůní, jemná grafika, pastelové barvy. Význam má i vhodná volba typu a velikosti písma.
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Připravujeme-li významnější sdělení, vyplatí se „pohrát“ si s jazykem. Slova jako pohoda, láska, klid, spokojenost doká-
žou navodit příjemnou „náladu“, podobně můžeme použít vhodná přídavná jména, která probouzejí city. Sdělení může 
obsahovat určité téma nebo apel, který bude stimulovat žádoucí reakci.
Vybrané druhy apelů:

 − Racionální apel
 − Emocionální apel
 −  Morální apel

Racionální apely působí na vlastní zájmy zákazníka. Ukazují, že služba přispěje ke zlepšení, vyřeší problém apod.
Emocionální apely aktivizují smysly pozitivně i negativně. Pocity viny nebo strachu se používají ke stimulaci žádoucích 
lidských činností. Dále se používají pozitivní emocionální apely jako láska, hrdost, čest a humor. Morální apely působí na 
vnímání toho, co je správné a co špatné. Častěji se používají v charitativních kampaních a kampaních k ochraně životního 
prostředí, kde bývají kombinovány s emocionálními prvky. A často bývají manipulativně zneužívány….

E.  Výběr zdroje sdělení
Názory a preference zákazníků ovlivňují výběr zdroje sdělení stejně jako sdělení samotné. Obvykle očekávané a vyžado-
vané charakteristiky „zdroje“ sdělení jsou kombinací odbornosti, důvěryhodnosti a oblíbenosti. Často je sdělení komu-
nikováno prostřednictvím nebo s přispěním významných anebo populárních osobností jako jsou např. VIP přestavitelé 
společností, celebrity, významní odborníci, umělci, sportovci.

F.  Definování a zajištění zpětné vazby
Po vyslání sdělení je důležité zjistit, jak ovlivnilo zákazníka. Nejdůležitějším měřítkem je, zda sdělení podpořilo žádoucí 
akci. Ale i další měřítka jsou významná: proporce zasaženého cílového trhu, zda si zákazníci zapamatovali sdělení a jaký 
je jejich názor na organizaci a/nebo produkt.

Měření výsledků komunikace:
V rámci měření výsledků lze zjišťovat následující informace:

 − zda zákazníci zaregistrovali informaci/zprávu/sdělení?
 −  kolikrát ji viděli?
 − co si o ní myslí?
 − jaký je jejich minulý a současný postoj k nabízené službě?
 −  kolik z nich si službu koupilo?
 − kolik z nich bylo se službou spokojeno/nespokojeno?
 − zda a jakým způsobem spokojení zákazníci rozšiřují informaci o kvalitní službě?
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KUCHAŘKA MARKETINGU 



 4 MARKETINGOVÉ NÁSTROJE PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
Jaké marketingové nástroje máme vlastně k dispozici? 
V této kapitole se pobavíme o těch, které nám, vzdělavatelům, mohou pomoci. 

Na úvod, než se do nich pustíme, je můžeme lehce naťuknout zábavnou formou.

1. Jste na konkurzu na nového plavčíka. Instruktorka, která plavčíka vybírá, je mladá, krásná žena. Přijdete k ní a řeknete: 
„V bazénu jsem fakt dobrej.“ Tak tohle byl klasický „direct marketing“.

2. Jste na konkurzu na nového plavčíka. Instruktorka, která plavčíka vybírá, je mladá, krásná žena. Jeden z kamarádů k ní 
zajde a řekne: „Vidíš toho chlapa támhle? Ten je v bazénu fakt dobrej.“ Tohle byla „reklama“.

3. Jste pozván na konkurz na nového plavčíka. Instruktorka, která plavčíka vybírá, je mladá, krásná žena. Seženete si její te-
lefonní číslo. Dva dny před konkurzem jí zavoláte a řeknete: „V bazénu jsem fakt dobrej.“ Tohle byl případ „telemarketingu“.

4. Jste na konkurzu na nového plavčíka. Instruktorka, která plavčíka vybírá, je mladá, krásná žena. V pauze při konkurzu 
jí nabídnete, že si dáte společně kolu. Podáte jí ručník, protože jí upadl, a mimochodem řeknete: „V bazénu jsem fakt 
dobrej.“ Tomuhle se říká „public relation“ neboli P.R.

5. Jste na konkurzu na nového plavčíka. Instruktorka, která plavčíka vybírá, je mladá, krásná žena. Vzpomenete si, že ji 
vlastně už znáte. Přijdete k ní, trochu jí osvěžíte paměť a řeknete: „Vzpomínáš, jak dobrej jsem byl posledně při plavec-
kém závodě?“ Tohle byl CRM - „customer relationship management“.

6. Jste na konkurzu na nového plavčíka. Instruktorka, která plavčíka vybírá, je mladá, krásná žena. Zajde za vámi a řekne: 
„Chtěla jsem ti říct, že jsem tě viděla na závodech a vím, že v bazénu jsi fakt dobrej. A taky jsi členem SK Bobr, od nich 
už máme dva kolegy.“ Tak tomuhle se říká „branding“ neboli rozpoznání značky a upoutání se na ni.

7. Jste na konkurzu na nového plavčíka. Instruktorka, která plavčíka vybírá, je mladá, krásná žena. Poslední dobou se vám 
moc nedařilo, ale přesto jí řeknete: „V bazénu jsem fakt nejlepší.“ Tak tohle byl klasický příklad klamavé reklamy.

8. Jste na konkurzu na nového plavčíka spolu s několika dalšími kamarády. Instruktorka, která plavčíka vybírá, je mladá, 
krásná žena. Jeden z kamarádů k ní dojde a řekne: „Vidíš toho kluka támhle? Tak ten je v bazénu fakt děsnej, já jsem 
mnohem lepší.“ Tohle byla nekalá soutěž.

9. Víte, že vypsali konkurz na volné místo plavčíka. Zavoláte kamarádovi, který chodí s holkou, která plavčíky vybírá. 
Konkurz je zrušen a vám přijde vyrozumění, že jste byl vybrán. Tohle bylo výběrové řízení pro státní zakázku.
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 4.1 Internetové stránky
Chcete-li uvést na trh jakoukoli organizaci nebo projekt, musíte být na internetu. Dnes je internet prvním zdrojem informací, kam 
se lidé obracejí. Nejde jen o obsah vlastních stránek, ale také o to, aby byly snadno dohledatelné pomocí různých vyhledávačů 
(SEO optimalizace) a klíčových slov. Webová stránka je dnes už poměrně sofistikovaný produkt (pravda, velmi proměnlivý), 
a tedy je nasnadě, že bude lepší se s tvorbou obrátit na odborníka (slepé střevo si také neoperujete sami). Co bychom si ale 
určitě měli ponechat na svých bedrech, je volba informací, poskytovaných na stránkách a také základní rozčlenění struktury 
stránek. Určitě si od poskytovatele služby nechte vysvětlit, jak fungují statistiky webu, a sledujte čtenost jednotlivých stránek – ta 
hodně napoví o zájmech cílových skupin, popřípadě může reflektovat i reakci na jednotlivé propagační kampaně.

10 tipů, jak vybudovat dobrou internetovou stránku
1. Definujte si cílovou skupinu. Komu jsou informace určeny? Tento krok je zásadní (a přitom na něj spousta lidí zapomíná) 

a ovlivní nejen obsah, ale zejména design a strukturu webu. Budou se na web dívat zejména privátní osoby, nebo spíše 
firmy? Anebo ještě někdo další?

2. Přemýšlejte o obsahu. Většina návštěvníků nezná problematiku vašeho oboru a má málo času si něco číst. Stránky by 
proto měly být co nejjednodušší a nejkratší. Vyhněte se žargonu a slangu. Soustřeďte se na výhody, které jim vaše služby 
přinesou. Vždy zmiňujte nové metodiky a postupy, které znamenají užitek.

3. Naplánujte si jasnou strukturu. Naprosto zásadní krok. Stránka by měla mít jednoduchou a přehlednou navigaci. Je dobré 
uvádět na stránce sitemap (mapu www stránek). Návštěvníci by měli být schopni najít potřebnou informaci na 2 – 3 kliknutí.

4. Dobrá grafika. Mnohokrát opakováno, přesto mnohokrát chybováno. Bude-li vaše stránka vypadat dobře, lidé ji budou 
daleko více oceňovat.

5. Omezte multimédia. Ta mohou být sice zajímavá, ale nesmí se to přehánět. Grafiku užívejte pouze tam, kde to má smysl. Vel-
ké obrázky a videa zpomalují práci na stránce a klient ji často raději opustí, než by se dočkal úžasného pohyblivého obrázku.

6. Nabídněte jednoduchý nástroj vyhledávání. Nejlépe je učinit tak vyhledávacím panelem na hlavní stránce.
7. Stránka musí žít! Není to jen nástěnka. Pravidelně aktualizujte své stránky. Měnící se obsah přitáhne více návštěvníků, a naopak.
8. Pamatujte na média a tisk. Mějte pro ně připravenou stránku se základními informacemi o firmě, s logy, popř. s fotkami 

v tiskových formátech. Produkujte tiskové zprávy, brožury a publikace. Přidejte životopisy a kontakty lidí, kteří u vás pra-
cují (ovšem pozor na head hunters – konzultanty vyhledávající zaměstnance!).

9. Udělejte stránky interaktivní. Dovolte, aby lidé mohli komunikovat s obsahem stránky a s jejími autory. Vhodná je diskuse nebo blog.
10. Název domény je nesmírně důležitý. Lidé si domény pamatují, pokud mají chytlavý název. Proto pamatujte, aby název vaší 

domény byl snadno zapamatovatelný či odvoditelný.

Pořád ale neztrácejme ze zřetele původní cíl:
 − Slouží stránky dobře našim záměrům?
 − Komunikují správně našim klientům to, co jim chceme sdělit?
 − Rozumí jim naši klienti?
 − Inspirují je stránky (byť nepřímo) k zakoupení některých produktů (samozřejmě vyjma případů, kde je záměrem něco 

jiného než zvýšení prodejních objemů…)
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Příklad dobré praxe: internetové stránky www.kdejinde.cz Aby český elektrárenský gigant 
ČEZ mohl čelit výzvě budoucnosti v podobě nedostatku technických zaměstnanců, vytvořila 
tato firma osvětovo-vzdělávací internetové stránky, jejichž hlavním smyslem je propagace 
firmy a celého odvětví. Jsou zde různé vzdělávací materiály, návody, uživatel zde získá pou-
tavou formou představu o zaměstnání ve firmě.

11 tipů, jak propagovat svou internetovou stránku
Jakmile máte vytvořen obsah vašich stránek, zbývá přilákat k němu publikum. Následující tipy5 vám pomohou dostat vaši 
stránku do internetových vyhledávačů a zajistit si externí odkazy.

1. Zaregistrujte své stránky pro vyhledávače. Open Directory Project (Projekt „Otevřený adresář stránek“) zaznamená vaše 
webové stránky zadarmo. Viz http://www.dmoz.org/add.html.

2. Dejte každé stránce popisný název. Použijte pouze pěti až osmislovný název. Jakmile vyhledávače „najdou“ vaše stránky, 
bude tento název stránky uveden jako hyperlink.

3. Dbejte na to, aby v obsahu vaší webové stránky byla klíčová slova. Klíčová slova by měla zhruba kopírovat to, co si prav-
děpodobně uživatelé vyťukají do vyhledávače, když budou pátrat na dané téma.

4. Zkuste poprosit vaše partnery a spřátelené firmy o reciproční odkazy. To znamená, že sami na své stránky můžete umístit 
odkazy na jejich a poté je požádejte, aby vám oplatili stejnou mincí.

5. Zapište vaše webové stránky do internetových adresářů. Najděte si vyhledávací stránky a známé webové portály, které 
shromažďují informace a odkazy na internetové portály a zapište se u nich.

6. Vydávejte tiskové zprávy a posílejte je zpravodajským webům. To může přilákat novináře a přimět je napsat o vašich 
projektech článek.

7. Nabídněte obsah vašich stránek těm, kteří vydávají elektronické zpravodaje (newslettery) se zaměřením na vaši oblast vzdělávání.
8. Vaše vzdělávací kurzy zaregistrujte na některém portálu s přehledem kurzů jako např. http://www.edumenu.cz nebo 

http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/. Zde máte možnost zveřejnit své vzdělávací kurzy. Uvedené portály negarantují 
kvalitu kurzů, pouze je zveřejňují.
Doporučuje se rovněž registrovat své kurzy v  databázi DAT CZ: http://www.eu-dat.cz. Databáze DAT CZ je státem 
garantovaná databáze kurzů dalšího vzdělávání, jde o  jeden z modulů Integrovaného systému typových pozic (ISTP). 
V případě, že vaše instituce nabízí i rekvalifikační kurzy, pak budete rovněž zařazeni do databáze MŠMT: http://dak.msmt.
cz/. Tento informační systém „Databáze udělených akreditací rekvalifikačních programů“ je propojen s databází DAT CZ.

9. Propagujte vaše stránky, kde se dá. Na konferencích, webových fórech a na konci svých e-mailů vkládejte své logo a od-
kaz na stránky. Stejně tak vkládejte logo a odkaz na všechny vaše marketingové tiskoviny. Co se týče e-mailů, vyvarujte 
se spamování a posílejte je pouze lidem, kteří o ně mohou mít zájem.

10. Nejste-li technicky zdatní, nechte si poradit či služby kolem webu nakupte na klíč. Nemusíte přece vymýšlet kolo, vaším 
byznysem je vzdělávání…

11. Založte poradenskou stránku k tématu vašich kurzů, kde půjde spíše o věc než o prodej vzdělávacích produktů. Věřte, 
že zákazník, kterému jste dobře poradili, se na vás s důvěrou obrátí i při objednávce školení. A informace, ke které se 
zákazník musel dopracovat sám, je pro něj často cennější než prvoplánová propagace.

5. 10 Tips: how to promote a website [online]. [cit. 04.04.2011]. Dostupné z: <http://cordis.europa.eu/ictresults/pdf/MarketingTool.pdf>. 
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 4.2 Sociální sítě
Pro vzdělávací instituce jsou sociální sítě dvojnásobnou výzvou. Především díky tomu, že jejich zákazníci, toužící po 
vzdělávání, mají vyšší vzdělání, využívají více internetu, mají větší potřebu komunikovat a, což je ještě důležitější, mívají 
tendenci o svých zkušenostech mluvit s ostatními. To představuje pro vzdělávací instituce obrovský potenciál, který zatím 
zůstává spíše nevyužitý.

Některým špičkovým vzdělávacím institucím u nás a v zahraničí získaly sociální sítě obrovskou PR. Kouzlo spočívá – na 
rozdíl od běžných internetových stránek – v tom, že prostřednictvím sociálních sítí se svými potenciálními zákazníky ko-
munikujete. Nejde o jednosměrnou propagaci, nýbrž o dialog.

Druhou velkou zbraní je možnost „být osobní“, mít lidskou tvář. Zatímco prezentace o vzdělávacích službách či interne-
tové stránky jsou spíše neosobní, na sociální síti si můžete dovolit být relativně osobní. Proto je velmi důležité vybrat pro 
tuto komunikaci člověka, který má jisté osobní kouzlo, takt a empatii.
Prostřednictvím sociálních sítí může vzdělávací instituce šířit informace o svých hodnotách, o zajímavých produktech 
nebo o vzdělávacích akcích. Důležité je zaujmout. Zdržet se teoretických popisů a přidávat to, co dokáže vzbudit pozor-
nost. Pokud se to podaří, lidé budou daný odkaz sdílet a ten se bude lavinovitě šířit dál. Je to reklama zadarmo.

Jaký typ sociální sítě zvolit?
Záleží na vás. Nejvíce lidí volí Facebook, který je masově nejrozšířenější. Jiní volí Linkedin, který je zaměřen spíše profesně. 
Existuje řada dalších sociálních sítí, např. Twitter, záleží ovšem na vašich zákaznících, které sociální síti dávají přednost.

Jak postupovat?
Není to nic složitého. Stačí zaregistrovat se v příslušné síti, vyplnit co nejvíce informací o vaší vzdělávací instituci směrem 
ke klientům a především – získat je do svých přátel či do své skupiny. Příslušné technické informace získáte přímo na 
stránkách jednotlivých sítí.

Jak to funguje?
Sdílíte například plánovanou vzdělávací akci. Pokud má dotyčná osoba přes síť s  vámi kontakt, objeví se mu akce 
v kalendáři a bude mít možnost potvrdit, zda se akce zúčastní či nezúčastní. Jakmile akce proběhne, můžete (a vlastně 
musíte) vložit na svou stránku postřehy z vystoupení zajímavých lidí či lektorů, fotografie, videa, která zaujmou atd. Snažte 
se nenudit. Dbejte na to, aby lidé viděli, jakou hodnotu získali účastníci akce svou přítomností. Zcela nejlepší variantou je 
poprosit samotné účastníky, aby se na síti vyjádřili – samozřejmě pokud jste si jisti, že byli spokojeni.
Důležitým rozdílem proti jiným typům komunikace a propagace je neformálnost. Na sociální síti se očekává, že budete 
komunikovat spíše osobně a neformálně, spíše jako člověk k člověku než jako firma ke klientovi.

MARKETINGOVÉ NÁSTROJE PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE54



Paní Komenská slavila se svou letní jazykovou školou úspěch, než přišla krize, která způso-
bila, že počet klientů klesl na minimální úroveň. Proto pověřila manžela – technika, aby „něco 
zkusil přes ten facebook“. Když se tam můžou svolávat partičky i demonstrace, proč by to 
nemohlo jít s jazykovou školou?
Manžel tomu moc nadějí nedával, ale nakonec se nechal přesvědčit. Založil pro letní ško-
lu facebookovou skupinu a pozval do ní řadu stávajících i minulých klientů firmy, dokonce 
i své osobní přátele. Začalo ho to bavit. Kontaktoval několik lidí, kteří se v minulosti kurzů 
účastnili, a natočil s nimi krátký video rozhovor o jejich zkušenostech a zážitcích z letní školy. 
Bezprostředně a amatérsky natočená videa vypadala důvěryhodně, zvlášť když klienti mluvili 
o skvělé partě i o  tom, jaké výsledky měli díky intenzivnímu studiu v práci. Videa vložil na 
stránku skupiny, přidal několik fotografií a zároveň vytvořil anketu, která zjišťovala, zda a za 
jakých podmínek by se lidé letní jazykové školy účastnili.
Stránku pravidelně aktualizoval a přidával nové příspěvky. Důležité je, že s lidmi komunikoval 
příjemně a neformálně. Zakrátko měla skupina mnoho fanoušků a lidé některé příspěvky šířili 
spontánně dál. Letní škola byla zachráněna.

Jak měřit efektivitu aktivit na sociálních sítích?
Nejde o žádnou složitou věc. Popularita vašich facebookovských stránek se dá zjistit podle počtu získaných přátel, podle 
počtu lidí, kteří si stránku oblíbili, a podle počtu komentářů. I to je pro vás důležitá informace.

 4.3 Event marketing6

Jde o propagaci prostřednictvím vhodně zvolené akce. Zákazníci se účastní akce především kvůli tzv. zástupným láka-
dlům (umělecký zážitek, přítomnost VIP atp.). Klíčovým činitelem pro přípravu marketingového eventu je vhodné propo-
jení „lákadel“ a prezentace dané firmy nebo její služby. Současně jde o možnost prohloubení vztahů se stálými zákazníky 
pomocí společných zážitků. Pozitivní zážitky, které event přináší, velmi dobře působí na image nabízené služby či pro-
duktu a podpoří jeho zapamatování.
Obvyklé typy eventů:

 −  konference, workshopy, semináře, kulaté stoly;
 −  manažerské snídaně, obědy, večeře;
 − firemní prezentace;
 − společenské akce: ples, koncert, divadlo, film;
 − firemní dny, vánoční večírky;
 − road show;
 − „ochutnávky“ interaktivních vzdělávacích metod.

6. Frey, P. Marketingová komunikace: To nejlepší z nových trendů. Praha : Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-160-7.
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Týdny vzdělávání dospělých, salón dalšího vzdělávání, cyklus ukázkových workshopů nebo den ochutnávek vzděláva-
cích kurzů, to vše jsou osvědčené PR akce, které pomáhají přiblížit nabídku vzdělávacích institucí firemním zákazníkům 
i široké veřejnosti.

Vzdělávací firma Spolupráce, s. r. o, pořádá jako součást svého PR tzv. propagační „koktejl 
párty“. Na ty zve své současné i potenciální klienty. Své vzdělávací produkty na takové akci 
přirovnává k rozmanitým koktejlům. Jde o originální formu event marketingu.
Zde je krátký úryvek z propagační brožury „Koktejl rozvojových možností“, která je prove-
dena nápaditou formou koktejlového lístku. Brožura je zároveň používána jako pozvánka na 
vzdělávací „koktejl párty“ s klienty.
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Jiný příklad využití event marketingu českou vzdělávací společností Česká cesta. Zde firma 
vytěžila z chytré a nekonvenční formy exkluzivní letenky první třídy, která je zároveň pozván-
kou na propagační meeting firmy. 
Originální forma letenky neslibuje zdaleka pouze informace propagačního charakteru; slibuje 
především prožitek.
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 4.4 Buzz marketing
Buzz marketing je označení pro marketing, jehož cílem je vyvolat rozruch a debatu o konkrétní firmě – produktu – značce. 
Úspěšná buzz marketingová kampaň nabídne veřejnosti téma, které se stane středem pozornosti spotřebitelů i médií. 

Jde o téma, které zaujme tak, že se šíří jak elektronicky, tak debatami mezi lidmi (ústní podání - word of mouth marke-
ting, WOM) a v médiích. Jako součást buzz marketingu lze označit i virální marketing (šíření sdělení podobně jako virové 
onemocnění – rychle, nekontrolovaně, vlastní aktivitou nositele informace). 

Označení buzz marketing vychází ze slova bzukot (anglicky „buzz“). Jedná se o rozruch kolem určité značky, 
akce nebo produktu.

Naplánovat efektivní buzz marketingovou kampaň je velmi obtížné. Nejdůležitější je nabídnout lidem téma, které je zaujme 
nebo pobaví natolik, aby sdělení rozšířili mezi své přátele. Neobvyklé situace, vtipná sdělení, pozoruhodné výkony a další 
podobná témata mají dobré předpoklady stát se inspirací pro buzz marketingovou kampaň. Taková reklama je obvykle 
několikrát účinnější než tradiční jednosměrná komunikace prostřednictvím klasických médií.

To se mi líbí, pomyslel si pan Nápomocný z NEW DEAL, o. p. s., vypadá to, že když vymyslíme 
něco, o čem si řeknou lidi sami, nebudu potřebovat platit penězi a přece přijdou do kurzů! 
A začal snovat plány na „senzační informaci“, kterou pustí do oběhu. Nejvíc by se mu líbilo, 
kdyby se o  jeho projektech začalo říkat, že jsou startem pro získání nového zaměstnání 
a pomohou najít dobře placenou práci.
Zkusil se dokonce domluvit s kamarádem novinářem, aby napsal do místního tisku příběh 
jednoho z klientů, kterému se to povedlo. Je pravdou, že poté přišli asi 4 lidé, kteří článek 
četli, ale žádná lavinová poptávka, kterou si sliboval pan Nápomocný, se nekonala. 
Proč? Inu, buzz marketing potřebuje zábavu, překvapení, vtip či opravdovou senzaci. A to 
se v tomto případě nestalo.

Tradiční buzzmarketing přichází s něčím nekonvenčním, šokujícím, sexy nebo humorným. Buzzmarketing je relativně 
levný, ale o to náročnější na vymýšlení a koncepce.

Buzz marketing7 je blízko teorie memů (myšlenek, informací), jež podobně jako geny mají neodolatelnou potřebu se šířit.

7. Symbio [online]. © SYMBIO Digital, s. r. o., 1999–2010 [cit. 28. 12. 2010]. Dostupné z:  <http://www.symbio.cz/slovnik/buzz-
marketing.html>.
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Jednu z takových velmi úspěšných akcí odstartoval pivovar Bernard (ostatně právě pivovary 
jsou často v tomto druhu marketingu velmi úspěšné).
V létě 2010 se Bernard ohradil proti reklamě plzeňského pivovaru, který tvrdil, že jejich neal-
koholický Birell je nejlepší. Vyzval plzeňské k souboji s jejich nealko pivem Bernard s čistou 
hlavou – ale ti nereagovali. Následky už si četli v médiích: Nealkoholické pivo „Bernard s čis-
tou hlavou Free“ zvítězilo v anonymní degustační soutěži nealkoholických piv, kterou násled-
ně zorganizovala nezávislá iniciativa První pivní extraliga (údajně proto, že se na ni obrátili 
i sami konzumenti!). Birell obsadil až osmou příčku mezi hodnocenými pivy.
Souboj Davida s Goliášem lidi vždycky baví a je předem jasné, komu se fandí. V okurkové se-
zóně měli novináři co psát a stále se spontánně k tématu vraceli, v hospodách se spontánně 
diskutovalo, lidé si přeposílali maily, videa, vznikaly sázky, odkazy na Facebooku…
Buzz marketingová kampaň pivovar mnoho nestála (snad krom PR článků) – odborníci ji 
však ocenili až na dvacet milionů.

 4.5 Virální (virový) marketing

Jeden z IT lektorů firmy PCforHOME spolu s účastníky PC kurzů vyrobil před Vánocemi za-
jímavé PF. Na něm byl lektor stojící před vánočním stromečkem, kterému lidé mohli zadávat 
různé příkazy nebo pokládat otázky. Na dotazy a příkazy reagovala kreslená postavička velmi 
vtipně, uměla se dokonce převlékat za Santa Clause a Ježíška, takže není divu, že PF se brzy 
rozšířilo po facebooku a po e-mailu stovkám dalších lidí – i s neodstranitelným logem firmy 
a odkazem na webovou stránku. Pan Kantor si zamnul ruce – ještě po roce si na vtipnou 
péefku vzpomněl s tím, že by se v kurzech také chtěli naučit podobné animace. A pan Kantor 
se rozhodl postavit nový kurz…

Virální marketing8 je nízkonákladový druh online reklamy. Nejde o propagaci prostřednictvím počítačového viru, nýbrž 
o poměrně snadný a oblíbený způsob, jak získat zákazníky. Virový marketing dokáže vyvolat obrovskou odezvu spotře-
bitelů, kteří jsou stále více imunní vůči klasickým formám marketingové komunikace.

Existují dva druhy virového marketingu:
 − Pasivní virový marketing se snaží vyvolat kladnou reakci nabídkou kvalitního výrobku nebo služby. Nemá v záměru 

ovlivňovat chování zákazníka.
 − Aktivní virový marketing se naopak snaží ovlivnit chování zákazníka a zvýšit tak prodej výrobku či služby, nebo alespoň 

povědomí o výrobku či službě. Sdělení s reklamním obsahem je pro zákazníka natolik zajímavé, že jej samovolně šíří dál.

8. Frey, P. Marketingová komunikace: To nejlepší z nových trendů. Praha : Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-160-7.
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Na internetu se virový marketing vyskytuje nejčastěji ve formě elektronické pošty. Aby mohl dobře zapůsobit, je třeba 
vymyslet zajímavé kreativní řešení, které zákazníka nejen osloví, ale bude mu připadat natolik zábavné a zajímavé, že ho 
samovolně pošle dál svým známým.

Hlavní výhodou je nízká nákladovost a  rychlá realizace. To s  sebou nese vysokou akceschopnost, která může mít 
mnohdy klíčový význam.
Nevýhodou virálního marketingu je však malá kontrola nad průběhem kampaně, která se šíří pouze dle vůle šiřitelů – 
nezvládnutý virální marketing může firmě i ublížit.

Jedním z velice povedených a často přeposílaných spamů tohoto druhu byla „reklama“ na 
variabilitu nábytku IKEA. V hraném spotu se divák ocitne ve flagrantní situaci – po prohýřené 
noci musí manželka stihnout uklidit, než manžel s dětmi vystoupá po schodech. „Uklízí“ vět-
šinou pouhým sklopením věcí či otočením o 90°. Milence skutálí do úložného prostoru pod 
gauč, barový pult se přetočením změní na odkládací stolek… Nad spotem se chechtaly celé 
kanceláře a houfně odkaz na něj přeposílaly dál.
Těžko říci, zda autorem byli marketéři IKEA nebo nějaký vtipálek. Každopádně neuvěřitel-
ně dobře propagoval téma variability nábytku s vysokou mírou zapamatovatelnosti – nikdo 
z diváků nezapochyboval, o čí produkty vlastně jde. Takto erotický spot by si firma nemohla 
dovolit pustit v žádném médiu ani po dvaadvacáté hodině. Udělali to za ni sami zákazníci.

V této souvislosti možná stojí za zmínku připomenout si, co je to SPAM a jak se nedostat do konfliktu se zákonem ani 
se samotným klientem:
Regulaci reklamy upravuje několikrát novelizovaný zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který pamatuje i na definici 
nevyžádané reklamy jako propagační aktivity, vedoucí k výdajům nebo obtěžování adresáta.

Rozesílatel by měl dodržovat obecně platné9 zásady:
 − Zasílat elektronickou poštu adresátům, od nichž obdržel k takové činnosti souhlas.
 −  Dát každému možnost vyškrtnutí z mailingových seznamů odesílatele.
 −  Neposílat zbytečnou poštu ani tam, kde jste k tomu získali povolení.
 −  Mail podepsat jménem konkrétní osoby, s uvedením kontaktu na ni.
 −  Zprávu odeslat z jasně identifikovatelné adresy.

9. Virální marketing – ano či ne? [online]. © ZONER software, a.s. [cit. 27.12.2010]. Dostupné z:  <http://interval.cz/clanky/viralni-
marketing-ano-ci-ne/>.
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Ústup od tištěné reklamy ve firemním sektoru
Zákazníci z řad firemních personalistů nebo specialistů na vzdělávání dnes upřednostňují elektronickou komunikaci a in-
ternet, dále osobní setkání či telefonický rozhovor. Komunikace prostřednictvím tištěných materiálů typu nabídkových 
katalogů, letáků atp. se dnes již stává ve firemním sektoru méně populární.
Tištěné letáky nebo nabídkové katalogy mohou mít význam v případě, kdy vzdělávací instituce komunikuje např. s klienty 
úřadu práce nebo s jednotlivci bez přístupu na internet. Tištěné materiály zaměřené na tyto typy klientů lze distribuo-
vat např. prostřednictvím úřadů práce, občanských poraden, center kariérového poradenství, veřejných knihoven nebo 
pedagogicko-psychologických poraden. Vždy je ale třeba brát v úvahu zvyklosti cílové skupiny, kam mají být informace 
distribuovány – a podle toho volit ten správný způsob.

Personalistka Věra si povzdechla – první den po dovolené a v outlooku 450 mailů!
To se fakt nedá… Příkazy od nadřízených, magazíny leteckých společností, co u nich kupuje 
letenky šéfům, nabídky reklamních předmětů, personálních agentur, dotazníky telefonních 
operátorů, novinky v nakladatelstvích, pozvánky na veletrhy a kdejaké ochutnávky. A hlav-
ně – to množství spamu od vzdělávaček, nejen těch, co u nich něco školí, vypadá to, že se 
všichni zbláznili a potřebují něco koncem srpna prodat! K tomu na stole stoh nevytříděných 
dopisů a nevyžádaných zásilek různých katalogů všeho druhu… Každá dovolená musí být 
po zásluze potrestána, pomyslela si Věra a s lehce potměšilým úsměvem vybrala z mailů ně-
kolik jmen, která znala, zkopírovala do nové složky k dalšímu prostudování a těch ostatních 
čtyřista označila a zmáčkla DELETE. Když se dívala, jak nevyžádaná pošta po řádcích sama 
mizí, cítila úlevu. Přece jen – má ráda pořádek a věci vyřízené…

 4.6 Guerilla marketing10

Definice říká, že guerillový marketing je nekonvenční forma propagace s cílem vzbuzení maximálního zájmu za použití 
omezeného rozpočtu11. V praxi to znamená někdy opravdu pěknou partyzánštinu, třeba když se k pokladnám v nově 
otevřeném obchodním domě postaví dobře vyhlížející mladíci v tričkách konkurence a vysvětlují nad plnými košíky, co 
by u  nich nakoupili zákazníci levněji. Guerillový marketing opouští konvenční metody tradičního marketingu, pracuje 
s efektem nabourání stereotypu, staví na známém marketingovém modelu a doplňuje jej o kreativní a originální prvky se 
silným zaměřením na zákazníka. Guerillový marketing má pevné principy, které umožňují marketérům vytvořit efektivní 
kampaně s rozsáhlým dopadem na cílovou skupinu. Marketingová kampaň by měla být nečekaná, drastická, humorná, 
krátkodobá, levná, s dobrou vůlí.12

10. Frey, P. Marketingová komunikace: To nejlepší z nových trendů. Praha : Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-160-7.
11. Guerillový marketing [online]. Wikipedie. Otevřená encyklopedie [cit. 27. 12. 2010].  
Dostupné z:  <http://cs.wikipedia.org/wiki/Guerillov%C3%BD_marketing>.
12. Guerillový marketing [online]. Wikipedie. Otevřená encyklopedie [cit. 27.12.2010]. Dostupné z:  
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Guerillov%C3%BD_marketing>.
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Nejosvědčenější taktikou guerillového marketingu je:
 − udeřit na nečekaném místě;
 − zaměřit se na přesně vytipované cíle;
 − ihned se stáhnout zpět.

Guerillový marketing je vhodné využít jako „ostřejší“ verzi street promotion (propagace prodeje na ulici, čili „v terénu“) nebo 
v reakci na drahou kampaň silnější konkurence s cílem upozornit na svůj výrobek a vyvolat tak zájem médií nebo virový 
efekt sdělením nebo přeposíláním. Guerillový marketing je vhodné kombinovat s marketingem virovým, např. přeposíláním 
snímků z guerillové akce.

Pokusem o guerilla marketing byli např. také bílí lední medvědi vyskytující se na místech, 
která byla pro média právě zajímavá. V době aféry Právnické fakulty ZČU v roce 2009 med-
vědi prošli areálem školy a dokonce o nich novináři napsali články s dotazy, kdo se scho-
vává v chlupatých kožiších, zda bývalý děkan či nový management fakulty. Nicméně zprvu 
zajímavě vyhlížející akce neměla prakticky žádný marketingový efekt – nikdo se nedozvěděl, 
co medvědi chtějí a k čemu se hlásí. Pokud měli něco propagovat, nikdo z přihlížejících se 
nedozvěděl, co to bylo. Kromě několika zasvěcenců to nikdo neví dodnes.

V prostředí vzdělávacích institucí zatím nebyl zaznamenán případ guerilla marketingu. Možná teprve čeká na svoji příle-
žitost – a možná je spravedlivě opomíjen v „učitelském“ prostředí, které si zakládá na udržování dobrých vztahů. K těm 
tento způsob propagace určitě nepřispívá.

 4.7 Digitální marketing
Digitální marketing13 je zastřešující pojem pro veškerou marketingovou komunikaci využívající digitálních médií/technologií 
jako například internet, mobil, obrazovka apod., s příjemci reklamních a informačních sdělení. Součástí je tedy i online 
marketing a mobilní marketing.
Na rozdíl od tradičních médií jsou digitální média schopna informaci nejen šířit, ale také navázat kontakt s příjemci a získat 
od nich zpětnou reakci.
Digitální marketing má v současné době k dispozici komunikační kanály, které zásadně změnily náš způsob, jakým ko-
munikujeme, obchodujeme, propagujeme a celkově žijeme. Jedná se o:

 − Mobilní telefony
 −  PC/Web
 −  Interaktivní TV
 − PDA/handheld
 − Digital Life (TV, rádio, telefon, web)
 − Ostatní (herní konzole, ultramobilní počítače ala hodinky)

13. Frey, P. Marketingová komunikace: To nejlepší z nových trendů. Praha : Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-160-7.
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Zajímavým příkladem využití digitálních médií ve vzdělávání je projekt Robotomie, který byl 
realizován konsorciem MFF UK, Akademií věd a neziskovou organizací Generation Europe.
V rámci projektu byla vyvinuta řada elektronických aplikací, například:
Netlogo. Netlogo je simulátor, který umožňuje vytvářet a studovat jednoduché simulace pří-
rodních i společenských procesů. Jeho ovládání je intuitivní a zvládne ho i ten, kdo není IT 
odborník. Robotomie nyní nabízí řadu interaktivních simulací pro Netlogo dostupných zdar-
ma v českém jazyce. Další digitální aplikace je hra Broučci. Jde o simulátor umělého živo-
ta. Na mapě simulovaného světa žijí organismy, které se pohybují, hledají potravu, páří se 
a předávají geny svým potomkům. Program umožňuje sledovat jednotlivé umělé organismy 
a jejich stav, pozorovat a upravovat jejich řídící algoritmy i sledovat šíření genů v rámci celé 
populace. Tyto aplikace slouží nejen jako vzdělávací nástroje, ale rovněž jako poutavý mar-
ketingový tah. Aplikace jsou dostupné ve formě online her, které mohou obrátit pozornost 
k projektu. Zároveň slouží jako dobrá propagace řešitelů projektu.
Více informací naleznete zde: http://www.generation-europe.cz/cs/projekty/robotomi.

Digitální média zvyšují výkon propagace interaktivitou s příjemci (výměna názorů a postojů ve vztahu firma – zákazník), 
větší pozorností (pohyb, změna barvy nebo intenzity světla, zvuková změna a další rychlé obměny) a zapojením více 
smyslů (zrak, sluch, čich, hmat a chuť)14.

 4.8 Neuromarketing: móda nebo nový trend?
Neuromarketing je nejmladší vědní disciplínou v oboru marketingu.
Navazuje na tradiční metody, kdy se k měření reakcí lidí a zkoumání jejich preferencí využívaly např. tonometry. Odborníci 
následně vyhodnocovali změny tlaku, srdečního tepu, tělesné teploty nebo rozšíření zornic a formulovali doporučení pro 
tvorbu marketingové strategie.

Neuromarketing využívá technologii „magnetické rezonance“, která registruje změny v některých oblastech mozku. Dále 
využívá tzv. elektroencefalografie (EEG), která měří konkrétní činnost spekter mozku či změny fyziologického stavu (kožní 
galvanické reakce, srdeční frekvence, dechová frekvence). Přístroje zaznamenávají reakce lidí na podněty a  registrují 
a vyhodnocují jejich emoce. Zjištěná data interpretují experti z oboru medicíny a psychologie, kteří pracující s nejnovějšími 
výzkumy z neuropsychologie, kognitivní psychologie a neurovědy.  

Výsledky zjištění popisující preference zákazníků (co se jim líbí, co je zaujme, co vyvolává pozitivní emoce) mohou mar-
ketingoví pracovníci využít pro svá strategická rozhodování. Někdy pouze změní podobu webové stránky firmy, jindy na-
vrhnou nový typ marketingové kampaně. Neuromarketing a jeho využívání s sebou nese etická, případně zdravotní rizika.

14. Digitální marketing [online]. 3DMEDIA Lexikon marketingu, reklamy a propagace. [cit. 28. 12. 2010]. Dostupné z: 
<http://3dmedia.cz/lexikon/digitalni-media-digitalni-marketing>.
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Jak využít neuromarketing ve vzdělávání?
Zatím jde o novou techniku, která si teprve musí najít ve vzdělávání své místo. Avšak vzhledem ke vzrůstající popularitě 
tohoto přístupu se nepochybně prosadí i zde. Určitou možnost nabízí zkoumání lidských reakcí při zážitkových peda-
gogických metodách nebo při propagaci zážitkových jazykových stáží: například lze připravit zážitkovou „ochutnávku“ 
vzdělávacího kurzu, která bude „útočit“ na různé smysly, tedy především na zrak, sluch, případně čich.

 4.9 Networking – Síťování
Networking, česky řečeno síťování, je dnes již běžnou metodou pro setkávání lidí z  různých oborů, z  různých oblastí 
a zaměstnání. Používá se všude tam, kde je třeba dosáhnout synergického efektu nebo tam, kde je třeba spolupracovat 
s různými týmy a odborníky.

Britská dceřiná společnost koncernu Coca-Cola v  roce 2005 odstartovala kampaň, která 
měla zdůraznit soudržnost všech fanoušků Coca-Coly. 
Plakáty proto byly umístěny především tam, kde se lidé cítili sami (metro, zastávky veřejné 
dopravy).

Pro vzdělávání dospělých je networking velmi vhodným marketingovým 
nástrojem, a to z několika důvodů:

 − Vzdělávání je mezioborové, klienti mají odlišný background (profesní profil).
 − Povědomí o kvalitě vzdělávání té či oné vzdělávací firmy se nejlépe šíří 

prostřednictvím osobní zkušenosti.
 − Vzdělávací firma potřebuje kvalitní lektory, kouče, instruktory a odborníky.
 − Vzdělávací firma potřebuje partnery, protože nemůže umět všechno.
 − Vzdělávací firma může získat pro své aktivity podporu od vlivných lidí, 

například z kraje, úřadu práce, obce či centrálních institucí.

Jinými slovy, prostřednictvím networkingových akcí může vzdělávací 
firma získat nové klienty, získat nové know-how, setkat se s klíčovými 
lidmi, například HR manažery firem, získat nové lektory a kouče.
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Hub Praha je zajímavou výzvou nejen pro vzdělávací instituce, které mají zájem o networ-
king, setkávání a síťování s lidmi z různých pracovních oblastí a podnikání. V ČR jde o nový 
projekt, který se teprve rozjíždí a participují na něm mnohé inovativní vzdělávací firmy, české 
i mezinárodní. Jde o coworkingový prostor pro setkávání, inovace a rozvoj podnikání.
Hub je velký sdílený pracovní prostor kombinující výhody profesionální kanceláře, internetové 
kavárny a podnikatelského inkubátoru. K práci na bázi coworkingu a k setkávání v zaseda-
cích místnostech, u baru nebo na terase Hub využívají nezávislí profesionálové, lidé na volné 
noze, začínající podnikatelé, zástupci firemní i neziskové sféry a všichni, kdo chtějí při práci 
získávat nové kontakty, podněty a příležitosti, setkávat se i v klidu pracovat. Hub Praha je 
součástí mezinárodní sítě s 30 Huby na všech kontinentech.
Více informací na http://www.prague.the-hub.net/.

Příklad dobré praxe: norská síť RKK - Rogaland Training & Education Centre
RKK http://www.rkk.no/ je vzdělávací středisko, založené krajem Rogaland na jihozápadě 
Norska, sdružující 32 odborných škol poskytujících kurzy dalšího vzdělávání, s podporou 
komerčních vzdělávacích institucí, firem a obcí. Funguje jako inovativní vzdělávací středisko, 
nabízející silami svých členů kurzy dalšího vzdělávání pro firmy, neziskové organizace i veřej-
nou správu.
Jde o jedinečný příklad síťování různých typů vzdělávacích institucí za účelem vytvoření spo-
lečné vzdělávací nabídky, která je díky společnému know-how a společnému marketingu vel-
mi konkurenceschopná. RKK je díky rozmachu v posledních letech úspěšná i na mezinárodní 
scéně a k jejím klientům patří řada firem a státních organizací ze států Evropy, Afriky a Asie.

Zejména vhodné jsou networkingové akce a sítě pro nově vznikající školská zařízení, která se věnují rovněž vzdělávání 
dospělých. Aby byla taková zařízení schopna obstát kvalitou vzdělávání – tedy nejen cenově – na vzdělávacím trhu, je 
pro ně velkou výhodou, když se zapojí do sítě či většího uskupení vzdělávacích institucí, z nichž některé fungují tradičně 
na komerční bázi. Nabízí se i  regionální pakt („cluster“), síť regionálních institucí pro vzdělávání dospělých, které jsou 
v některých vyspělých zemích EU běžné. V ČR je realizován projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání 
a  informálního učení), jehož smyslem je vybavit školská zařízení kompetencemi potřebnými ke vzdělávání dospělých. 
V rámci tohoto projektu vznikají v krajích ČR vzdělávací centra, jejichž posláním je propojovat školy, které jsou zapojeny 
do této sítě, a poskytovat jim metodickou pomoc.
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To se mi líbí, pomyslel si pan Kantor. Díky své specializaci na PC skills občas přišel o vzdě-
lávací zakázku, kterou mohl alespoň zprostředkovat. Zadal asistentce Soně úkol, aby v ka-
ždém kraji vyhledala vzdělávací zařízení, jejichž obor působnosti není pro PCforHOME kon-
kurenční, ale doplňkový.
A tak na Plzeňsku vzniklo neformální „vzdělávací konsorcium“, kde předběžná dohoda šéfů 
říkala – když bude zapotřebí, půjdeme do zakázky společně. Jeho členy se stali – paní Ko-
menská s jazyky, pan Nápomocný se soft skills, ředitel Kovář přispěl profesními „hard skills“ 
a učebnami. K nim se přidal ještě jeden místní psycholog – doktor Bodrý. Jak uvidíme, ne 
vždy všichni nakonec skutečně zakázku realizovali, ale měli pocit, že společně jsou silnější.

 4.10 A na závěr kapitoly: měli bychom spolupracovat s profesionály?
Jste-li z malé vzdělávací instituce, můžete mít obavy kontaktovat profesionální marketingové experty. 
Zkušenosti (a následující příklady) potvrzují, že taková spolupráce často nemusí být nákladná a že se velmi často vyplatí 
spolupracovat s profesionály. 

Kontakty na marketingové agentury lze například získat prostřednictvím asociací:
 − Asociace komunikačních agentur: http://www.aka.cz/
 − Art Directors Club ČR: http://www.adc-czech.cz/
 − Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace: http://www.acra-mk.cz

Příklady marketingových kampaní, které vznikly ve spolupráci s profesionály z marketingových agentur:

 − Slovenský projekt Moje krevní skupina: http://www.mojakrvnaskupina.sk

 − Jde o neziskový projekt slovenské zdravotní pojišťovny a Červeného kříže na podporu zvýšení počtu dobrovolných dárců 
krve. Díky vytvoření sociálních „krevních“ skupin na Facebooku mohou transfusní stanice rychle požádat o konkrétní typ 
krve pomocí této sociální sítě. Projekt je mimořádně úspěšný zejména díky kreativnímu marketingu.

 − Bratislavský školní lukostřelecký klub Petržalka potřeboval zvýšit zájem o  kurzy lukostřelby, měl však k  dispozici jen 
minimální rozpočet. Rozhodl se využít spolupráci s marketingovou agenturou. Povedlo se tak realizovat nápaditou mar-
ketingovou kampaň: na hlavy soch, které stojí na rušných ulicích Bratislavy, byla umístěna červená jablka se samolepkou 
s názvem a webem klubu. Jakmile první jablka zmizela, ihned byla doplněna další. Takto kampaň probíhala jeden den. 
Škola zaznamenala největší zájem o jejich kurzy v celé své historii. http://adsoftheworld.com/
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 − Internetové knihkupectví (vydavatelství) Gorila (http://www.gorila.sk) realizovalo rozhlasovou reklamu s cílem přilákat kli-
enty na svůj web. Nejznámější slovenský raper Rytmus recitoval úryvky z děl klasiků slovenské poezie a krátce dodal: „na 
gorila.sk je všetko, od hip-hopu až po poéziu.“ Tak upozornil na web Gorila. Záznam rozhlasových šotů je k dispozici na 
webu slovenské soutěže kreativních produktů Zlatý klinec (http://www.zlatyklinec.sk), viz výsledky z roku 2010.

 − Kanadská vysoká škola technického typu - SAIT Polytechnic (http://sait.ca/) připravila internetovou kampaň (typu virál) 
zaměřenou na zvýšení zájmu o  studium techniky. Vystavila interaktivní tvář, která se při posunu kursorem proměnila 
z mladé na starou. Heslem kampaně bylo doporučení: Zvolte si kariéru, kterou nebudete chtít nikdy opustit“. Heslo se 
objevilo po proměně tváře s poznámkou: přihlas se ještě dnes na webu: sait.ca. Současně vznikla skupina na facebooku. 
Příklad lze dohledat v sekci „vzdělávání“ na webu: http://adsoftheworld.com

Bratislavský školní 
lukostřelecký klub
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KUCHAŘKA MARKETINGU 



 5 V JAKÉM RYBNÍCE LOVÍME A JAKÉ RYBY CHYTÁME?
Připomeňme obrázek z úvodu kapitoly druhé, týkající se marketingového cyklu. Toto schéma zjednodušeně popisuje 
postupné kroky marketingového cyklu, dle kterého by měla vzdělávací instituce postupovat, aby dosáhla nejlepších 
výsledků. Řekli jsme si, že na levé straně vidíme cyklus postupných kroků, na straně pravé pak obecné zásady, kterými 
je třeba se řídit ve všech fázích cyklu. 

Jinými slovy, postupujte od A do G podle levého sloupce a ujistěte se, že v každé fázi funguje to, co jste si předsevzali 
v marketingovém plánu, plánu komunikace a strategii vašeho CRM.

Nyní tedy stojíme na počátku cyklu, na pomyslné startovní čáře. Známe již nejnutnější pilíře marketingu, ovládli jsme pár 
komunikačních technik a umíme si teoreticky sestavit komunikační plán. Rovněž jsme poznali a na příkladech si ukázali 
řadu marketingových nástrojů. Jak ale začít? Podle čeho se mám já rozhodovat, kterou strategii a který marketingový 
nástroj si vyberu? Postupujme tedy od bodu A našeho cyklu.

A. Analýza místního vzdělávacího trhu / nabídky / konkurence

B. Identifikace potenciálního klienta a jeho požadavků

C. Jaké máme produkty?

D. Tvorba nabídky vzdělávacího programu a práce s cenou

E. Uloveno – a co dál? (neuloveno…)

G. Měření efektu marketingu

F. Jak využít analýzu vzdělávacích potřeb pro marketingové účely

H. Péče o zákazníka jako součást marketingu

Marketingový plán/strategie 
(včetně výběru a užití 
marketingových nástrojů a technik)

Plán komunikace

Plán CRM
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 5.1 Analýza vzdělávacího trhu, nabídky/konkurence
Jak už bylo několikrát zopakováno, vzdělávací trh není nic statického, stále se proměňuje. Bez kontinuálního sledování 
toho, co se „děje venku“, se vzdělávací instituci snadno může stát, že neudrží krok s dobou, její produkty zastarají, me-
tody oslovení zákazníků zevšední a sebelepší lektoři nebudou mít co učit. Analýzou se nemyslí jen nákladný sofistikovaný 
výzkum, spíš jde o pravidelné sledování malých postupných změn okolí a sledování jejich vývoje.
Jaké analytické nástroje nám pomohou při analýze? Jednou z nejznámějších a nesporně užitečných je SWOT analýza.

SWOT analýza je metoda15, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, 
příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským 
záměrem, politikou (ve smyslu opatření) apod. Díky tomu je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problé-
my nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. Vzdělávacím institucím 
mohou sloužit ke zjištění vlastní pozice v daném ekonomickém a vzdělávacím prostředí jako součást přípravy strategie. 
Vyjasní vám, kde jste na tom či onom trhu, jaké máte příležitosti k rozvoji a čeho je naopak nutné se obávat. 
Jak tvořil SWOT analýzu pan Kantor z PCforHOME? Podívejme se!

SWOT ANALÝZA: SHRNUTÍ FAKTORŮ A NÁSTIN MOŽNÝCH ŘEŠENÍ

Hrozba Možná reakce

Konvergence trhu v  oblasti vzdělávání. V  posledních 
letech došlo k  silnému přiblížení se v  nabídce služeb 
u  jednotlivých společností nabízejících vzdělávací kurzy 
pro firmy. Snadná zaměnitelnost dodavatele.

Najít cestu, jak získat zákazníky něčím výjimečným a  odlišit se od 
konkurence. Odlišnost může spočívat v  tom, že organizace bude 
klientům nabízet vyšší hodnotu za minimální ceny – nebo změní 
zákaznický segment.

Chybějící nástroje, jak oslovovat klienty. Jedinou cestou je vytvoření tzv. Business modelu, který přesně specifikuje 
jednotlivé akviziční kroky pro konkrétní segment klientů.

Příležitost Možná reakce

Stabilní portfolio stálých klientů. Jestliže toto portfolio roste, je dobré zjistit, proč tomu tak je, a tyto příčiny 
v budoucnu podporovat.

Požadavky na poradenství po telefonu ze strany klientů. Tuto činnost transformovat z neplacené na placenou.

Slabé stránky Doporučená reakce

Péče o klienty. Je spíše spontánní, není systematická. Zahájit a dodržovat systém CRM, péči o klienty, včetně zavedení CRM 
databázového systému.

Nefunkční motivační faktory. Analyzovat a změnit současné motivátory.

Silné stránky Doporučená reakce

Velmi široké portfolio nabízených produktů, které jsou 
dobře propracovány a popsány.

Je třeba doplnit je o proklientskou orientaci.

Velmi kvalitní lektoři, ale přitom nízké ceny za produkty. Zefektivnit práci marketingu a  prodeje. Je třeba se orientovat podle 
dosahování cílů, nikoli podle objemu vykonané práce.

15. Pro větší anebo dynamicky rostoucí vzdělávací instituce je vhodná rovněž tzv. SLEPT analýza, která se zaměřuje na 
zkoumání obecného okolí organizace, a PORTER analýza, zaměřená na zkoumání oborového okolí, tedy zejména konkurence. Jde 
o sofistikované metody, jejichž popis přesahuje možnosti této publikace.

V JAKÉM RyBNÍCE LOVÍME A JAKÉ RyBy CHyTÁME?70



Regionální analýza vzdělávacích potřeb
Než se vzdělávací instituce se svou nabídkou pustí na ten či onen trh, je pro ni dobré zjistit si informace o regionálním trhu 
vzdělávání, o povaze a nabídce konkurentů v regionu a vyjasnit si svou vlastní strategii a pozici. K tomu jí může pomoci 
celá řada strategických a analytických nástrojů. K vhodným analýzám patří regionální analýza vzdělávacích potřeb.
Regionální analýza umožňuje získat ucelený přehled o aktuálním stavu dalšího vzdělávání v kraji a všem aktérům dává 
jednoduchý nástroj pro druhotnou analýzu vlastního působení ve zjištěných podmínkách a orientaci v oblasti poptávky 
a koneckonců i konkurenční nabídky. Regionální soustředění kapacit umožňuje provést obsáhlé šetření, jehož hlavním 
cílem je získat ucelený přehled o aktuálním stavu dalšího profesního vzdělávání v kraji.

Tip: Některé regionální analýzy a další mnohé užitečné dokumenty, metodiky a vzdělávací 
projekty lze nalézt na internetovém portálu Andromedia http://www.andromedia.cz/. Andra-
gogický slovník je například užitečným nástrojem pro vzdělavatele i pro personalisty.
Dokumenty lze nalézt v sekci „databanka dokumentů“, kde je ovšem třeba se nejdříve za-
registrovat. Po přihlášení jsou k dispozici rozličné analýzy, vhodné pro vzdělávací instituce, 
vzdělávací kurzy a materiály apod. Databanka funguje na principu vzájemného sdílení dat, 
tedy stahovat (download) z databanky může ten, kdo sám do databanky nějaké dokumenty 
vložil (upload). Provozovatelem portálu je Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR.
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Z hlediska informačního zázemí pro vzdělávací instituce je proto důležité, že v rámci projektu KONCEPT je navrhován 
rovněž systém monitoringu dalšího vzdělávání, jehož cílem je provázat data prostřednictvím navrženého souboru uka-
zatelů vypovídající o vstupech, procesech, výstupech a kontextu dalšího vzdělávání (viz aktivita 3 – Monitoring dalšího 
vzdělávání).

Analýza z pohledu ředitele Kováře
Jak bude postupovat konkrétně pan Kovář?

„Analýza? 
No to jsem zvědav, jestli se dozvím něco, co nevím,“ zahartusil ředitel Kovář a s lehkým des-
pektem si začal řadit jednotlivé faktory pod sebe.

Nejde o to, že něco ví, nebo neví. Analýza znamená podrobit pečlivému zkoumání řadu věcí, které ve výsledku dají možná 
trochu jiný obrázek, než na jaký je ředitel Kovář zvyklý:

 − Celospolečenské trendy – demografický vývoj se negativně odrazil na prázdnotou zejících učebnách stejně jako rodi-
čovská chtění mít doma spíše manažera než topenáře. To první ředitel neovlivní, to druhé jen velmi obtížně a v dlouho-
dobém horizontu.

 − Konkurence – na trhu už téměř 20 let existují soukromé vzdělávací instituce, které léta školí podniky v oborech, které 
chce ředitel také nabízet, dvě v místě a jedna v krajském městě. K tomu se v poslední době objevily v tisku inzeráty zcela 
neznámé vzdělávací instituce z Hradce Králové, která nabízí svářecí kurzy velmi levně, ví bůh, jak to dělají, když tu nemají 
zázemí.

 − Konkurenční výhody učiliště – opravené prostory, k dispozici PC učebny i kvalitní učitelé, nové svářecí boxy, škoda to 
nevyužít pro doplňkovou činnost!

 − Konkurenční nevýhody – učitelé jsou zvyklí učit především žáky, a tomu někdy odpovídají i metody výuky. Potřebovali 
by ten správný zákaznický přístup, ale starého psa novým kouskům… však to znáte. Zároveň v pracovní době podniků 
se ve škole také učí, a podniky zase odmítají lidem platit přesčasy, když jsou na školení v odpoledních nebo večerních 
hodinách. K tomu si ředitel Kovář uvědomuje, že nemá zkušenost obchodníka – vyjednávání o ceně se mu docela příčí.

 − Otevřel se přeshraniční pracovní trh s Německem, svářeči jsou tam přece jen lépe placeni, mohl by stoupnout zájem 
samoplátců. Nadto je šance, že by se k nám jezdili učit Němci, proti Německu jsou naše kurzy docela levné – no ale kdo 
bude učit svařování v němčině?

 − Ředitel Kovář zkusmo zadal do vyhledávače na webu několik klíčových slov v souvislosti s kurzy sváření – a byl potěšen, 
ten ajťák, co dělal web, nelhal. Dokázal, že v  regionu vyběhla stránka učiliště hned na čtvrtém místě na první straně 
vyhledavače.

 − V době krize několik místních fabrik zavřelo, na úřadě práce je spousta nezaměstnaných – možná i tam by někteří potře-
bovali zvýšit či rozšířit kvalifikaci o svářecí zkoušky.
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Suma sumárum, když si ředitel Kovář ještě jednou pročetl své zápisky a utřídil myšlenky, vzešlo mu z toho několik po-
tenciálních skupin, které by mohly mít o nabízené kurzy zájem (samozřejmě krom žáků v denním studiu, ti se učit musí 
a zájem nemají o nic, povzdechl si Kovář):
1) zaměstnanci podniků, které potřebují sváření
2) nezaměstnaní, kteří hledají rekvalifikaci
3) Němci
4) Firmy pořádající kurzy bez vlastního zázemí v regionu
5) Individuální plátci, kteří díky kurzům získají lukrativní zaměstnání

V další úvaze už ale Němci vypadli, protože si ředitel nedovedl představit, na koho se obrátit a jak to udělat, když sám 
německy neumí a na škole na tom nikdo s jazyky moc dobře není. Stejně tak oželel samoplátce, protože mu to přišlo 
jako zbytečné plýtvání časem s malým výsledkem – stejně by jich moc nebylo. Zůstali tedy zaměstnanci podniků, neza-
městnaní s potřebou rekvalifikace a konkurenční firmy bez zázemí v regionu.

 5.2 Požadavky a potřeby klienta – jak na konkrétní cílovou skupinu?
Jak už zaznělo v kapitole Základní pilíře marketingu, každé cílové skupině je třeba se věnovat v rozpracování komunikační 
strategie zvlášť.
Co tedy potřebují cílové skupiny ředitele Kováře? Jak se k nim dostat a  jak je zaujmout? A ředitel si začal opět psát 
poznámky:

1) Zaměstnanci podniků – kurz slouží k rozšíření kvalifikace, tedy použitelnosti člověka v podniku. Může díky tomu 
dostat i zajímavou práci jinde, třeba lépe placenou – a třeba mu přidá vlastní podnik. Nebo ho díky větší použitel-
nosti nepropustí. Ředitel Kovář ale nemůže přijít do podniku a vyhlásit kurzy v jídelně. Musí najít někoho, kdo kurz 
objedná a lidi tam pošle. A řediteli do bloku přibyla nová cílová skupina pro komunikaci – personalista, nákupčí, 
sekretářka ředitele – shrnuto: objednatel. Když ten neobjedná, zaměstnanci si to sami nezaplatí. Je tedy klíčovou 
cílovou skupinou. Objednatel má pochopitelně také zájem o rozšíření kvalifikace zaměstnanců a  jejich pružnější 
použití v provozu, ale vůbec ho netěší, že by zaměstnanci vyškolení za peníze zaměstnavatele odešli jinam - a to 
riziko tu je. Také si zaměstnavatel nepřeje platit přesčasy – a z  toho vyplývá realizace kurzů v běžnou pracovní 
dobu. Kurz by měl být hlavně kvalitní a absolventy důkladně připravit – podnik chce vyškoleného ihned poslat na 
práci k zákazníkovi.
Další věc, kterou podniky potřebují, je pravidelné obnovování svářečských průkazů. Platnost základních zkoušek, 
zaškolení i úředních zkoušek podle EN je 2 roky, platnost zkoušek pájení je 3 roky – tady je potenciál pro opakovaný 
nákup. Konkrétní osobu objednávající kurzy v podniku je vždy třeba vypátrat – nikdy to není zcela jednoznačné – 
tedy tady je třeba nasadit úsilí i trpělivost detektiva – ale na to se dobře hodí sekretářka, která tam zavolá a vyptá 
se (vyptávání, to jí jde!). Je to mravenčí práce, ale těch podniků v okolí zase tolik není. Jakmile bude vědět jméno 
a mailovou adresu, už se jim dá něco nabízet.
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2) Nezaměstnaní – půjdou do kurzu buď s jasnou vidinou, že díky kurzu získají práci, nebo že po dobu kurzu budou ale-
spoň pobírat zvýšený příspěvek v nezaměstnanosti. No jo, ale ti musí dojít za svou úřednicí, aby je tam poslala, pomyslel 
si ředitel Kovář. (A to ještě netušil, že některé úřady mají specializované rekvalifikační oddělení!) A ejhle, je tu opět cílová 
skupina – objednatel! Je ale trochu odlišný než ten v podniku. Tomuto objednateli jde hlavně o cenu – dokonce vypisuje 
čas od času výběrová řízení, kde cena je jediné kritérium (protože kvalita je přece dána předpisem, podle kterého se 
svářečské kurzy realizují). Ředitel se uchechtl pod vousy – ano, tady budeme konkurenceschopní.
Objednatel – úředník ale má své další požadavky – přesně vyplněné papíry, množství kolonek, které se řediteli ani nechtějí 
číst, a také termíny realizace mimo svátky a prázdniny, aby se kurzy zbytečně neprotahovaly.

3) Konkurenční firmy bez vlastního zázemí – to je cílová skupina, kterou ředitel původně zamítl, protože přece nebude 
podporovat konkurenci. Když ale zvážil, že účastníci kurzů stejně budou z nedalekého okolí, a tedy se o stejné lidi bude 
prát s dalšími vzdělávacími institucemi, usoudil, že bude moudřejší z úspěchu konkurentů aspoň něco mít. Soukromé 
firmy mívají dobré obchodníky, a tak získávají větší část zakázek tohoto typu. Ředitel si uvědomil, že jediný potenciální 
obchodník v týmu je on – a trochu se mu udělalo zle při pomyšlení, jak se bude „plazit“, aby někoho přesvědčil. Kon-
kurenční firmy mají vlastní licence, potřebují jen zázemí, případně vyučující, kdyby se jim vlastních nedostávalo. No jo, 
tady asi trochu narazíme, pomyslel si Kovář. Kolega Nevrlý veškerý volný čas tráví v garáži u svého veterána a nebude 
se mu chtít ještě po pracovní době učit. A jestli bude ochoten půjčovat cizím lektorům boxy a novou techniku, to je také 
ve hvězdách…

V případě této cílové skupiny bude třeba jednat s někým, kdo bude partner – pravděpodobně ředitel, referent odpovědný 
za nákup či u menších vzdělávacích institucí sám majitel. Nabízený „produkt“ bude ale vypadat úplně jinak.

 5.3 Jaké máme produkty? Co můžeme cílovým skupinám nabídnout? A jak to sdělíme klientům?

Ředitel Kovář si to rozepsal takto:
1) kurz svařování ocelí – v odpoledních hodinách, ideálně od půl druhé do večera
2) zkoušky svářečů tlakových zařízení podle evropské směrnice PED 97/23/EC – opět mimo běžnou pracovní 
dobu ve škole
3) výuka PC dovedností – učitelé krom běžné výuky vedou speciální PC kroužky, o které je zájem, tedy mož-
nost výuky v PC učebně je až po šesté večer a samozřejmě o víkendech
4) pronájem výukových prostor, PC učeben a technických zařízení – denně od půl druhé do večera, možno 
i o víkendech

Nejjednodušší by to bylo vyhlásit na náměstí místním rozhlasem jako za socíku, ušklíbl se ředitel Kovář. Se zna-
lostí marketingových základů ale tuší, že pokud chce prorazit, musí každé cílové skupině nabídnout produkt 
tak, aby ji oslovil – tedy nejen obsahem, ale i formou.
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Pro podnikové „objednatele“ se ředitel rozhodl použít cestu přes sekretářku Bímovou – telefonování „vypát-
raným“ osobám v podniku, poslání mailové nabídky, případně sjednání schůzky. „Pojistil“ to ještě exkurzí pro 
novináře v prostorách školy při dnu otevřených dveří – vzešly z  toho dva články v místním tisku, mimo jiné 
zmiňující i  zájem školy pracovat s dospělými. K  tomu ještě požádal kamaráda ředitele Technických služeb, 
aby mu dal pár čísel na jeho známé v podobných funkcích a písemnou referenci. Úředních objednatelů nebylo 
mnoho, a tak se ředitel rozhodl osobně navštívit ředitele tří nejbližších úřadů práce a „domluvit spolupráci“. 
Následně nechal Bímovou poslat na úřady Nabídku zajištění rekvalifikačního kurzu „Tavné svařování kovů (ocelí) 
v ochranné atmosféře tavící se elektrodou dle ČSN 05 0705 ZK 135 1.1“. Dozvěděl se, že jsou rádi, protože 
jim právě vypadl jeden dodavatel, a že budou poptáni v nejbližším výběrovém řízení. Zároveň byl ale úřednicí 
upozorněn, že kurzy se musí konat minimálně třikrát týdně. Další kroky ředitel nedělal, protože vyvěšovat letá-
ček na úřadě práce mu v takové situaci přišlo zbytečné.
Jednání s konkurenty ředitel odložil a nechal jen Bímovou zaslat nabídku prostor a zařízení s přesně vymezený-
mi volnými hodinami a cenou za hodinu pronájmu. Tady nepomůže inzerce v tisku, ale přesně cílená informace 
na správné místo, řekl si Kovář - a trefil se. Už za týden se ozvala soukromá vzdělávací instituce s poptávkou 
na konkrétní víkendový termín PC kurzů. Jen cenu by potřebovali nižší… Pro všechny potenciální objednatele 
nechal ředitel na webu zřídit odkaz „kurzy pro veřejnost“ a „pronájem prostor a zařízení“.

 5.4 Analýza vzdělávacích potřeb
Abychom předešli zmatení pojmů, je třeba rozlišit analýzu vzdělávacích potřeb na určitém trhu a analýzu vzdělávacích 
potřeb, kterou vzdělávací instituce realizuje na počátku vzdělávací zakázky ke zjištění potřeb konkrétního klienta.

V prvním případě se jedna o analýzu, která si klade za cíl zjistit, jaké potřeby má určitá cílová skupina a jaký je náš poten-
ciální klient. Tato analýza neznamená nic jiného než:

 − zjišťovat, co si zákazníci přejí a očekávají, znát jejich potřeby;
 −  přizpůsobovat služby těmto potřebám, přáním a očekáváním;
 − zajišťovat, aby se o službách všeobecně vědělo;
 − zajišťovat, aby zákazníci dávali přednost nám před konkurencí.

O tomto druhu analýzy jsme mluvili v předchozí části této kapitoly.
 − V případě analýzy vzdělávacích potřeb pro určitého klienta se již nejedná o marketingovou část vzdělávacího cyklu, nýbrž 

o technickou součást vzdělávací zakázky. Ovšem, na druhou stranu, analýza vzdělávacích potřeb může být mocným nástro-
jem CRM, tedy dlouhodobé péče o zákazníka. V tomto případě funguje jako benefit pro klienta a zároveň garance kvality.

Z hlediska užité metodiky lze formy analýzy vzdělávacích potřeb rozdělit do dvou skupin:
a) subjektivní zjišťování vzdělávacích potřeb,
b) diagnostické zjišťování vzdělávacích potřeb.
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ad a) Subjektivní zjišťování vzdělávacích potřeb
Vzdělávací potřeby jsou obvykle zjišťovány v  úzké spolupráci s  pracovníkem nebo pracovníky, kteří jsou v  klientské 
organizaci odpovědni za řízení lidských zdrojů (HR management). Předpokládá se, že tito lidé mají mít nejlepší znalost 
a přehled o tom, jaké potřeby mají pracovníci v různých útvarech organizace. V některých podnicích nebo organizacích 
funguje kompetenční model, který diagnostiku vzdělávacích potřeb usnadňuje. Na základě kompetenčního modelu jsou 
skupinám pracovníků definovány kompetence, které by měly mít, a v součinnosti s HR manažerem klientské organizace 
je poté zjišťováno, zda konkrétní pracovník tyto kompetence má či nemá. Vzdělávací program by v ideálním případě měl 
vždy reagovat na konkrétní poznatky, které vzešly z tohoto šetření.

Zjišťování vzdělávacích potřeb u zaměstnanců je velmi často součástí celkového hodnocení pracovníků, kdy se využívá 
dotazník vzdělávacích potřeb, o jehož vyplnění je požádán každý z pracovníků, který má být konzumentem vzdělávání.
Výhodou subjektivního zjišťování je bezpochyby jeho nenáročnost, zejména finanční. Koncepce dotazníku vzdělávacích 
potřeb není nic složitého ani drahého. Z tohoto důvodu jsou klienti často náchylní volit tuto variantu. Nevýhodou metody je 
právě ona „subjektivnost“, která může být zrádná. Zejména v případech, kdy firma nemá zavedený kompetenční model.

ad b) Diagnostické zjišťování vzdělávacích potřeb
Jedná se o objektivnější formu zjišťování vzdělávacích potřeb, založenou na výzkumu kompetencí, chování a potřeb kon-
krétních pracovníků. Metod, kterých se v diagnostice využívá, je celá řada a většina z nich má kodifikovanou metodiku. 
Často se zde využívá outsourcingu, kdy vzdělávací instituce využije placených služeb specializované společnosti.
Výhodou těchto nástrojů je jednoduše větší objektivita získaných dat. Vzdělávací potřeby takto zjištěné jsou obvykle 
„očištěny“ od postojů a názorů nadřízeného i samotného pracovníka. Nevýhodou je nesporně větší finanční náročnost.
Většina vzdělávacích institucí tyto diagnostické služby outsourcuje, tedy využívá placených služeb jiných institucí. Ty 
pak buď samy sesbírají potřebná data o klientech, např. prostřednictvím online testů, nebo je zprostředkuje vzdělávací 
instituce. Diagnostické testy jsou licencované, tudíž není možné je využívat volně. Na konci procesu probíhá interpretace, 
kdy vyškolení pracovníci vzdělávací instituce interpretují zpracovaná data ke každému klientovi. Na základě těchto dat je 
dáno doporučení ohledně dalšího rozvoje klienta, včetně jeho vzdělávacích potřeb.

Diagnostické nástroje využívané pro měkké dovednosti (angl. soft skills):
Development centrum (DC) je kvalifikované posouzení pracovníka, které vychází z firemního kompetenčního modelu 
pro konkrétní pozici. Je účinným nástrojem pro měření efektivity rozvojového programu, motivace pracovníků k rozvoji 
a posunu v úrovni jejich dovedností.
DC zjistí aktuální stav kompetencí, pomůže plánovat další kariéru a vzdělávací i rozvojové programy. Níže popsané psy-
chodiagnostické nástroje (nebo některé z nich) bývají obvykle součástí DC. Výstupem z Development centra je individu-
ální a skupinová zpráva, ze které jsou patrné silné stránky jednotlivce nebo skupiny, identifikující rozvojové a vzdělávací 
potřeby účastníků, včetně podrobného návrhu vzdělávacího plánu.
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Příklad z výstupu DC: (příklad je anonymizován)
Ačkoli pan Holý navenek neprojevuje známky působení stresu a napětí, vnitřně ho může ve 
vypjatých situacích prožívat. Mívá tendenci pracovat v návalech energie a jeho pracovní vý-
kon může být nestálý. Jelikož má tendenci pružně reagovat na podněty, může se mu stávat, 
že začne dělat nějakou činnost, aniž by dokončil tu předchozí. Může mít občas problém do-
tahovat úkoly do konce a dobře si rozkládat čas a energii. Občas může mít sklony k fixaci na 
operativních záležitostech a může přehlížet široký kontext. Pan Holý je ctižádostivý a může 
mít problém upozadit svou osobu a dát příležitost k vyjádření nebo k pracovní seberealizaci 
ostatním. Potřebuje schválení a podporu vedení při rozhodování v důležitých věcech, záleží 
mu na tom, co si o něm myslí ostatní. Je diplomatický a může mu působit potíže rázně vyře-
šit konflikt na pracovišti nebo sdělit nepopulární rozhodnutí.

Sociomapování slouží k diagnostikování týmů. Tato autorská inovativní metoda umožňuje výstupy z diagnostiky převést 
do vizualizovaného formátu, tzv. sociomapy. Na ní lze znázornit vztahy a role členů týmu, týmové vazby, komunikační 
kanály atd. Lze také například porovnávat současný stav v týmu s ideálním nebo požadovaným uspořádáním.

Hoganova profesní diagnostika. Jedná se o soubor 3 diagnostických dotazníků:
 − HPI dotazník (Hoganův osobnostní dotazník) patří k nejefektivnějším metodám psychologické diagnostiky osobnosti, 

které jsou ve světě k dispozici k posuzování pracující populace. Mapuje osobnost na sedmi škálách.
 − HDS (Hoganův rozvojový test) odhaluje dispozice k dysfunkčním a rizikovým vzorcům chování, které se mohou projevit 

pouze v krizových a zátěžových situacích.
 − Dotazník MVPI (Inventář motivů, hodnot a preferencí) je zaměřen na zjištění vnitřních hodnot, preferencí a motivů. Na 

jejich základě lze odvodit, jaká profese, práce a prostředí bude zaměstnance nejvíce motivovat a uspokojovat.

Verbální subtest GMA – Test manažerských předpokladů. Využitelný pro měření kompetence: schopnost práce s in-
formacemi, schopnost strategického myšlení, schopnost řešit problémy, schopnost právního a ekonomického myšlení.

CTI – dotazník konstruktivního myšlení. Dotazník je zaměřen na hodnotové a emocionální aspekty ovlivňující rozho-
dovací procesy. Na rozdíl od inteligenčních testů, které měří především schopnost racionálního uvažování a logického 
úsudku, CTI sleduje hodnotová schémata a  implicitní přesvědčení vycházející ze životních zkušeností jedince a  jsou 
východiskem pro jeho porozumění světu a řízení chování.

d2 – test pozornosti. Nástroj, který sleduje výkonnostní předpoklady: koncentrace a zaměření pozornosti, selektivní 
pozornost. Sleduje rychlost vykonané práce, kvalitu vykonané práce a poměr rychlosti a přesnosti a fluktuaci výkonu.

Bourdonův test. Bourdonův test testuje dlouhodobou koncentrovanou pozornost. Test měří tempo a jeho kolísání při dlou-
hodobém zpracování jednoduché informace současně s frekvencí a vývojem chybných řešení. Test je standardizovaný.
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Příklad výstupu z Hoganova testu (tento příklad je modelový, uvedená osoba je fiktivní):

TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ
Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák   
ID: DF178402
Datum: 18. června 2010     
HOGANDEVELOP

Doporučení pro nadřízeného

Pan Novák by měl být upozorňován na to, že je třeba přijímat výzvy a jednat iniciativně. Mož-
ná bude nutné mu připomenout, že při práci na svěřených úkolech je nezbytná vytrvalost 
a orientace na výsledky. Měl by vyhledávat příležitosti pro rozvoj svého vůdcovského poten-
ciálu a podporovat kolegy slovy i činy. Pan Novák je bystrý, udržuje si přehled v oboru a má 
zájem o další vzdělávání. Pokud by měl pocit, že nemá možnost dále se rozvíjet, mohlo by to 
negativně ovlivnit jeho pracovní spokojenost. Jelikož je orientovaný na výsledky, budou mu 
vyhovovat cíle výkonového charakteru. 

Testovaný je velmi svědomitý. Je třeba mu připomínat, že by se neměl snažit všechno dělat 
sám a stejně pečlivě. Měl by se naučit, jak práci delegovat a jak si stanovovat pracovní priority. 
Je-li požádán o laskavost, měl by reagovat flexibilně.

Testovaný se velmi snaží vyhovět ostatním a má tendenci vyhýbat se konfrontaci a nesouhla-
su. Proto je třeba mu připomínat, že si má dát pozor na to, aby nesliboval víc, než může splnit, 
aby důsledně vyžadoval dodržování pravidel a aby problémy řešil ihned. 

Pan Novák je neobyčejně sebevědomý. Proto je třeba mu pravidelně připomínat, že by měl 
naslouchat negativní zpětné vazbě a  věnovat pozornost chybám, jež jsou nevyhnutelné 
a z nichž by se měl poučit. Měl by se také snažit pochopit, že druzí lidé mohou prožívat stres 
i ve chvílích, kdy on se stresován necítí. 

Testovaný je zvídavý a nápaditý. Při vykonávání stereotypních činností se brzy začíná nudit. 
Cítí se dobře, když řeší náročné úkoly. Je třeba mu připomínat, že by neměl ve svém úsilí 
polevovat, dokud úkol nedokončí. 

Pan Novák by měl být veden k tomu, aby častěji hovořil se svými kolegy a radil se s nimi v pra-
covních záležitostech. Při obchodních jednáních by měl jasně vyjadřovat své názory.
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Diagnostické nástroje využívané pro tvrdé dovednosti (angl. hard skills):
Většinou se jedná o testy znalostí v daném oboru. Může jít např. o test jazykových znalostí, na jehož základě jsou klienti 
rozřazeni do skupin podle stupně pokročilosti.

Další možností ověření úrovně znalostí v konkrétní oblasti je možné pomocí kazuistiky (neboli případové studie). Na zákla-
dě analýzy řešení dané kazuistiky je možné určit úroveň kompetencí nebo znalostí konkrétní problematiky.

Špičkové vzdělávací instituce používají mix přístupů k analýze vzdělávacích potřeb v závislosti na druhu klientské organi-
zace a samozřejmě s přihlédnutím k jejím finančním možnostem, protože některé diagnostické metody mohou být drahé.

Analýza vzdělávacích potřeb v praxi:

Lucie Krajníčková, HR manažerka firmy ProbioCZ, se obrátila na vzdělávací instituci PCfor-
HOME s žádostí o předložení nabídky komplexního vzdělávání. 

Přestože Lucie věděla, že firma pana Kantora se věnuje jen PC dovednostem, požádala ho 
na základě předchozích dobrých zkušeností, aby si vybral další spolupracující vzdělávací 
instituce, které by dokázaly školit jazyky a soft skills. Při konkretizaci zadání se ale ukázalo, 
že sama Lucie, odpovědná za vzdělávání zaměstnanců firmy, má pouze hrubou představu 
o tom, jaká témata a formy vzdělávání by byly pro pracovníky nejvhodnější.

Lucie se mohla rozhodnout – buď bude objednávat na základě svých odhadů a  pocitů, 
případně podle doporučení šéfa (s rizikem nepřesného zacílení objednaných kurzů), nebo si 
udělá poměrně přesný obrázek o tom, kdo co potřebuje.

Věděla, že nejdřív musí šéfa přesvědčit – bude to něco stát. Její argument byl ale silný – bez 
důkladné analýzy může společnost vyhodit značné peníze a školení může být dokonce kon-
traproduktivní. Šéf nakonec souhlasil, ale požadoval minimální časové výpadky lidí z výroby 
a finanční kompenzaci v realizovaných kurzech.

Lucie požádala pana Kantora, aby sestavil tým odborníků, který měl za úkol realizovat 
analýzu vzdělávacích potřeb.
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Postup byl následující:

 − Byly definovány vhodné kompetence pro jednotlivé skupiny zaměstnanců.

 − Bylo provedeno dotazníkové šetření u  63 pracovníků, kteří nejvíce potřebovali vzdělávání 
v daných oblastech, s jejich nadřízenými byly vedeny pohovory s cílem zjistit prioritní vzdě-
lávací potřeby ve firmě.

 − U řídících pracovníků byl proveden psychodiagnostický test (Hogan).

 − U pracovníků na technických pozicích byl proveden kazuistický test pro získání přehledu 
o vzdělávacích potřebách v daných oborech.

 − Vybraní pracovníci z obchodního oddělení prošli jazykovým auditem a byl u nich určen stu-
peň pokročilosti v anglickém a německém jazyce.

 − Vývojářský tým firmy prošel diagnostickou metodou sociomapování.

 − Administrativní pracovníci prošli auditem PC dovedností.

 −  Byly stanoveny cíle vzdělávání a metody budoucího měření efektů vzdělávání.

Na základě výsledků analýzy tým odborníků doporučil obsah, formy a metody práce s jed-
notlivými skupinami zaměstnanců a v neposlední řadě i časovou posloupnost jednotlivých 
seminářů a tréninků. 

Lucie poprvé zažila, že ji za objednané školení někdo ze zaměstnanců pochválil. Šéf ocenil, 
že školení mělo zřetelný přínos ve zlepšení efektivity práce i ve firemní atmosféře.
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Průběžnost zjišťování vzdělávacích potřeb
Vzdělávání v organizacích je dynamickým procesem, kde je třeba neustále reflektovat měnící se nároky a problémy. 

Je především odpovědností klientské organizace, aby si tento fakt uvědomila a  zohlednila jej ve své strategii řízení 
lidských zdrojů. Je však v možnostech kvalitní vzdělávací instituce, aby svého klienta přesvědčila o nutnosti zavedení 
průběžného zjišťování vzdělávacích potřeb svých pracovníků.

A kdo nakonec realizoval školení? 
Právě tady se projevilo, že síťování se vyplácí.

Pan Kantor sestavil „školící konsorcium“. Protože navazoval na předběžné dohody s paní 
Komenskou a panem Nápomocným, měli všichni co dělat – Jitřenka, s. r. o. otestovala jazy-
ky a následně vyučovala, společnost PCforHOME školila administrativu v PC dovednostech 
a technické pracovníky ve specializovaném software. 
Soft skills s velkým zadostiučením trénoval psycholog Bodrý, který prováděl některé druhy 
testování, protože původně oslovená NEW DEAL, o. p. s. si na podnikové publikum v této 
oblasti netroufala.

Je to jak kapitalistické RVHP, pomyslel si pan Kantor, ale v psaní fakturačních podkladů ho 
to nijak neomezovalo…
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6

KUCHAŘKA MARKETINGU 



 6 TVORBA NABÍDKY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Jak vidno, nabídku je zapotřebí cílit přesně na zjištěné a ověřené potřeby cílové skupiny. 
A akcentovat v ní to, co cílová skupina oceňuje – právě tak to udělal ředitel Kovář. Pro úřad 
správně vyplnil předepsaný formulář s nízkou předběžnou cenou za účastníka, pro podnik 
akcentoval dlouholetou tradici, nové vybavení, kvalitu lektorů, úspěchy školy v oboru a důraz 
na celkovou cenu za kurz ve skupince do 9 osob – záleží už na podniku, aby kurz co neje-
fektivněji využil. Pro konkurenty shrnul technické parametry učeben, boxů, počítačů – a cenu 
stanovil za hodinu, aby se to dobře počítalo. Zatímco na úřadě stačil vyplněný formulář, 
podnikoví objednatelé lépe reagovali na přiložený leták a ceník v pdf a při osobní schůzce na 
kvalitní tištěné materiály.

Největší problém měl ředitel se stanovením ceny. Zná sice náklady na nákup zařízení a plat 
učitele přepočítaný na hodiny, ale to zdaleka není všechno. V ceně se musí promítnout režie 
i obnovování techniky. A nějaká ta marže navíc. Ale kolik to má být? Kovář se rozhodl provést 
průzkum konkurence (a protože cenu na začátku nezkoumal, je teď na skok zpět u analýzy 
trhu). Výsledky byly velmi různorodé. Pronájem učeben se pohyboval od 50 Kč/hod (učebna 
s lavicemi, židlemi a tabulí) až po 450 Kč/hod (PC učebna). Také zjistil, že ve městě je několik 
hospod, které „pronajímají salonek“ zdarma těm, kteří si zaplatili vprostřed školení oběd. 
Konkurentů s PC učebnami hned o pár ulic vedle našel hned pět. Inu, pokles demografické 
křivky trápí více škol ve městě… Původní cena, kterou Kovář požadoval, bylo 250 Kč/hod. 
Soukromý vzdělavatel ale nabídl jen 100 Kč s poukázáním, že jde o dlouhodobý pronájem 
s výhledem na celý rok a všechny víkendy. To Kováře trochu zaskočilo, protože si představil, 
jak každý víkend žene do školy paní Novotnou uklízet a školníka odemykat. Pokud by to byla 
pravda, pak když pomineme některé svátky, kdy ani soukromí vzdělavatelé neučí, zůstane 
nám cca 45 týdnů po 800 Kč za každý víkendový den, tedy celkem 72.000 Kč. To není málo, 
za to už by skoro byla pěkná interaktivní tabule, zaradoval se Kovář, který úplně zapomněl na 
náklady spojené s provozem učebny o víkendu. Na tabuli s příslušenstvím bych potřeboval 
spíš něco přes sto tisíc… zkusím tedy dostat 150 Kč/ hod. Ředitel Kovář není ekonom ani 
obchodník, ale vyjednávání mu nakonec docela šlo, vzpomněl si na manželčino smlouvání 
v Tunisu a inspiroval se, původní cenu snížil z 250 na 200 a při třetím kole vyjednávání získal 
svých 150 Kč/hod. Oddychl si a měl ze sebe radost … do té doby než mu Bímová donesla, 
že ta firma, co si pronajímá učebnu, předtím jinde platila 350 Kč/hod. 

Sakriš – tak jaká je správná cena?, ptal se Kovář.
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A my odpovídáme – taková, při které obě zúčastněné strany mají zájem obchod uskutečnit.

Jak už bylo řečeno, vnímání ceny je relativní – ve vztahu k cenám, se kterými se zákazník poprvé u produktu 
setkal nebo se kterými se setkává běžně. 

Pokud tedy referentka PCforHOME byla zvyklá nakupovat za podstatně vyšší cenu, proč tady jako první nabídla jen stov-
ku? Inu proto, že právě absolvovala školení „vyjednávání o ceně“ a chtěla to zkusit. Původně dokonce chtěla nabídnout 
jen padesát korun, ale to už jí připadalo jak nehoráznost a měla strach, že by ředitel rovnou zavěsil. Její zaměstnavatel 
zvyklý na pražské ceny byl výsledkem vyjednávání potěšen.

Popravdě, panu Kantorovi spadl kámen ze srdce. Bylo dobře, že tu Soňu přijal, byla z venko-
va a občas se to projevovalo (samozřejmě byla taky „lacinější“ než její kolegyně, které v Praze 
vyrostly, protože i tady se projevila KOTVA – tentokrát mzdová – bylo to Sonino první zaměst-
nání v Praze a byla ráda, že nějakou práci vůbec má). Také proto přistoupila na mzdu, která 
opravdu nebyla vysoká. Ale tady se vyplatilo, že znala cenovou hladinu na menším městě, 
kde sama vyrůstala. Teď ještě aby stejně levně nakoupila lektory…

Firma PCforHOME se totiž rozhodla situaci s nevěrnými pražskými zákazníky řešit nabídkou 
služeb mimo Prahu. Bylo to pravda někdy trochu z  ruky, ale agresivní strategie se panu 
Kantorovi docela vyplatila. Udělal si analýzu trhu a zjistil, že pokud bude masově organizo-
vat kurzy pro úřady práce v celé republice, nemůže prodělat. Ale protože k tomu má stále 
jen jednu kancelář v Praze a dva projektové manažery, kteří regiony objíždějí, šetří náklady 
na režie. Nakoupí místní lektory a učebny ze škol, skripta vytiskne ve velkém nákladu pro 
všechny kurzy zároveň a hotovo. A k tomu – ve výběrových řízeních na úřadech práce hraje 
roli nejnižší cena. 

Pan Kantor je trochu hráč a docela ho baví matematika, a tak si snadno spočítal, jak velké je 
riziko, že mu úřad práce pošle do kurzu pro zájemce o zaměstnání z řad 50+ jen dvě osoby. 

A nabídl nehorázně nízkou cenu za hodinu výuky pro účastníka – 28 Kč a minimální počet 
účastníků – 2 osoby. Tím vyřadil ze hry většinu místních vzdělávacích institucí, které při ma-
lých počtech realizovaných kurzů měly vyšší režie přepočtené na hodinu výuky.
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Ano, kdyby došlo na nejhorší a pan Kantor by musel realizovat kurz o dvou lidech za 52 Kč, 
asi by měl problém. 

Ale míst v PC učebně bývá mezi 12 a 15, a tak pan Kantor ze zkušenosti ví, že těch účast-
níků bývá mezi 8 a 12. Kurz má 80 hodin, učebna ho bude stát 150 Kč/hod a lektor-student 
100 Kč/hod. Skripta na jednoho účastníka vyšla na 22 Kč. Za jednoho účastníka v kurzu 
zaplatí úřad práce 2240 Kč, průměrný počet účastníků je 10, tedy průměrně inkasovaná 
částka z kurzu je 22.400 Kč. Maximální inkasovaná částka při 15 lidech v kurzu je 33.600 
Kč. Přímé náklady na učebnu a lektora jsou konstantní, celkem 20.000 Kč. 

Počkat ještě! Vždyť vyučovací hodina pro úřad práce má 45 min a nikoli 60, tak jak si to myslí 
podniky! Počet šedesátiminutových hodin, které pan Kantor zaplatí, bude tedy o čtvrtinu niž-
ší – tedy 15.000 Kč (tady si pan Kantor není zcela jist, na jakých hodinách se Soňa dohodla 
s ředitelem, který si určitě taky myslí, že hodina má 45 min.). A vida, v první nabídce byla 
napsána cena za 60 min hodinu! Tedy jsme vydělali. 

Pan Kantor počítal s průměrným počtem osob. Může se samozřejmě stát, že nějaký klient 
úřadu práce onemocní nebo přestane chodit, ale šéf firmy ví, jak na to. Vyplatí se mu udržo-
vat dobré vztahy s úřednicí, která lidi do kurzů posílá. Počet účastníků se tedy určitě bude 
pohybovat nad průměrem…

Že úvahy pana Kantora mají několik zádrhelů? Inu ano, nízká nabídnutá cena neumožňuje najmout zkušeného kvalifikova-
ného lektora, který pochopitelně stojí víc než vysokoškolský student. Že je riziko prodělku díky nabídnutému nízkému po-
čtu účastníků v kurzech? Inu ano, ale pan Kantor ví, že pokud úřady budou jako jediné kritérium výběrových řízení nasta-
vovat cenu, je tato strategie výnosná – vyhraje většinu výběrových řízení. A tam už se jeden dva prodělečné kurzy ztratí…

Na závěr této kapitoly ještě jedno stručné doporučení: nabízejte jen to, co umíte! Když budete tvrdit, že umíte všechno, 
zkušený personalista to prohlédne a bude to vypadat podezřele. Lepší je deklarovat: „Umíme kvalitně učit angličtinu 
a němčinu, ale komunikovat s klienty vás nenaučíme!“
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 7 VYHODNOCENÍ: ULOVENO – A CO DÁL? (a co když neuloveno…)

Ředitel Kovář je na sebe náležitě hrdý – povedlo se mu uskutečnit obchod s úplně cizí oso-
bou! Teď už jen ta realizace. Všechno správně nastavit, zadat školníkovi a uklízečce – aha, 
a taky správci učebny, na toho Kovář zapomněl.

Učitel IT Hrdina se zděsil, když mu najednou doprostřed hodiny zavolal nějaký technik spo-
lečnosti PCforHOME a chtěl po něm hesla do sítě. Myslel původně, že je to nějaký vtip nej-
vyšších ročníků, ale než dožraně zavěsil, ještě se stačil zeptat, jak na něj přišli. A pochopil, 
že to není omyl, ale práce navíc. Ať si to Kovář vypije, víkendovou práci bude chtít zaplatit!
Nepřipravenost týmu a nevelká ochota se projevila záhy. Hrdina odjíždí na víkend, akce se 
nedá zrušit. Hesla klidně předá, ale odmítá odpovědnost za to, že učebna nebude po víken-
du fungovat pro výuku žáků. Uklízečka prohlásila, že v sobotu neuklízí, že jim musí stačit, že 
vytře v pátek a v neděli. V sobotu hlídá vnouče a basta. Kovářovi je jasné, že s tímhle nehne. 
No co, chtěli učebnu, a tu mají. Uklízečka nebyla v ceně, zdůvodňuje si pro sebe ředitel.
Při prvním víkendovém kurzu se ukázalo, že nefunguje připojení na internet. Nevadí, pro-
hlásil vlídný lektor PCforHOME, oni se stejně prvních pár hodin budou učit hlavně základy 
MS Office. Když se ale situace opakovala potřetí a Hrdina musel zasahovat (extra placené 
hodiny!), začalo Kovářovi docházet, že možná ta cena za hodinu byla opravdu nízká. Také 
mu došlo, že bude muset všechny kolegy informovat o „projektovém“ záměru – komerčním 
využití školy. Ještě než stačil zformulovat vizi, zaskočil ho Hrdina informací, že škola vyučuje 
na nekomerčním software – a to je nezákonné. Je otázkou, kdy to někdo roznese, prohlásil 
Hrdina. A legální MS office stojí 3.600 Kč na komerčně využívanou licenci. Při 16 PC v učeb-
ně je to 57.000 Kč – a ještě k tomu 20 % DPH. Kovářův sen o interaktivní tabuli se postupně 
začal vytrácet…
Řada subjektů původně nekomerčního charakteru dělá v případě vstupu do byznysu stejné 
chyby jako začínající podnikatelé. Nedoceňují vliv nepřímých nákladů ani týmovou spoluprá-
ci, natož pak soustavnou práci na budování institucionální kultury a identity. A už vůbec je 
ani nenapadne, že na takovýto částečný přechod na komerční bázi musí být lidé v instituci 
připraveni a vědět, že musí táhnout za jeden provaz. Protože jinak se stane, že vedení zou-
fale shání peníze, zatímco učitelé mohou tuto snahu vnímat dokonce kontraproduktivně – 
vždyť oni mají učit a ne dělat byznys! Všem novým aktivitám – a komerční nevyjímaje – musí 
předcházet sdělení vize vedení, vysvětlení, proč takové kroky činí – a následně SDÍLENÍ vize 
celým kolektivem. Jedině tak se nový záměr podaří.

A tak ředitel Kovář na další poradě přednesl kolegům svůj záměr začít vydělávat na trhu 
s celoživotním vzděláváním, a jak konkrétně to zamýšlí provést. Reakce kolegů nebyly jedno-
značně pozitivní, ale většina pochopila, že je to jedna z mála cest, jak nezaniknout.
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Co když jsme neulovili?

Pan Nápomocný z neziskovky NEW DEAL byl jedním z těch, kteří se účastnili výběrového 
řízení na úřadě práce – a prohrál na celé čáře. 
Počítal totiž náklady podle reality a nijak netaktizoval. Učebna, kterou zakoupili, stála 350.000 
bez programového vybavení. Když započítá programy (není škola, tedy nezíská licence za 
zlomkovou cenu), tedy jen MS Office, který ovšem každý zákazník vyžaduje jako standard, je 
za téměř 70.000 Kč s daní. Učebnu musí udržovat v chodu a „morální způsobilosti“, minimál-
ně každé 2 roky musí udělat upgrade softwaru, což jsou další peníze. Něco účastníci zničí, 
něco se pokazí, s téměř železnou pravidelností se počítače „vysypou“ do roka po vypršení 
záruky… K tomu se samozřejmě musí připočíst technik, který se o učebnu stará, a připojení 
na internet, které ho měsíčně stojí kolem 5000 Kč na celý provoz. Pan Nápomocný si stanovil, 
že pro jistotu bude počítat, že každé 2 roky nakoupí všechny PC nové, aby byl atraktivní pro 
účastníky kurzů. Učebna ho takto stojí přibližně 500 Kč/den. Pokud bude realita taková jako 
doposud, patrně vytíží jen polovinu dnů v roce, a tedy se částka zvyšuje na 1000 Kč/den. 
Pokud se v učebně koná kurz jen v dopoledních hodinách od 8,00 do 14,00 hod – a to je taky 
realita, musí částku dělit jen 6, a tedy vychází 167 Kč/hod. Protože jde o kurzy rekvalifikační, 
nepomůže si pan Nápomocný ani odpočtem DPH na vstupu…
Když chce pan Nápomocný mít dobré lektory, musí je také dobře platit. Budou učit v dopo-
ledních hodinách, tedy jako hlavní zaměstnání. Takový lektor má měsíčně aspoň 25000 Kč 
hrubého, tedy na nákladech 33.750 Kč – a to nehovoříme o stravenkách a dalších nákladech, 
které se pojí se zaměstnáváním lidí. Pravda, taky učí jen polovinu pracovních dnů, ale většinou 
se druhou půlku pracovní doby věnuje opravám v učebně či opravování skript, které vzděláva-
cí instituce vyvinula – a podle toho, jak přicházejí stále nové verze programů, je nutno skripta 
aktualizovat. Tedy do nákladů na hodinu lektora pan Nápomocný píše 196 Kč/hod. – aha, ale 
prodáváme ho jen půlku pracovní doby, tedy 392 Kč/hod. Osmdesátihodinový kurz vyjde tak 
na 559 Kč/hod. jen za lektora a učebnu. Pokud se tam učí průměrně 10 lidí, je cena 56 Kč/
hod/osobu. A to je bez zisku! Pan Nápomocný přidá aspoň 15 % a je na 64 Kč, zaokrouhlí na 
65. Doufá, že těch 15 % „zisku“ bude stačit na skryté náklady a na všechno, co zapomněl. Do 
nabídky tedy píše 65,- Kč a min. 10 osob, protože tak vyšla jeho kalkulace. Na váhách úřadu 
práce je ale tím, kdo prohrává – a není to poprvé. „Podstřelila“ ho opět jistá pražská vzdělávací 
instituce s cenou, nad kterou pan Nápomocný kroutí hlavou. 

To přece není možné, to nejsou ani na nákladech. Nebo jak to dělají…?
Toho jejich šéfa zná, Kantor se jmenuje, kdysi se domlouvali na spolupráci, ale nějak to ne-
klaplo. Pan Nápomocný tuší, že bude muset změnit taktiku, aby se udržel na trhu.
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Paní Komenská zaklapla smutně diář a opřela si hlavu do dlaní. 
Doba je těžká, klienti nechodí. Krom letní jazykové školy se za poslední rok moc věcí nepo-
vedlo. Kolegům řekla, že počká do Vánoc, jestli se něco nezmění, ale už teď sama vidí, že 
to jde od desíti k pěti. Je unavená a svět byznysu jí připadá tvrdý a nespravedlivý. Zdá se, že 
někde udělala chybu, ale teď už to nechce rozebírat. 
Ví, co udělá zítra. Zavolá řediteli Kovářovi, jestli mu nechybí jazykářka…

Zde tedy končí příběhy našich hrdinů.
Samozřejmě, existuje mnoho dalších témat, která musí pan Kantor a spol. řešit, například jak si udržet zákazníka, jestliže 
je již „uloven“. Věříme, že se z jejich osudů poučíte a uděláte to lépe než oni.

Na úplný závěr trochu z jiného soudku. Krize zasáhla každé odvětví, a vzdělávání obzvláště. Hodně se mluví o tom, jak 
firmy škrtaly rozpočty na vzdělávání a  jak obrovský vpád evropských a státních peněz deformoval trh a stlačil kvalitu 
a cenu vzdělávání dolů. Nyní krize skončila, ale co si počít dál. Předkládáme pár tipů pro oblast vzdělávání dospělých:

 7.1 Podněty pro cesty z ekonomické krize
 − Při tvorbě nových programů a inovaci stávajících programů vyjděte z důkladného průzkumu potřeb, preferencí a změn 

vzorců chování vašich stálých zákazníků.
 − Prověřte, kde by mohli být vaši noví zákazníci? Řada manažerů může v době úspor preferovat produkty a služby levnější, 

které mohou nahradit dosavadního dražšího prestižního dodavatele.
 −  Hledejte a objevujte nové příležitosti pro spolupráci s vašimi dosavadními konkurenty nebo dalšími agenturami (PR agen-

tury apod.).
 − Zaveďte akční slevy, ukázkové lekce zdarma, různé typy prezentací typu „ochutnávek“.
 −  Vytrvale inovujte vaše klíčové produkty – inovační aktivita mnohých organizací za krize klesá, kdo nabídne inovaci, vynikne.
 −  Neustále monitorujte a zohledňujte trendy. Dnes lze např. pozorovat ústup od materialismu, objevuje se preference pro-

gramů se vztahem k udržitelnému rozvoji, zvyšuje se zájem o nové typy programů a přesahy vzdělávacích programů, 
objevuje se prostor v oblasti sociální odpovědnosti firem.
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Artyčoky s holandskou omáčkou
Na trhu koupíme pěkné velké tuhé artyčoky. Pokud je nemají na trhu, koupíme v Tescu (a po-
kusíme se nemyslet na cestu, kterou k nám urazily a co při tom zažily). Základem pro dobrý 
výsledek je zdravě vypadající pěkně zelený artyčok.

Ingredience: Pro 4 porce 4 artyčoky, 1 citron, sůl, 150 g másla, 2 žloutky, 4 lžíce suchého 
bílého vína, bílý pepř, špetka kayenského pepře

Postup:
1. Artyčoky omyjeme a osušíme. Odřízneme tuhý stonek, případně odkrojíme konce tvrdých 

spodních listů. Řezné plochy potřeme rozkrojeným citronem, poté z něj vymačkáme šťávu.
2. Artyčoky vložíme do vody, ideálně do většího hrnce „na stojáka“, přidáme 2 lžíce citrónové 

šťávy a sůl; vaříme podle velikosti artyčoku 20 - 40 min. (vařený artyčok poznáme podle toho, 
že listy jdou snadno odtrhnout).

3. Rozpustíme máslo a necháme ho trochu zchladnout. Ve vodní lázni ušleháme do pěny žlout-
ky s bílým vínem, zbylou citrónovou šťávou, lžičkou soli, pepřem a kayenským pepřem. Vy-
jmeme z vodní lázně.

4. Do pěny po lžících vmícháme máslo. Šleháme ve vodní lázni, dokud omáčka nezhoustne.
5.  Artyčoky po vyjmutí z vody necháme okapat. Vložíme na nahřáté talíře a podáváme s omáč-

kou.

Jak se konzumuje artyčok?
Postupně odspodu odtrháváme jednotlivé „listy“, namáčíme do omáčky a mezi zuby pak 
protahujeme zdužnatělou část (původně přirostlou ke stonku). Směrem vzhůru jsou listy stále 
méně dužnaté, až narazíme na „chlupatou“ část. S pomocí nože odstraníme chloupky a zby-
tek listů, až nám zůstane dužnaté lůžko. Potřeme jej zbytkem omáčky a sníme.

Všem odvážným a kreativním přejeme dobrou chuť!

A to je konec kuchařky?
Ne, ještě ten recept! Přece jsme vám slíbili kuchařku a kuchařka obvykle obsahuje nějaké recepty. V marketingu je to se 
zaručenými recepty těžké: prostě nelze jen tak jednoduše najít si recept, uvařit si podle něj a čekat, že vše se stane, jak 
očekáváme. V kuchyni je to přece jen snazší.

Tento recept je opravdový, vyzkoušený, jen možná na trochu jiné jídlo, než byste běžně vařili…
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Že je to podivný recept na podivné jídlo? 
Poprvé to tak jistě může vypadat, zkuste si ho jednou nanečisto, než pozvete návštěvu.

ALE: Krom toho, že artyčok obsahuje řadu látek tělu prospěšných má údajně i afrodisiakální účinky. Když už ho budete 
vařit podruhé, určitě neodoláte a zkusíte další omáčky – na internetu jich najdete celou řadu. Návštěvu překvapíte krea-
tivním předkrmem a možná se začnou dít věci…

…stejně jako když použijete tuto kuchařku jako inspiraci pro vlastní tvorbu marketingu.

Ne každý recept je vhodný pro všechny a každý kuchař může mít podle kvality ingrediencí i vlastní práce trochu jiný vý-
sledek. Smícháme-li ovšem jako pejsek a kočička všechno dohromady, nebude to k jídlu. Všude a v marketingu obzvlášť 
platí nutnost užívání zdravého rozumu. Důležitá je ale chuť zkoušet nové věci – v kuchyni i v marketingu!

Pozn.:  Jedna z autorek textu téměř všechny doporučované postupy s úspěchem vyzkoušela ve vlastní vzdělávací instituci. 
  A artyčok povečeřela při závěrečných úpravách…
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  SLOVNÍČEK POJMŮ
Tento slovník obsahuje užitečné termíny, které se vyskytují v předešlém textu. Tyto termíny jsou v textu pro větší názor-
nost podtrženy.

AIDA Podle modelu AIDA je třeba nejprve přitáhnout pozornost zákazníka (attention), vyvolat v něm zájem (interest) o náš 
produkt, přesvědčit ho o jeho výhodách (desire) a nakonec ho přimět k akci (action), tj. k objednávce apod.

Analýza vzdělávacích potřeb Proces získávání a rozboru informací, které jsou nezbytné pro určení parametrů podniko-
vého vzdělávání. Zjišťování rozdílu mezi současným stavem výkonu pracovníků a požadovaným výkonem, který chceme 
dosáhnout včetně zjištění, zda se problém dá řešit vzděláváním, nebo je efektivnější použít jiné prostředky.

Assessment centrum Speciální diagnostická metoda, která se používá pro výběr zaměstnanců z většího počtu ucha-
zečů. Hlavním rysem je přítomnost více hodnotitelů, kteří posuzují kandidáta z různých hledisek a podle různých kritérií 
během delšího časového úseku. Účastníci jsou hodnoceni v konkrétních situacích, které simulují reálné problémy – roz-
hodují se, vytvářejí tým a vzájemně komunikují.

Behaviorální ekonomie Zabývá se tím, jak je výsledek rozhodnutí v ekonomicky laděných situacích závislý na průběhu 
rozhodování a které okolnosti kdy a jak ovlivňují toto rozhodování i jeho ekonomický výsledek. Cílem je větší propojení 
ekonomické teorie s realitou. Nástrojem jsou poznatky z oblasti psychologie, které jsou nejdůležitější pro správné určení 
veličin, na jejichž základě člověk vytváří svá rozhodnutí.

Buzz marketing Označení pro marketing, jehož cílem je vyvolat rozruch a debatu o konkrétní firmě – produktu – značce. 
Úspěšná buzz marketingová kampaň nabídne veřejnosti téma, které se stane středem pozornosti spotřebitelů i médií.

Celkové náklady vlastnictví Anglicky Total Cost of Ownership (TCO) jsou pořizovací náklady plus provozní náklady 
určitého aktiva produktu.

Corporate identity Firemní styl nebo firemní kultura, která se projevuje ve vnějším vystupování firmy k jejímu okolí a zá-
kazníkům, v přístupu k jejím zaměstnancům, týmové spolupráci, tvorbě hodnotového systému a ve způsobu vedení firmy.

Coworking Coworking je metoda práce freelancerů (nezávislých pracovníků) v rámci komunity osob, kteří nezávisle na 
sobě vykonávají svou běžnou práci ve sdíleném pracovním prostoru, nebo během neformálních coworkingových setkání.

Customer relationship management (CRM) Neboli řízení vztahů se zákazníky je získávání a udržení zákazníků, zvyšo-
vání loajality zákazníků, porozumění zákazníkům a implementace strategií zaměřených na zákazníky.

Customizace Individuální úprava na míru zákazníka.
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DAT CZ Databáze DAT CZ především pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou 
vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací spo-
lečnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ.

Další vzdělávání Vzdělávací proces zaměřený na poskytování vzdělávání po absolvování určitého školského vzdělávací-
ho stupně. Člení se na další profesní vzdělávání, občanské vzdělávání a zájmové vzdělávání. Pojem je často neadekvátně 
používán jako synonymum pojmu vzdělávání dospělých.

Digitální marketing Digitální marketing je zastřešující pojem pro veškerou marketingovou komunikaci využívající digi-
tálních médií/technologií jako například internet, mobil, obrazovka apod., s příjemci reklamních a informačních sdělení. 
Součástí je tedy i online marketing a mobilní marketing.

Distribuce Dodávání do obchodní sítě a ke spotřebitelům.

ECDL European Computer Driving Licence je mezinárodně rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a po-
čítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů.

E-learning Vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního 
obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.

E-newsletter Zpravodaj v elektronické podobě.

Evaluace Obecně: hodnocení kvality nebo úrovně jisté instituce nebo aktivity. Ve vzdělávání: hodnotící proces, na jehož 
základě je možno posuzovat celkovou efektivitu studia i úroveň a možnosti vzdělávacího zařízení, jeho edukativní potenciál.

Event marketing Jde o propagaci prostřednictvím vhodně zvolené akce. Zákazníci se účastní akce především kvůli 
tzv. zástupným lákadlům (umělecký zážitek, přítomnost VIP atp.). Klíčovým činitelem pro přípravu marketingového eventu 
je vhodné propojení „lákadel“ a prezentace dané firmy nebo její služby.

Guerilla marketing Guerillový marketing opouští konvenční metody tradičního marketingu, pracuje s efektem nabourání 
stereotypu, staví na známém marketingovém modelu a doplňuje jej o kreativní a originální prvky se silným zaměřením na 
zákazníka.

Hard skills Tzv. tvrdé dovednosti, tj. technické, odborné, profesní dovednosti a znalosti získávané speciálním vzdělává-
ním či tréninkem, např. v oblasti cizích jazyků, ovládání vozidel, strojů a přístrojů.
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Head Hunters Profesionální konzultanti vyhledávající metodou přímého oslovení profesionály na pozice pro vyšší a top 
management podle přesně definovaných potřeb klienta.

Hodnota pro zákazníka Neboli customer value je poměr mezi užitkem pro zákazníka a vynaloženými náklady.

HR Human resources, tj. lidské zdroje.

Inovace Obnovení, zdokonalení.

ISTP Integrovaný systém typových pozic představuje průběžně aktualizovaný soubor informací o světě práce a nástrojů 
pro využití těchto informací. Více viz http://www. istp.cz.

Kompetenční model Konkrétní kombinace vědomostí, dovedností, znalostí, zkušeností a dalších charakteristik osob-
nosti (tzv. kompetencí), které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů a nezbytné pro řízení organizace.

Korporátní identita (ang. Corporate identity) Jeden z nástrojů marketingu, ale i strategického managementu, který lze 
chápat jako ucelený plán definující požadované vnímání obrazu firmy vytvořené na základě její podnikatelské cílevědomosti.

Kvalifikace Odborná profesní příprava. Soustava schopností (vědomostí, dovedností, návyků, zkušeností) potřebných 
k získání oficiálně potvrzené způsobilosti (většinou uznávané státem) k výkonu určité činnosti (povolání, funkce).

Marketér Manažer, který se ve firmě marketingem profesionálně zabývá a pro kterého marketing představuje základní 
náplň práce.

Marketing Proces spojený s podporou prodeje zboží nebo služeb. Proces, kdy jednotlivci a skupiny získávají to, co chtějí, 
prostřednictvím tvorby a výměny zboží a hodnot. V marketingu je cílem získat (vytvořit) si zákazníka a toho si také udržet. 
Skupiny (firmy, společnosti) se prostřednictvím marketingu snaží zaměřit svou činnosti tak, aby uspokojily potřeby zákazníka.

Marketing vztahů Jinak relační marketing. Původně v angličtině uváděn jako relationship marketing. Proces udržování 
a rozvíjení vztahů s vnějším a vnitřním prostředím vzdělávací instituce: optimalizace vztahů se zaměstnanci a se zákaz-
níky, partnery, veřejností.

Marketingová kampaň Nástroj komunikace firmy se zákazníky. Může probíhat různými komunikačními kanály. Posláním 
kampaně je předat předem definovanému segmentu nová marketingová sdělení.
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Marketingová komunikace Termín pro obor i činnosti zabývající se komunikací komerčních i nekomerčních sdělení trhu 
pomocí marketingových prostředků. Neprávem jsou marketingové komunikace zužovány na reklamu.

Marketingová strategie Proces, který prostřednictvím efektivní alokace omezených finančních prostředků podniku usi-
luje o udržení konkurenceschopnosti na trhu a zvýšení tržního podílu.

Marketingový mix Jde o soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby dosáhla marketingových cílů na 
cílovém trhu. Obecně jsou tak označovány všechny kontrolovatelné faktory, které byly firmou vybrány k realizaci cílů marke-
tingové strategie (resp. k uspokojení potřeb zákazníka).
Součástí marketingového mixu může být kombinace prostředků marketingové komunikace (označovaná jako propa-
gační mix - angl. promotional mix), kombinace produktů (výrobkový mix - angl. product mix) a kombinace distribučních 
kanálů (distribuční mix - angl. distribution mix).

Maslowova pyramida Maslowova pyramida (potřeb) je hierarchie lidských potřeb, kterou definoval americký psycholog 
Abraham Harold Maslow v roce 1943. Podle této teorie má člověk pět základních potřeb (od nejnižších po nejvyšší – 
společně pak tvoří jakousi pomyslnou „pyramidu“): fyziologické potřeby; potřeba bezpečí, jistoty; potřeba lásky, přijetí, 
sounáležitosti; potřeba uznání, úcty; potřeba seberealizace.

Monitoring Systém sledování a registrace průběhu činnosti, který zahrnuje průběžné sledování stavu systému, průběžné 
doplňování aktuálních dat v databázi.

Multikriteriální analýza Jde o metodu, která má za cíl shrnout a utřídit informace o variantních projektech.

Networking Neboli tzv. síťování je dnes již běžnou metodou pro setkávání lidí z různých oborů, z různých oblastí a za-
městnání.

Neurolingvistické programování - NLP Program amerického lingvisty Johna Grindlera a psychologa Richarda Bandlera 
založený na zkoumání a měnění (přeprogramovávání) nonverbálních psychosomatických projevů a symptomů i verbál-
ních (jazykových a řečových) zvyklostí (např. pomocí metody kalibrace, zrcadlení, vedení, kotvení, přesahování, přerám-
cování apod.), pokud člověka negativně ovlivňují.

Neuromarketing Tento druh marketingu zkoumá klientovu oblast mozku, která určuje chování při výběru značky, při ná-
kupu produktu nebo jak zaznamenává a interpretuje komerční a reklamní sdělení. Neuromarketing studuje funkce mozku 
při rozhodování o koupi produktu. Pokouší se v mozku najít „spouštěč nákupu“.
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PEST analýza Viz SLEPT analýza.

PORTER analýza Nebo též Porterův model vyhodnocuje konkurenční prostředí a tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí 
na působení a  interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) a výsledkem jejich společného 
působení je ziskový potenciál odvětví.

Positioning Tvorba pozice.

PPT prezentace Prezentace vytvořené v MS PowerPoint.

Propagace Propagace je cílené oslovení kupujícího, ke kterému je směřováno určité sdělení. Je nedílnou součástí mar-
ketingového mixu (product – výrobek/služba; price – cena; placement – distribuce; promotion - propagace).

Public relations Styk s veřejností, vztah k veřejnosti; cílevědomé ovlivňování veřejnosti s využitím sociologie a psychologie.

Reciproční Vzájemný, navzájem související.

Rekvalifikace Podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. se rekvalifikací rozumí získání nové kvalifikace nebo roz-
šíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání.

Relační marketing Marketing vztahů (vztahový marketing). Původně v angličtině uváděn jako relationship marketing. 
Proces udržování a rozvíjení vztahů s vnějším a vnitřním prostředím vzdělávací instituce: optimalizace vztahů se zaměst-
nanci a se zákazníky, partnery, veřejností.

Reporting Důležitý nástroj při řízení a tvorbě podnikové strategie. Napomáhá nejen strategickému řízení, ale také ope-
rativnímu plánování. Způsob, jakým je reporting v podniku využíván, výrazně ovlivňuje jeho konkurenceschopnost a vý-
konnost.

Road show Akce s cílem zaujmout širokou veřejnost, zvýšit povědomí o značce nebo produktu.

Self refresh Proces vylepšení vlastních znalostí a dovedností.

Search engine marketing - SEM Marketing ve vyhledávačích. Jedná se o marketingový nástroj, další forma online re-
klamy, zaměřený na propagaci a zvyšování viditelnosti a známosti webu, tedy navyšování návštěvnosti.
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Segmentace Rozčlenění trhu do tržních segmentů na základě segmentačních kritérii. Cílem segmentace je odhalit zá-
sadní rozdíly mezi segmenty a výslednému zjištění přizpůsobit nástroje marketingového mixu.

SEO - Search Engine Optimization Optimalizace pro vyhledávače je metodika vytváření a upravování webových stránek 
takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích.

Sitemap Soubor, který má napomoci internetovým vyhledávačům vyznat se na webové stránce.

SLEPT analýza SLEPT je zkratka pro Social, Legal, Economic, Political and Technology. Jedná se o analýzu, která je 
určena ke zkoumání obecného okolí firmy, tzv. makrosvěta. Skládá se z 5 základních hledisek: Social (sociální hledisko), 
Legal (právní a legislativní hledisko), Economic (ekonomické hledisko), Political (politické hledisko) a Technology (technic-
ké/technologické hledisko).
Analýza SLEPT je identická s analýzou PEST s  tím rozdílem, že pořadí a počet faktorů se mění. Název PEST vznikl 
z prvních písmen čtyř oblastí vnějšího prostředí: Politické a legislativní, Ekonomické, Sociální a kulturní, Technologické.

SMART kritéria cíle Označení správně stanovených cílů v procesu plánování. Slovo SMART je akronymem (zkratkou) 
pěti anglických slov, která stručně popisují, jaké vlastnosti mají mít chytře stanovené cíle. Specific/Specifický, Measurab-
le/Měřitelný, Achievable/Atraktivní, Relevant/Relevantní, Time-bound/Termínovaný.

Soft skills Tzv. měkké dovednosti, které pomáhají pochopit sebe i ostatní. Usnadňují a zkvalitňují spolupráci s druhými 
lidmi. Jsou významné v osobním a pracovním prostředí. Jedná se např. o komunikační a prezentační schopnosti, týmo-
vou spolupráci, zvládání konfliktů apod.

Strategie pomalého sbírání Produkt, který se prodává draze, avšak propagace se udržuje na nízké úrovni.

Substituty V teorii spotřebitele jsou to takové dva statky, u kterých může spotřebitel snadno zaměňovat spotřebu jed-
noho spotřebou druhého. Spotřebitel reaguje na změny cen substitutů – pokud se zvýší cena jednoho statku, zvýší 
poptávku po druhém statku.

SWOT analýza Je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang. Strengths) a slabé (ang. Weaknesses) stránky, 
příležitosti (ang. Opportunities) a hrozby (ang. Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským 
záměrem, politikou (ve smyslu opatření) apod.

Targeting Výběr cílové skupiny.
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Trh práce Trh práce je charakterizován poptávkou po práci a její nabídkou.

Virální (virový) marketing Jde o nízkonákladový druh online reklamy. Nejde o propagaci prostřednictvím počítačového 
viru, nýbrž o poměrně snadný a oblíbený způsob, jak získat zákazníky. Dokáže vyvolat obrovskou odezvu spotřebitelů, 
kteří jsou stále více imunní vůči klasickým formám marketingové komunikace.

Výklenková strategie Používají ji výrobci, kteří neustále vyhledávají malé, aktivní segmenty trhu, které ostatní výrobci 
ignorují nebo uvolňují. Soustřeďuje se na vyhledávání potřeb a přání zákazníků, které dosud nebyly uspokojeny.

Vzdělávací potřeby Vznikají jako hypotetický stav (uvědomovaný nebo neuvědomovaný), kdy jedinci chybí znalosti nebo 
dovednosti, které mají význam pro jeho další existenci, zachování psychických (i fyzických) nebo společenských funkcí. 
Také je možno je charakterizovat jako interval mezi aktuálním výkonem a předem definovaným standardem výkonnosti. 
Vzdělávací potřeby jsou tedy potřeby sociální (získané v průběhu života).

Vzdělávací program Organizovaný sled vzdělávacích akcí.

Vzdělávací projekt Základní pedagogický dokument, zpracovávaný při přípravě vzdělávací akce. Zahrnuje komplexní 
informace o vzdělávací akci, o její organizaci a řízení, cílech a obsahu.

Vzdělávací trh Je charakterizován poptávkou po vzdělávání a jeho nabídkou.

Webinář Živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím Internetu pouze přes webový prohlížeč.
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