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1 Úvod 

 

Témou mojej bakalárskej práce je meranie spokojnosti študentov na vybranej 

strednej škole. Škola, na ktorej budem zisťovať spokojnosť je Obchodná akadémia 

D. M. Janotu v Čadci. Jedným z dôvodov, prečo som si zvolila práve túto školu 

bolo to, že som tam študovala. Je to pre mňa známe prostredie, viem s čím som 

bola spokojná či nespokojná, a preto môžem porovnať ako sa škola za tie 3 roky 

zmenila. 

 

Hlavným dôvodom prečo som sa zamerala na spokojnosť vo vzdelávaní v 

školstve je, že vzdelanie je dôležitá súčasť ľudských potrieb. Každý človek má 

potreby, či už jesť, piť, bývať, ktoré sa z dlhodobého či krátkodobého hľadiska 

snažíme uspokojiť. Vzdelaniu sa kladie čoraz väčší dôraz. Čo vzdelanie 

znamenalo pred 50-timi rokmi a čo znamená dnes. Jednoznačne si uvedomujeme, 

že vzdelanie je pre nás čoraz dôležitejšie. Ako veľmi dôležitú potrebu ju 

pociťujeme asi všetci, každý potrebuje vedieť čítať, písať alebo počítať. Vzdelanie 

môžeme pociťovať ako potrebu sebarealizácie. Mnohí z nás sa snažia dosiahnuť 

čo najvyššie vzdelanie, a s tým súvisiace lepšie podmienky na získanie dobrého 

zamestnania, či určitého spoločenského postavenia. Vzdelanie ovplyvňuje všetko 

od politiky, ekonomiky až po kultúru či etiku.  

 

Cieľom mojej bakalárskej práce je zistenie spokojnosti študentov Obchodnej 

akadémie v Čadci so službami, ktoré škola poskytuje, nakoľko úlohou školy nie je 

len výučba. Je to síce základná služba, ktorú škola poskytuje a pre ktorú bola 

založená, ale škola musí pre svojich študentov vytvoriť, alebo zabezpečiť také 

podmienky, aby sa mohli čo najviac sústrediť na vzdelávanie, napr. vykurovanie, 

oddychové priestory, bufet, či jedáleň atď. Obchodná akadémia si vytvorila dobré 

podmienky a poskytuje študentom rad aktivít, ktoré môžu využívať. Chcem sa 

zamerať na to, do akej miery sú študenti informovaní o týchto službách, aký je 

o ne záujem, alebo naopak, čo im chýba, prípadne prečo niektoré služby nie sú 

využívané v takej miere ako škola predpokladala.  
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2 Charakteristika školy  
 

2.1 História školy 

 

Vznik obchodnej školy na Kysuciach nebol náhodný. V tomto regióne boli 

dobré podmienky na obchodné podnikanie. Trojuholník rôznych krajín, kontakty 

rozdielnych kultúr a výrobných tradícií, jazyková príbuznosť a nakoniec dobrá 

dopravná poloha. Do polovice 20. storočia bolo len pár jedincov, ktorí tvorili 

spoločensko-ekonomickú vrstvu a mali v rukách obchod. Aby sa zlepšilo hlavne 

ekonomické postavenie širokej vrstvy obyvateľstva bolo nutné vzdelanie. To 

podnietilo vznik školy s ekonomickým či obchodným zameraním.  

 

Obchodná akadémia v Čadci je najstaršia stredná odborná škola na 

Kysuciach.  Školu, ako Štátnu obchodnú školu v Čadci, nižšie dvojročné odborné 

učilište, zriadilo dekrétom 1. septembra 1945 Povereníctvo školstva a osvety. Po 

dvoch rokoch opustili školu prví absolventi. O 13 rokov neskôr bola táto škola 

premenovaná na Strednú ekonomickú školu v Čadci. V tomto roku vznikla 

myšlienka zmeniť dvojročnú hospodársku školu na štvorročnú školu s maturitou 

V roku 1990 jej bol opäť vrátený názov Obchodná akadémia v Čadci.  

 

Počas existencie OA sa na škole vystriedalo 9 riaditeľov, aj keď niektorí 

pobudli vo funkcii iba veľmi krátko: Miroslav Karol Talpa, Magda Bošanská, Štefan 

Šabík, Jozef Tarábek, Dominik Choluj, Ing. Igor Kopa, Serafín Šurina, Ing. Viera 

Makuková. V súčasnosti je riaditeľkou Ing. Elena Kováčová. [18, 23] 

„Dominikovi Cholujovi v roku 1998 MŠ SR udelilo Veľkú medailu svätého Gorazda 

za dlhodobé úspechy v pedagogickej praxi a za rozsiahle publicistické dielo, 

venované regionálnym dejinám Kysúc“1  

 

„Pri príležitosti 30. výročia SOČ dostala ďakovný list za dlhoročnú prácu v SOČ 

učiteľka OA Ing. Margita Kuricová a OA D. M. Janotu patrí medzi najaktívnejšie 

školy v SOČ na Slovensku.“1 

                                                           
1
 
http://www.oaca.sk/mod/resource/view.php?id=3. (20.11.2008)
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2.1.1 Názov školy 

 

V školskom roku 2005/2006 OA oslávila 60. výročie založenia školy. Pri 

tomto výročí jej bol prepožičaný názov Obchodná akadémia Dušana Metoda 

Janotu.  

 

Dušan Metod Janota sa narodil 18. júna 1922 v Turzovke. 

S rodičmi sa presťahoval do Bernolákova, ale väčšinu 

života prežil v Bratislave. Aj napriek tomu si zachoval 

lásku a náklonnosť ku Kysuciam. Jeho otec Ľudovít Cyril 

Janota bol notárom v Turzovke, neskôr matrikárom 

v Bratislave. Napísal trilógiu Slovenských hradov, tieto 

diela dodnes neboli prekonané. D. M. Janota vyštudoval 

OA v Bratislave, kde založil študentský samovzdelávací 

krúžok Ľudovíta Štúra. Svoje prvé verše uverejňoval 

v školskom časopise, ktorý spolu redigoval. Zúčastnil sa 

SNP, za čo bol väznený. Po vojne sa zapojil do svetového skautského hnutia, 

absolvoval svetovú školu skautov v Anglicku. V roku 1950 promoval na Vysokej 

škole hospodárskych vied v Bratislave ako inžinier ekonómie. Vzdelanie si doplnil 

na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave ako kandidát vied. 

Pracoval ako odborný pracovník špecialista v Slovenskom ústave pamiatkovej 

starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Realizoval sa v mnohých oboroch  

(história, kultúrne pamiatky, ochrana prírody), bol publicista, básnik, spisovateľ, 

novinár, skautský funkcionár... Publikoval množstvo odborných a popularizačných 

článkov, publikácií, filmových scenárov, literárnych a dramatických programov, 

ktorých veľká časť sa týkala Kysúc. Aj keď jeho aktivity boli naozaj všestranné, 

pamätáme si ho najmä ako ochrancu prírody. Projektoval viaceré veľkoplošné 

chránené územia na Slovensku. Zúčastnil sa celoslovenského spracovávania 

Návrhov preventívnych opatrení ochrany prírody v jednotlivých okresoch. Na 

Slovensku nemal konkurenciu v propagačnej, prednáškovej či publikačnej činnosti.  

D. M. Janota po sebe zanechal množstvo hmatateľných aktivít, ale predovšetkým 

najviac písomností v histórií slovenskej ochrany prírody. Zomrel 25.7.1997 

v Bratislave, kde je aj pochovaný.[13, 19] 

Zdroj: [19] 
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2.2 Súčasnos ť Obchodnej akadémie 

 

„Vízia školy: Šťastný žiak, ktorý sa uplatní v živote.“2  

 

Počas existencie Obchodnej akadémie sa škola v Čadci viackrát 

premiestnila. Až v šk. roku 1998/99 za podpory MŠ SR, sponzorov a dotácií 

dostala OA novú modernú budovu na Ulici 17. novembra č. 2701. Budova 

Obchodnej akadémie sa nachádza medzi ďalšími strednými školami, medzi ktoré 

patrí Gymnáziom M. M. Hurbana, bilingválne gymnázium a Stredná odborná škola 

hotelových služieb a obchodu. Kapacita obchodnej akadémie je 675 študentov, 

tento rok školu navštevuje 650 študentov, je otvorených 5 tried v každom ročníku, 

spolu 20 tried. Prehľad počtu študentov OA znázorňuje tab. 2.1. 

 

Tab. 2.1: Prehľad počtu študentov OA za rok 2008/2009 

Triedy A B C D E Dievčatá Chlapci Spolu 

1. ročník 33 32 33 34 33 135 30 165 

2. ročník 29 29 30 30 30 118 30 148 

3. ročník 34 34 34 34 35 146 25 171 

4. ročník 34 32 33 33 34 139 27 166 

Spolu 130 127 130 131 132 538 112 650 

Zdroj: [17] 

 

Škola má 118 miestností, z toho 21 kmeňových tried, 14 odborných, 6 

jazykových, 3 učebne informatiky, 3 učebne strojopisu a 2 fiktívne firmy. 

V posledných rokoch OA otvorila novú učebňu informatiky, ktorá bola zariadená 

špičkovou technikou od firmy Hewlett-Packard. Ďalej je súčasťou školy telocvičňa, 

posilňovňa, kancelárske a skladovacie priestory, knižnica, ktorá obsahuje viac ako 

5400 kníh.[18] 

 

                                                           

2
 
http://www.oaca.sk/mod/resource/view.php?id=107. (25.11.2008) 
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Dňa 4. apríla 2003 bola na škole otvorená školská jedáleň. Jedáleň nevarí, 

len pre stravníkov OA, medzi jej stravníkov patria študenti i pracovníci ZSŠHSaO 

a SOU – strojárske. Cena jedného obedu pre študentov či pracovníkov školy je 

1,06 € (32,-- Sk).[24] Prehľad počtu stravníkov obsahuje tab. 5.1. 

 

Obchodná akadémia spolupracuje s rôznymi firmami, spoločnosťami 

a organizáciami, ktoré umožňujú študentom OA u nich praxovať, zapája sa do 

medzinárodných projektov spolu s inými európskymi školami, je výborne vybavená 

audiovizuálnou, výpočtovou, strojopisovou a inou technikou.[18] 

 

2.2.1 Študijné odbory 

 

 Hlavným a zatiaľ jediným oborom, na ktorý sa môžu hlásiť žiaci základných 

škôl, je 4-ročné denné štúdium, obor obchodná akadémia. V tomto obore študuje 

650 žiakov. Vyučujú sa tu základné predmety ako sú slovenský jazyk a literatúra, 

matematika, dejepis, biológia, chémia, hospodárska geografia či telesná výchova. 

Z cudzích jazykov majú študenti možnosť študovať anglický, nemecký alebo 

francúzsky jazyk. Z týchto jazykov si zvolia 2 jazyky, z toho jeden študujú ako 

pokročilí, a je to ich maturitný jazyk, druhý jazyk študujú ako začiatočníci.  Medzi 

odborné predmety patria účtovníctvo, ekonomické cvičenia, administratíva 

a korešpondencia, ekonomika a právo, tovaroznalectvo a ekonomické cvičenia. 

Pre študentov 3. a 4. ročníkov sú povinné predmety aplikovaná ekonómia a úvod 

do makroekonómie.  Pred 2 rokmi bol ukončený 4-ročný obor bankovníctvo, tento 

obor začal ako 5-ročné denné štúdium. Okrem predmetov, ktoré sú náplňou oboru 

obchodná akadémia, sa žiaci tohto oboru zameriavali aj na bankovníctvo. Tento 

predmet bol aj súčasťou maturitnej skúšky.  

 

OA plánuje v školskom roku 2009/10 otvoriť nový 5-ročný obor obchodná 

akadémia – bilingválne štúdium. Do prvého ročníka bude prijatých 30 žiakov z 8. 

a 9. ročníka ZŠ. Prijímacie skúšky budú pozostávať zo slovenského jazyka, 

matematiky a psychologického testu. Na tomto obore bude možné študovať 

ekonomické predmety v anglickom jazyku. Štúdium bude ukončené maturitnou 

skúškou a štátnicou z anglického jazyka.[18] 
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2.2.2 Organiza čná štruktúra 

 

 Na čele školy je riaditeľka Ing. Elena Kováčová. Zástupkyňou pre odborné 

predmety je Ing. Alena Jurgová, zástupcom pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

je Mgr. Vladimír Večerík. Na škole nájdeme výchovného poradcu, túto funkciu 

zastáva RNDr. Renáta Koniarová a koordinátora prevencie Mgr. Zuzana 

Staníková. Celkový počet zamestnancov je 58, z toho 45 pedagogických 

pracovníkov a zvyšných 13 sú pracovníci jedálne, školníci, účtovníci 

a administratívni pracovníci.  

 

 Najvyšším orgánom na škole je rada školy , ktorá kontroluje činnosť 

vedenia školy a podnecuje zmeny v činnosti školy. Predsedom je Mgr. Anna 

Šamajová. Radu školy tvoria dvaja pedagogickí pracovníci, zástupca 

prevádzkových zamestnancov školy, traja zástupcovia rodičov, dvaja zástupcovia 

zriaďovateľov, zástupca mesta a zriaďovateľa a jeden zástupca z rád žiakov.  

Okrem rady školy tu pôsobia aj ďalšie poradné orgány. 

Pedagogická rada  – vyjadruje sa k výchovno-vzdelávacím výsledkom žiakov, 

a tiež k  činnostiam, ktoré súvisia s riadením školy. 

Gremiálna rada riadite ľky školy  – je zložená z vedúcich pracovníkov školy, 

riaditeľka sa s nimi radí o všetkých dôležitých skutočnostiach, týkajúcich sa 

riadenia školy. 

Rada rodi čov  – koordinuje spoluprácu rodičov žiakov školy.  

Predmetové komisie  – dozerajú na plnenie odborných a metodických úloh v 

predmetoch. 

Žiacka školská rada  – vyjadruje sa k otázkam výchovy a vzdelávania, podáva 

návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia. Každá trieda má svojho zástupcu. 

Prijímacia komisia  – jej úlohou je všetko, čo sa týka prijímacích skúšok, od 

prípravy až po spracovanie výsledkov.[18] 

2.2.3 Aktivity ponúkané školou  

 

Študenti majú vo svojom voľnom čase možnosť využívať oddychové kútiky, 

nápojový automat, bufet, ping-pongové stoly, voľne prístupný internet, alebo 
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telocvičňu s posilňovňou. Škola ponúka svojím študentom množstvo krúžkov, 

ktoré môžu navštevovať. Výber krúžkov je naozaj široký, každý študent si môže 

vybrať. Existujú tu vzdelávacie krúžky ako napr. matematický, ekonomické 

cvičenia, administratíva a korešpondencia (ADK), účtovníctvo, krúžok anglického 

jazyka, nemeckého jazyka, seminár slovenského jazyka a literatúry. Škola ponúka 

aj športové krúžky ako je volejbalový, basketbalový, stolnotenisový, futbalový, 

florbalový, alebo športovo-kondičný.  

 

Študenti môžu pracovať v školskej redakcii v rámci redakčného krúžku, kde 

vydávajú školské časopisy v anglickom, slovenskom a nemeckom jazyku. 

Redakčný krúžok pod vedením PhDr. Aleny Škrobánkovej navštevuje 

10 študentov, ktorí pravidelne vydávajú školský časopis MIKS. Vychádza už 9-ty 

rok, každé dva mesiace. V časopise sa nachádzajú zábavné i náučné články. 

Časopis je obrazom života školy. Nájdeme tam spracovaný aktuálny problém či 

upozornenie na významný sviatok, rozhovor s riaditeľkou, aktuálne správy, 

oznamy alebo literárne okienko s vlastnou tvorbou študentov.  

 

Určitou tradíciou školy sa stali besedy. Škola spolupracuje s okresnou 

knižnicou. Vďaka tejto spolupráci sa študenti zúčastnili besied na témy: kriminalita, 

trestná činnosť mládeže, v neposlednej rade besedy s rôznymi spisovateľmi. 

V spolupráci s farským úradom mali študenti možnosť zúčastniť sa na besede s 

abstinujúcim alkoholikom a narkomanom. O problémoch dospievajúcej mládeže 

bola beseda s psychológom.  

 

Nachádzame sa v dobe, kedy sa bez cudzieho jazyka alebo počítača, len 

ťažko zaobídeme. Škola myslí nielen na svojich študentov, ale aj na 

zamestnancov, ktorým ponúka rôzne rekvalifikačné kurzy, medzi ktorými nájdeme  

základy práce s počítačom, anglický jazyk pre začiatočníkov, anglický jazyk pre 

pokročilých. Keďže OA je ekonomickou školou, a ekonomika je veda, ktorá sa 

neustále vyvíja, sú nutné aj ďalšie kurzy, medzi ktoré patria praktické zručnosti vo 

fiktívnej firme, účtovníctvo pre podnikateľov a využitie PC.[18] 
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2.2.4 Projekty a sú ťaže OA 

 

Obchodná akadémia sa každoročne angažuje v rôznych projektoch 

a aktivitách, ktoré pomáhajú zviditeľniť, nielen školu a jej zamestnancov, ale 

predovšetkým študentov. Každoročne sa študenti OA zapájajú do SOČ. MV SR 

v školskom roku 2008/2009 vyhlásilo 31. ročník stredoškolskej odbornej súťaže. 

Súťaž sa organizuje na úrovni školských, obvodných, regionálnych a krajských 

kôl. V tomto roku je schválených 17 súťažných odborov, napr. voľný čas, 

matematika, geovedy, ŽP, história, kultúra, ekonomika a riadenie, pedagogika, 

psychológia, umenie, zdravotníctvo  atď.[18, 21] 

 

 Ako jediná škola na Slovensku, sa OA už od roku 1994 prezentuje v 

EEBG. Jedná sa o medzinárodnú ekonomickú súťaž, ktorej princípom je založenie 

fiktívnej firmy so všetkými jej právnymi náležitosťami, rozpočtom, prieskumom trhu 

a pracovných síl, vypracovanie podnikateľského zámeru atď. Súčasťou projektu je 

vypracovanie zmlúv s inštitúciami ako sú banky, živnostenský, daňový úrad, 

poisťovne. Jednou z najťažších podmienok je vypracovanie zmlúv so 

zahraničnými spoločnosťami a zostavenie finančného plánu na 3 roky. Fiktívne 

firmy by mali klásť dôraz na ekologickú stránku projektu. Študenti obhajovali svoje 

projekty v Taliansku, Škótku, Českej republike, Faerských ostrovoch či 

Dánsku.[18]  

 

OA sa už druhý rok úspešne podieľa na projekte Európskej únie 

SOCRATES. Ide o vzdelávací program EU, ktorý bol založený v roku 1995, 

prispieva k vzájomnému poznávaniu krajín, ich kultúry, histórie, tradícií a života 

ľudí. Slovenská republika do prvej fázy tohto projektu vstúpila v roku 1998. Tento 

projekt funguje prostredníctvom projektovej spolupráce, čo je spolupráca 

minimálne troch partnerov z účastníckych krajín, kde aspoň jedna je členom EU, 

a individuálnej mobility. Pod týmto pojmom sú skryté študijné pobyty, stáže, 

výmeny medzi krajinami.[17, 18, 20] 

 

Aj v najväčšej matematickej súťaži na svete Matematickom klokanovi , 

medzi súťažiacimi nájdeme študentov OA. Minulý rok sa tejto súťaže zúčastnilo 
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viac ako 5 miliónov žiakov. Zo Slovenska sa zapojilo takmer 84 500 žiakov 

z bezmála 1450 škôl. Do tejto súťaže sa zapájajú žiaci základných a stredných 

škôl. Súťaž pozostáva z testu, ktorý píšu žiaci vo všetkých krajinách v rovnakom 

čase. Žiaci sú rozdelení do piatich vekových kategórií. Toto členenie si jednotlivé 

krajiny prispôsobujú podľa školského systému danej zeme. Testy obsahujú 

24 úloh, kde každá úloha ponúka riešiteľovi 5 variant odpovedí. Testy sú takmer 

rovnaké, národní organizátori súťaže majú právo pozmeniť 5 úloh, nakoľko 

v učebných osnovách existujú odlišnosti.[15,16,18]  

 

 Prvýkrát v šk. r. 2006/07 škola ponúkla svojim študentom Projekt škola 

hrou , ktorý je podporovaný z Európskeho sociálneho fondu. Hlavným cieľom 

projektu je založenie fiktívnej firmy so všetkými právnymi náležitosťami, vrátane 

tuzemského a zahraničného trhu, rozpočtu, platobnej bilancie, vedenie 

účtovníctva, vypracovanie podnikateľského zámeru. Počas realizácie projektu 

študenti navštívili niekoľko úspešných podnikov, aby mohli porovnať prax 

s teóriou. Spolupracujú s rôznymi inštitúciami ako sú banky, živnostenský úrad či 

poisťovne.[13,18] 

 

 O projekt je záujem, pretože Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní 

štúdia na stredných školách umožňuje študentom v rámci praktickej časti odbornej 

zložky maturitnej skúšky obhajovať vlastný projekt.[22]  

 

2.2.5 Prezentácia školy na verejnosti 

 

Každý podnik, ktorý ponúka určitý produkt či službu sa potrebuje zviditeľniť, 

musí si vybudovať image, známosť, dobré meno, ktoré pritiahne zákazníkov. Aj 

školu môžeme pokladať za určitú firmu, poskytuje vzdelanie, ktoré patrí medzi 

služby. OA sa musí zviditeľniť a  prilákať si záujemcov o štúdium, ktorých si získa 

predovšetkým dobrým menom, odporučeniami a hlavne správnou prezentáciou.  

 

Burza stredných škôl v Čadci je miesto, kde si žiaci základných škôl, 

hľadajú tu správnu ponuku. Je samozrejmosťou, že na tomto mieste každoročne 

nájdeme aj OA. Školu prezentujú študenti i učitelia rôznymi letákmi 
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a propagačnými materiálmi. Počas dňa otvorených dverí je umožnené žiakom 

základných škôl prezrieť si obchodnú akadémiu. Prehliadku školy uskutočňujú 

študenti OA a odpovedajú na všetky otázky týkajúce sa školy.   

 

Prezentácia na webových stránkach školy je samozrejmosťou. V súčasnosti 

sa dokončuje prestavba webových stránok OA. Nájdeme tu všetky potrebné 

informácie týkajúce sa školy od histórie, súčasnosti školy, podmienok týkajúcich 

sa maturitnej skúšky až po jedálny lístok. 

 

V rámci rôznych medzinárodných projektoch sa škola prezentovala  

napríklad v Nemecku, Taliansku, Poľsku, Škótsku, Česku, Chorvátsku, Faerských 

ostrovoch, Dánsku. Samozrejmosťou sú aj rôzne tuzemské aktivity, akými sú 

rôzne športové, literárne či matematické súťaže, v ktorých OA získala už mnoho 

ocenení. 

 

Okrem toho novinky, zaujímavosti z diania školy nájdeme v regionálnych 

novinách, televízii a samozrejme v školskom časopise MIKS.[18] 

 

2.2.6 Ekonomické charakteristiky 

 

 OA je rozpočtová organizácia, je úplne závislá na príspevkoch zo štátneho 

rozpočtu, ktorý je jej hlavným zdrojom. Taktiež získava peňažné prostriedky od 

sponzorov, či od rodičov vo forme 2 % z DPH. Vo výkaze k správe o hospodárení 

za rok 2007 je uvedené, že škola má k dispozícií 74 520,35 € (2 245 000 Sk) zo 

štátneho rozpočtu, z roku 2006 mala zostatok 1892,05 € (57 000 Sk),  z rozpočtov 

obcí a VÚC 2157,60 € (65 000 Sk) a dary a príspevky tvorili 929,43 € (28 000 Sk).  

 

 Najväčšia časť finančných prostriedkov bola vložená do vykurovania a 

elektrickej energie. Škola nakúpila učebné pomôcky, napr. notebooky, 

dataprojektory, lopty a učebnice. Ďalšie prostriedky boli vložené do celkovej 

rekonštrukcie palubovky v telocvični. V neposlednej rade bola časť vyplatená na 

mzdy, odmeny a odvody.[18] 
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3 Teoretické východiska merania spokojnosti študent ov 

 

V tejto časti bakalárskej práce sa zameriavam na meranie spokojnosti 

študentov. Školstvo ponúka vzdelanie, ktoré radíme medzi služby. Študentov 

pokladám za zákazníkov školy, preto sa zameriam na vysvetlenie spokojnosti 

zákazníkov vo všeobecnosti a na definovanie služieb.  

 

3.1 Spokojnos ť zákazníka  

 

„Spokojnosť zákazníka možno považovať za subjektívny pojem, ktorý odráža 

objektívne kvality produktu, vzťahové prvky procesu predaja, ale aj individuálne 

osobitosti zákazníka.“3  

 

Spokojnosť zákazníka vychádza z teórie rozporu. Stanovenie spokojnosti 

zákazníka spočíva v pochopení jeho očakávaní, ktoré dodávateľ svojou činnosťou 

naplnil alebo mal naplniť. Je to proces uspokojovania potrieb a očakávaní 

zákazníka počas celej doby životnosti výrobku či služby. Uspokojovanie 

zákazníkov je čoraz ťažšie. Zákazníci sú zvyknutí, že služby a výrobky plnia svoju 

funkciu, preto ak nesplnia ich očakávania sú často nespokojní. Existujú určité 

prvky, ktoré ovplyvňujú spokojnosť napr. demografické, osobnostné faktory, ako aj 

očakávania zákazníka.[9] 

 

 „Je známe, že starší spotrebitelia prejavujú menšie očakávania, a preto 

bývajú viac spokojní. Vyššie vzdelanie býva často spojené s menšou 

spokojnosťou. Naopak muži majú väčšiu tendenciu byť spokojní ako ženy.“3 

 

Uspokojovanie a očakávania zákazníkov nie sú priamočiare. Spokojní 

zákazníci sú menej citliví na výkyvy cien, ostávajú verní danej firme dlhšiu dobu, 

priaznivo sa vyjadrujú o firme aj jej výrobkoch. Na spokojnosť s produktom či 

službou vplývajú viac psychologické faktory spojené s prijatím služby ako služba 

samotná. Preto je veľmi dôležité klásť dôraz na ľudí, ktorí službu poskytujú, 
                                                           

3
 
MAGYAR, Peter. Spokojnosť zákazníka a metódy jej hodnotenia. Banská Bystrica : REPROHUPE, 1999. 192 s. ISBN 80-

8055-297-5. Str. 125.
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pretože práve oni značne ovplyvňujú kvalitu služby. Poznanie faktorov, ktoré 

prispievajú k spokojnosti zákazníka vedie výrobcu, ale aj predajcu k tomu, čo 

najviac prispôsobovať svoju ponuku zákazníkovi a cez jeho spokojnosť 

k dosahovaniu lepších výsledkov v podnikaní. V rámci orientácie je dôležité 

sledovať reakcie a spätné väzby zákazníka na ponúkané aktivity, pretože 

rozhodujúcim faktorom jeho správania je spokojnosť s ponúkaným produktom. [9] 

  

3.1.1 Hodnota zákazníka pre firmu  

 

Výdavky použité na zlepšenie kvality alebo ďalších marketingových snáh 

vedúcich k získaniu alebo udržaniu si zákazníka nemajú žiadne obmedzenia. 

Niektoré firmy sú ochotné zaplatiť za potenciálnych zákazníkov vysokú cenu. 

Preto je dôležité vedieť, akú hodnotu má zákazník pre firmu.[7] 

 

„Ziskový zákazník je osoba, domácnosť či firma, ktorej výnosy časom 

prekročia o určitú prijateľnú čiastku náklady firmy, ktoré investovali do získania 

zákazníka, na predaj a služby poskytnuté danému zákazníkovi.“4 

 

Firmy dúfajú, že časom sa z potenciálnych zákazníkov stanú ziskoví. 

Ziskový zákazník zdôrazňuje celoživotné výnosy a náklady a nie zisk z jednej 

transakcie. S tým sa spája celoživotná hodnota zákazníka. Jedná sa o čiastku, 

o ktorú výnosy z daného zákazníka v priebehu času prekročia náklady firmy na 

jeho získanie. V minulosti firmy považovali zákazníka za samozrejmosť, pretože 

buď nebola žiadna konkurencia, alebo sa kvalitou a službami nemohli rovnať.[7] 

 

Dnes si zákazník môže vyberať, kde požadovaný výrobok kúpi. Pre firmu je 

oveľa lacnejšie udržať si zákazníka ako hľadať nového, preto by každá firma mala 

venovať pozornosť miere straty zákazníkov a podniknúť opatrenia k jej zníženiu. 

Identifikovať príčiny odchodu zákazníkov a rozhodnúť sa, akým spôsobom ich 

môžeme eliminovať. Je čoraz dôležitejšie udržať si súčasných zákazníkov 

a vybudovať si s nimi trvalé vzťahy. Proces tvorby a udržania si silných 

                                                           

4
 
KOTLER, Philip., WONG, Veronica., SAUNDERS, John., ARMSTRONG, Gary. Moderní marketing. 4. evropské vydání. 

Praha. Grada Publishing, a. s., 2007. 1048s. ISBN: 978-80-247-1545-2. Str. 547. 
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a hodnotných vzťahov so zákazníkmi je náplňou vzťahového marketingu. 

Orientuje sa dlhodobo, cieľom je poskytnúť zákazníkom dlhodobé hodnoty, 

úspech sa meria podľa dlhodobej spokojnosti zákazníka. Vzťahový marketing 

požaduje, aby všetky oddelenia vo firme spolupracovali s marketingovým 

oddelením, ktorého úlohou je slúžiť zákazníkovi a vytvoriť vysokú lojalitu 

zákazníkov. [7] 

 

Firmy by sa mali snažiť budovať si lojalitu (vernosť), aby sa k nim zákazník 

opakovane vrátil, pretože je s produktom spokojný, vyhovuje mu ich ponuka. 

Budovanie lojality by mal byť jedným zo základných dlhodobých cieľov každého 

podniku, ktorý si chce udržať svoje postavenie na trhu. Musí sa jej venovať značná 

pozornosť a neustále ju formovať či pestovať. [9] 

 

Dôležitou otázkou, na ktorú musí mať podnik odpoveď je, aký vzťah má 

zákazník k nášmu produktu, značke či firme, a s tým súvisiaca miera lojality.  

 

Úlohou výskumu percepcie čiže vnímania, je určiť či ide o vzťah stály 

a stabilný, alebo meniaci sa v čase. Vzťah zákazníka k produktu má viacero 

úrovní[8]: 

- povedomie – vieme o existencii produktu, 

- znalosť – produkt poznáme, máme o ňom informácie, 

- hodnotenie – k produktu zaujímame určité stanovisko, 

- prijatie (akceptácia) – produkt užívame, 

- zvýhodňovanie (preferencie) – daný produkt máme v obľube, 

- výhradné preferencie (lojalita) – vernosť produktu. 

 

3.1.2 Hodnota produktu pre zákazníka  

 

Zákazníci majú pred sebou obrovské množstvo ponúkaných produktov, 

značiek, cien, dodávateľov. Denne si volia ponuku, ktorá im poskytuje najvyššiu 

hodnotu. Porovnávajú skutočnú hodnotu, ktorú získajú spotrebou daného produktu 

so svojimi očakávaniami, ktoré ovplyvňujú jeho spokojnosť a prípadný opakovaný 

nákup.  
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Hodnota pre zákazníka je rozdiel medzi celkovou hodnotou a celkovými 

nákladmi. Až potom zákazník zistí, či je daný produkt preňho výhodný. Pričom 

celková hodnota znamená hodnotu produktu, služieb, či image firmy. Celkové 

náklady vnímané zákazníkom sú tvorené z nákladov na čas, vynaloženú energiu, 

ale aj psychické náklady spolu s nákladmi finančnými. Zistené náklady porovná 

s celkovou hodnotou daného výrobku, čím zistí, akú hodnotu bude mať preňho 

zvolený produkt. 

 

Hodnota pre zákazníka a jeho spokojnosť sú veľmi dôležité prvky 

zabezpečujúce úspech firmy. Michael Porter navrhol hodnotový reťazec ako 

hlavný nástroj pre identifikáciu možností, ako vytvoriť väčšiu hodnotu pre 

zákazníka[7]. Zahŕňa primárne aj doplnkové aktivity. Medzi primárne aktivity patria 

vstup materiálu do podnikania, jeho spracovanie, uvedenie na trh a obsluha. Dlhú 

dobu sa firmy orientovali výhradne na produkt ako na hlavný prostriedok pridania 

hodnoty, ale uspokojenie zákazníka závisí aj na doplňujúcich aktivitách. Tam patrí 

napríklad management, plánovanie, finančné a účtovné oddelenie. Úspech 

nezávisí len na tom, ako dobre predáva každé oddelenie, ale tiež na tom ako sú 

jednotlivé aktivity oddelení koordinované. Aby sa firmy vyhli týmto problémom, 

mali by klásť väčší dôraz na hladký priebeh všetkých obchodných procesov, od 

vývoja produktov až po proces objednávok a platieb. Firmy často nevenujú 

dostatočný dôraz poslednej etape procesu, a to službám zákazníkom, kde sú 

zahrnuté všetky aktivity smerujúce k tomu, aby zákazníci mohli ľahšie kontaktovať 

príslušné miesta vo firme v oblasti služieb, odpovedí a riešení problémov.[7] 

 

Každý zákazník si vytvára svoju vlastnú hodnotu. Tejto hodnote by mala 

porozumieť aj firma, pretože by sa svojou ponukou mala čo najviac prispôsobiť 

danému zákazníkovi, avšak firma si musí zachovať svoju konkurencieschopnosť. 

Tieto zmeny často prebiehajú v oblasti cenovej politiky, ale firmy nemôžu ísť 

neustále s cenou dole. Firmy by sa mali snažiť o vybudovanie vzťahu, kde obe 

strany vyhrajú. Firma bude spokojná, keď zákazník bude pre ňu ziskový, 

a zákazník bude spokojný, keď bude mať kvalitné výrobky za prijateľnú cenu.[14] 
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3.1.3 Vzťah spokojnosti a kvality 

 
Spokojnosť zákazníka a ziskovosť firmy sú úzko spojené s kvalitou 

produktu a služieb. Vyššia úroveň kvality vedie k vyššej spokojnosti zákazníka, čo 

podporuje vyššie ceny a často vedie k zníženiu nákladov. Z toho môžeme usúdiť, 

že programy na zvýšenie kvality zvyčajne vedú k zvýšeniu ziskovosti.  

 

„Kvalita je súhrn prvkov a vlastností produktu alebo služby, ktoré vytvárajú 

schopnosť uspokojiť vyslovené potreby.“5  

 

Vo firmách orientovaných na kvalitu, marketingový management pomáha 

formulovať stratégie a politiku, ktoré usmerňujú zdroje k ľahšiemu dosiahnutiu čo 

najvyššej kvality. Vedľa kvality produktu musí podnik poskytovať kvalitný 

marketing. Počínajúc školeniami predajcov až po služby zákazníkom.[7] 

 

Ani v školstve by na kvalitu výučby nemali zabúdať. Školy medzi sebou 

súperia o žiakov základných škôl, ktorí si školu najčastejšie vyberajú na základe 

referencií a doporučení. Dobré meno a poskytovanie kvalitného vzdelania sú 

veľkou výhodou v konkurenčnom boji.  

 

V rámci programov podporujúcich kvalitu má marketing množstvo úloh. 

Zodpovedá za správnu identifikáciu potrieb a prianí zákazníka, za správnu 

interpretáciu výrobku a vytvorenie časového rozvrhu produkcie. Ďalej musí zaistiť, 

aby objednávky zákazníkov boli správne vyplnené a dostali včasné a presné 

informácie o školeniach, či technickej podpore pre užívanie produktu, udržiavať 

kontakt so zákazníkmi. V neposlednej rade neustále získavať a spracovávať 

námety k zlepšeniu produktov či služieb. 

 

 Spokojnosť zákazníka môže uškodiť, ak dobrý produkt nadhodnotíme, 

alebo vytvoríme reklamnú kampaň, ktorá vyvolá nadmerné očakávania. Môže 

                                                           

5
  

KOTLER, Philip., WONG, Veronica., SAUNDERS, John., ARMSTRONG, Gary. Moderní marketing. 4. evropské vydání. 

Praha. Grada Publishing, a. s., 2007. 1048s. ISBN: 978-80-247-1545-2. Str. 545.
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dôjsť k opačnému účinku, zákazníci majú vysoké nároky na produkt, čo môže 

viesť k sklamaniu alebo nespokojnosti s inak vynikajúcim výrobkom. [7] 

 

Rozpor medzi očakávaním zákazníka a nedostatočnou kvalitou dokazuje aj 

skutočnosť, že kvalita musí byť vždy hodnotená z pohľadu zákazníka. Ani 

najlepšie marketingové oddelenie nedokáže úspešne predávať produkt, ktorý 

nespĺňa potreby zákazníkov. Pri hodnotení spokojnosti zákazníka sa má vždy 

vychádzať zo skutočných názorov a pocitov zákazníka, a nie z predstáv 

organizácie o jeho prianiach a požiadavkách.[9] 

 

Zákazník hodnotí rôzne ponuky a podľa nich si stanoví svoje nákupné 

rozhodnutia. Spokojnosť zákazníka s nákupom závisí od toho, čo zákazník od 

daného produktu očakával a čo mu produkt priniesol. Zákazník môže dosiahnuť 

rôzne úrovne spokojnosti.[7] 

Progresívna spokojnos ť zákazníka, znamená naplnenie očakávaní s pozitívnou 

odozvou. Ak zákazníkom stanovené očakávania prekoná nejaký výrobok, tak je 

veľmi pravdepodobné, že zákazník bude veľmi spokojný. Spravidla dochádza 

k zvyšovaniu očakávaní.  

Ďalším stupňom je stabilizovaná spokojnos ť zákazníka, je to potvrdenie 

očakávaní. Očakávania a skúsenosti s produktom sú rovnaké. Zákazníci si 

ponechávajú svoje očakávania. Zásadne však hľadajú zlepšenie už raz 

dosiahnutého stavu.  

Nakoniec je to nespokojnos ť čiže nenaplnenie očakávaní. V dôsledku príliš 

vysokých očakávaní zo strany zákazníka, môže výkon firmy dopadnúť horšie ako 

očakávaný výkon.[9] 

 

Očakávania bývajú zväčša založené na minulých nákupných 

skúsenostiach, na názoroch známych, na sľuboch firmy a konkurencie. Pre firmy 

je dôležité nastaviť správnu hladinu očakávaní, ak ju stanovia nízko, neprilákajú 

dostatok zákazníkov, aby si výrobok kúpili. Niektoré firmy mieria vysoko, pretože 

vedia, že zákazníci, ktorí sú len spokojní, často menia  dodávateľa, nakupujú tam, 

kde je lepšia ponuka. Naopak tí, ktorí sú s určitým dodávateľom alebo značkou 

veľmi spokojní, obvykle dodávateľa nemenia.[7] 
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3.1.4 Sledovanie spokojnosti zákazníka  

 

Princíp merania spokojnosti zákazníka je založený na meraní celkovej 

spokojnosti, ktorá  je ovplyvnená radou čiastkových faktorov spokojnosti. Tieto 

faktory musia byť merateľné a musíme poznať, aký význam má jednotlivý faktor 

pre zákazníka.  

 

Meranie spokojnosti zákazníka sa môže vykonávať pomocou indexu 

spokojnosti zákazníka. Jedná sa o americký a európsky prístup (ACSI, ECSI).  

Európsky model spokojnosti zákazníka (ECSI), ako jedna z metód merania 

spokojnosti zákazníka spočíva v definícií siedmych premenných[3]: 

Image  je premenná vzťahujúca sa k produktu, službe, firme či značke. 

Predstavuje prvotný bod analýzy spokojnosti zákazníka, patrí tu napr. dôvera 

k firme, stabilita firmy, dôvody k prvotnému nákupu, spontánna znalosť značky, 

známosť v porovnaní s konkurenčnými značkami. 

Očakávania zákazníka sú individuálne očakávania zákazníka vzťahujúce sa na 

produkt či službu. Bývajú výsledkom propagácie, predchádzajúcich skúseností 

a majú priamy vplyv na spokojnosť zákazníka. 

Vnímanie kvality  zákazníkom sa týka produktu a služieb, ktoré produkt 

sprevádzajú. 

Vnímanie hodnoty  – je najmä spojené s cenou výrobku a s tým spojenou 

očakávanou kvalitou. Vyjadruje sa ako pomer ceny a vnímanej kvality.  

Spokojnos ť zákazníka  – celkové uspokojenie potrieb a očakávaní klienta, 

celková spokojnosť, ako aj spokojnosť s čiastkovými produktmi. 

Sťažnosti zákazníka bývajú dôsledkom porovnania výkonu a očakávania, 

vznikajú len v prípade nespokojnosti zákazníka.  

Lojalita (vernos ť) zákazníka  sa prejavuje opakovaným nákupom a cenovou 

toleranciou. Vzťahy medzi jednotlivými premennými znázorňuje obr. 3.1. 

 

Tieto informácie je možné zistiť napr. analýzou sťažností, spätnou väzbou 

z predajných reťazcov, alebo od vlastných pracovníkov, tu však môže dôjsť 

k skresleniu údajov. Marketingovým výskumom pomocou niektorej psychologickej 

metódy ako je skupinový rozhovor (kvalitatívne údaje), alebo marketingovým 
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výskumom pomocou tzv. satisfakčného reprezentatívneho šetrenia, ktoré môže 

byť jednorazové, alebo opakované napr. využitie panelu (skúmanie spokojnosti 

u jedného zákazníka v čase). 

 

Obr. 3.1: Európsky model spokojnosti zákazníka 

 

Zdroj: [3]  

 

Mnoho podnikov neustále sleduje spokojnosť či nespokojnosť zákazníkov. 

Okrem ECSI či ACSI používajú rad ďalších metód, ktoré zisťujú mieru spokojnosti 

zákazníkov. 

 

Najznámejšou metódou je systém prianí a s ťažností . Zákazník môže 

firme anonymne oznámiť svoje sťažnosti či priania. Najčastejšie prostredníctvom 

schránok prianí a sťažností, zákazníckych telefónnych liniek, zápisov do kníh 

sťažností, alebo vyplnením rôznych formulárov. Tieto informácie poskytujú 

organizácii podnety na zvýšenie spokojnosti svojich zákazníkov. Taktiež slúžia 

k čo najkratšiemu odstraňovaniu vzniknutých problémov.  

Mystery shopping  (fiktívne nakupovanie) je metóda postavená na najatí osoby, 

ktorá reprezentuje potenciálneho zákazníka. Jeho úlohou je skúmať silné a slabé 

stránky predaja ako vlastných výrobkov a služieb, tak aj konkurenčných produktov. 

Títo fiktívni zákazníci môžu hrať rôzne situácie napr. reklamáciu, kde sledujú ako 

pracovníci tento problém vyriešia. Využíva sa aj pri telefonických sťažnostiach, 

pracovníci výskumu sledujú ako dlho ich pracovník danej firmy nechá čakať, aký 

má hlas, aká je jeho ochota pomôcť, poradiť.  

Podstatou analýzy stratených zákazníkov  je zisťovanie príčiny nespokojnosti 

zákazníkov, ktorí prestali nakupovať určité výrobky či služby, alebo prešli ku 
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konkurencii. Dôležité je sledovať podiel stratených zákazníkov z celkového počtu 

zákazníkov. [7] 

Systém prianí a sťažností často neposkytuje plný obrázok o spokojnosti 

zákazníka. Často sa stáva, že nespokojní zákazníci sa nesťažujú, ale rovno 

zmenia dodávateľa. Preto firmy často robia rôzne prieskumy spokojnosti 

zákazníkov. Tieto prieskumy slúžia firme k zisťovaniu spokojnosti svojich 

zákazníkov, pravidelne využívajú prieskumy ako je dotazovanie, telefonáty, 

pozorovanie či rôzne experimenty. 

Dotazník  má široké uplatnenie pri skúmaní spokojnosti. Základom pre zostavenie 

dotazníku hodnotiaceho spokojnosť je identifikácia požiadaviek zákazníkov. 

Dotazníky majú vo výskume spokojnosti zákazníka dôležitú úlohu. Na základe 

získaných odpovedí sa zistí spokojnosť zákazníkov, v prípade nespokojnosti sa 

zistia jej príčiny. Preto je veľmi dôležité zvoliť si správne otázky, ktoré v dotazníku 

použijeme. 

Pozorovanie  má limitované použitie, pretože výskumník nemá možnosť byť 

dlhodobo prítomný v súkromí spotrebiteľa a sledovať jeho emocionálne reakcie na 

kvalitu a funkčnosť produktu v reálnom prostredí. 

Rozhovor  má pri skúmaní spokojnosti najširšie použitie. Umožňuje získať priamu 

spätnú väzbu od zákazníka, ktorý používa daný produkt alebo službu. Hĺbkové 

rozhovory vedie psychológ. 

Experiment  najčastejšie vo forme produktových testov sa môže použiť na 

posúdenie spokojnosti. [3] 

 

3.1.5 Spokojnos ť a vzdelanie 

 

Existujú rôzne štúdie zaoberajúce sa vymedzením kvality a efektívnosti 

vzdelávacích služieb, ako základného prvku spokojnosti zákazníka. Sledujeme, 

aký prínos bude mať vysokoškolsky vzdelaný odborník pre organizáciu, určitý 

odbor, alebo dokonca odvetvie národného hospodárstva. Spokojnosť môže mať 

subjektívnu i objektívnu stránku. Objektívna stránka spokojnosti zákazníka by 

mala vychádzať najmä z prijatých medzinárodných štandardov. Tieto štandardy je 

potrebné rozvíjať a zdokonaľovať, a to vo všetkých druhoch škôl. Kvalita 

a efektívnosť vzdelania a jej vyhodnocovanie je centrom pozornosti ekonomickej 
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vedy i spoločenskej praxe. Vo verejnom sektore má školstvo dôležité postavenie, 

a tým aj výchova a vzdelanie.  

 

Aby sme čo najobjektívnejšie vyhodnotili efektívnosť vzdelávania 

a vzdelania musíme brať do úvahy základné znaky týkajúce sa vzdelania.  

 

Charakteristiky týkajúce sa vzdelania[9]: 

- celospoločenské – vzdelanie je základný prvok ekonomického rastu, 

- individuálne – sú podmienené jednotlivcom, vychádzajú zo skutočnosti, že 

vzdelávajúci sa vynakladá na získanie určitého stupňa vzdelania okrem 

duševných aj finančné prostriedky, 

- vzdelávací systém – vzdelávanie ako aj výchovu radíme do sféry služieb, 

avšak bolo by účelnejšie vzdelanie posudzovať špecificky, ako odvetvie, 

ktoré produkuje kvalifikovanú pracovnú silu, 

- pedagogické – ovplyvňuje predovšetkým výsledný efekt. Rozhodujúcim 

činiteľom je učiteľ a jeho práca. 

 

Ak chceme vytvoriť predpoklady na posúdenie efektívnosti a kvality 

vzdelávania, musíme si vymedziť čo najväčší počet teoretických účinkov 

vzdelávania. Efektívnosť vzdelávania je pomer vstupov (účinkov vzdelania) 

a výstupov, čiže nákladov vložených na jeho dosiahnutie. Účinky vzdelania sa 

prejavujú druhotne, pri realizovaní schopností získaných vzdelaním. 

 

Spokojnosť študenta závisí na[9]: 

- základnom úžitku – základná funkcia (získanie vedomostí), 

- hmatateľnom úžitku – kvalita vyučujúceho, učebné pomôcky, 

- nehmatateľnom úžitku – ochota pracovníkov školy, spolužiaci, občerstvenie. 
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3.2 Služby  

 

Vo svojej bakalárskej práci sa zaoberám spokojnosťou zákazníkov so 

službami v školstve. Školstvo poskytuje vzdelanie, ktoré je službou, preto si 

myslím, že je vhodné objasniť, čo je pojem „služba“ a aké sú jej hlavné vlastnosti.  

 

V minulosti sa význam služieb pre národné hospodárstvo značne 

podceňoval. Služby znamenali statky, ktoré neprodukujú žiadnu hodnotu. 

K značnému rozvoji sektoru služieb došlo začiatkom 90. rokov. [5]  

 

„Služba je akákoľvek činnosť alebo výhoda, ktorú jedna strana môže 

ponúknuť druhej strane, v zásade je nehmotná, jej výsledkom nie je vlastníctvo, 

produkcia služby môže, ale nemusí byť spojená s hmotným produktom.“6  

 

Philip Kotler rozdelil ponuky služieb do 4 kategórií:  

- čisto hmotný tovar -  tento produkt nie je spojený s poskytovaním služby, 

napr. predaj mydla, pečiva, 

- hmotný tovar so sprevádzajúcimi službami – majú za úlohu zvýšiť 

príťažlivosť tovaru pre spotrebiteľa napr. predaj elektroniky, 

- dôležitá služba so sprevádzajúcimi menšími výrobkami a službami – ako je 

napr. cestovanie lietadlom prvou triedou, 

- len služba – ako je napr. psychoterapia, vzdelávanie.7  

 

3.2.1 Vlastnosti  služieb  

 

Hmotné výrobky či produkty a služby majú rad odlišností. Zákazníci ich 

vnímajú i hodnotia odlišne. Služby majú typické vlastnosti, ktorými sú nasledujúce.  

Nehmotnos ť -  je najcharakteristickejšou vlastnosťou služieb a od nej sa odvíjajú 

ďalšie vlastnosti služby. Služby sú značne abstraktné a nehmatateľné. Čistú 

                                                           

6 JANEČKOVÁ, Ludmila., VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb. 1. vydání. Praha. Grada Publishing, spol. s r. o., 2001. 

180s. ISBN: 80-7169-995-0. Str. 12. 

7 PAYNE, Adrian. Marketing služeb. 1. vydání. Praha. Grada Publishing, spol. s r. o., 1996. 248s. ISBN: 80-7169-276-X. 

Str. 15. 
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službu nemožno zhodnotiť žiadnym fyzickým zmyslom – pred kúpou si ju 

nemôžeme  prezrieť, a len v málo prípadoch ju môžeme vyskúšať. Je ťažké, ak 

nie nemožné, služby vystavovať alebo poskytovať vzorky.  

Neoddelite ľnos ť – produkciu a spotrebu služby nie je možné od seba oddeliť. 

Služba je produkovaná v prítomnosti zákazníka, čo znamená, že zákazník je 

súčasťou poskytovania služby, je neoddeliteľnou súčasťou jej produkcie.  

Poskytovateľ a zákazník sa musia stretnúť v mieste, čase aby mohla byť služba 

realizovaná. Výroba a spotreba služieb zväčša prebieha súčasne. Dochádza 

k interakcii kedy sa poskytovateľ stáva súčasťou poskytovanej služby, a má 

obmedzenú produkčnú kapacitu.  

Heterogenita  – pri poskytovaní služieb sú prítomní ľudia ako zákazníci tak 

poskytovatelia služby. Ich chovanie sa nedá predvídať. Na rozdiel od výrobku, 

u služby nie je možné vykonať výstupnú kontrolu pred jej dodaním. Preto je 

možné, že služby sa líšia a to aj v jednej firme. Nehmotnosť a heterogenita služieb 

vedie k tomu, že služby možno ťažko patentovať. Heterogenita služieb a väčšia 

ľudská účasť pri procese poskytovania služieb vedú k tomu, že vstup na trhu 

služieb je jednoduchší, ale je tam taktiež viac konkurentov. 

Zničiteľnos ť – nehmotnosť služieb vedie k nemožnosti skladovania, vrátenia, 

uchovávania alebo predania. Pre daný okamžik sú stratené (zničené). Zle 

poskytnuté služby možno reklamovať. V niektorých prípadoch zle poskytnutú 

službu možno nahradiť poskytnutím inej, kvalitnejšej služby.  

Nemožnos ť vlastníctva  – pri nákupe určitého výrobku vzniká zákazníkovi právo 

tovar vlastniť. Avšak pri službe to tak nie je, súvisí to s jej nehmotnosťou 

a zničiteľnosťou. Pri poskytovaní služby zákazník nezíska výmenou za peniaze 

žiadne vlastníctvo, kupuje si len právo na poskytnutie služby. [5, 8, 11]  

3.2.2 Spokojnos ť s kvalitou služieb 

 

Pri službách zákazník hodnotí kvalitu podľa iných kritérií ako pri hmotných 

produktoch. Významnú úlohu zastáva predovšetkým image firmy, ktorá môže 

výrazne ovplyvniť vnímanie kvality poskytovanej služby. Medzi faktory, ktoré 

najviac ovplyvňujú kvalitu služieb patria[11]: 

hmatate ľné aspekty  – fyzické objekty, vzhľad personálu, vybavenie miestnosti, 
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spo ľahlivos ť – schopnosť dodať požadovanú službu presne, riadne a spoľahlivo, 

vnímavos ť – vrúcnosť, ochota pomôcť zákazníkom, poskytnúť im okamžitú 

službu, 

istota  – vedomosti a zručnosti zamestnancov, vystupovanie zamestnancov, ktoré 

budí dôveru, istotu, 

empatia  – starostlivý prístup, individuálna starostlivosť o zákazníka.  
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4  Metodika výskumu  

 

4.1 Prípravná fáza 

 

4.1.1 Definovanie problému 

 

Neustále sa zvyšujú nároky, nielen na produkty či služby, ale aj na 

vzdelanie. Na trhu je čoraz väčší výber škôl, žiaci sú za vzdelaním ochotní 

cestovať aj ďalej. Významnou konkurenčnou výhodou, je dobré meno školy, ktoré 

netvorí, len kvalitné vzdelanie, ale aj vedľajšie služby, ktoré škola žiakom 

poskytuje.  

 

4.1.2 Definovanie cie ľa 

 

Hlavným cieľom tohto výskumu je zistenie spokojnosti študentov Obchodnej 

akadémie D. M. Janotu v Čadci.  Budem sa zaoberať spokojnosťou študentov so 

službami, ktoré škola poskytuje, prečo študenti niektoré služby využívajú 

minimálne, alebo nevyužívajú vôbec. Ďalej by som chcela zistiť, či majú študenti 

záujem aj o iné služby, ktoré OA neposkytuje.  

 

4.1.3  Hypotézy 

 

Hypotézy, ktoré uvádzam sú stanovené na základe môjho osobného úsudku. 

Predpokladám, že väčšina hypotéz sa potvrdí.  

- Hypotéza č. 1 Najmenej 60 % dotazovaných študentov je spokojných so 

službami, ktoré škola poskytuje.  

- Hypotéza č. 2 Najmenej 80 % dotazovaných študentov využíva služieb 

bufetu, ale najviac 40 % študentov využíva služieb jedálne.  

- Hypotéza č. 3 Najviac 40 % dotazovaných študentov navštívilo webovú 

stránku OA D. M. Janotu v Čadci a hodnotia ju pozitívne.  

- Hypotéza č. 4 Najviac 45 % dotazovaných študentov využíva mimoškolské 

aktivity (krúžky) ponúkané  školou. 
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4.1.4 Typy údajov 

 

Základným informačným zdrojom, z ktorého budem čerpať, sú primárne 

údaje získané dotazníkom. Doplňujúce údaje budem čerpať zo sekundárnych 

zdrojov a to interných zdrojov OA D. M. Janotu, odbornej literatúry a internetu. 

 

4.1.5 Metoda marketingového výskumu 

 

Ako metódu marketingového výskumu som si vybrala písomné 

dotazovanie. Ide o metódu, ktorá je pomerne rýchla a jednoducho z nej možno 

zistiť postoje, preferencie, či záujmy dotazovaných, zistené údaje sa relatívne 

ľahko vyhodnocujú.  

 

 Dotazník 

 

Keďže základným zdrojom dát je dotazovanie, bolo potrebné si zostaviť 

dotazník. Mnou zostavený dotazník obsahuje 16 otázok. V úvode som sa 

predstavila, uviedla dôvod a cieľ výskumu, uistila som respondentov, že dotazník 

je anonymný a výsledky budú použité len na moju bakalársku prácu.   

 

V dotazníku prevažujú uzatvorené otázky, kde majú respondenti k dispozícií 

škálu s odpoveďami, z ktorých majú možnosť si vybrať. V menšej miere sú 

zastúpené polouzatvorené otázky, kde ponúkam škálu odpovedí, v prípade, že im 

žiadna, mnou poskytnutá možnosť nevyhovuje, majú priestor uviesť svoj vlastný 

názor. V dotazníku sa nachádza, len jedna otvorená otázka. Pri týchto otázkach je 

odpoveď výlučne na respondentovi. V dotazníku som často používala tzv. batérie, 

kde som skúmala, ako sú študenti spokojní s vybranými znakmi, aké dôležité sú 

pre nich tieto znaky a do akej miery súhlasia s tvrdeniami týkajúcimi sa webovej 

stránky školy a výučby. V závere som uviedla identifikačné otázky, ako sú 

pohlavie a ročník, ktorý práve navštevujú. Ukážka dotazníku, ktorý bol použitý pri 

výskume je v Prílohe 1. 
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4.1.6 Technika výberu vzorku respondentov 

 

Použijem nereprezentatívnu techniku, konkrétne techniku vhodného 

úsudku. Táto technika je založená na predpoklade, že respondenti, ktorých sa 

výskum týka, sa budú zhromažďovať na určitom mieste, alebo pri určitej udalosti. 

Keďže sa môj výskum týka študentov OA, predpokladala som, že bude 

najvhodnejšie a najúčinnejšie dávať dotazník študentom v budove OA,  čím 

vylúčim respondentov, ktorých sa dotazník netýka. Základným súborom sú pre 

mňa všetci študenti OA, v súčasnosti je to 650 žiakov. Výberovým súborom pre 

výskum je 200 študentov. Z každého ročníka si vyberiem 50 študentov, aby som 

mohla sledovať, ako sa s dobou strávenou na OA menia názory či postoje na 

služby školy. 

 

4.1.7 Pilotáž  

 

 Pilotáž som vykonala na príbuzných a kamarátoch, ktorí sú vo veku 

študentov OA. Na základe ich doporučení som pozmenila, alebo doplnila pár 

otázok, predovšetkým tie, ktoré sa týkali batérií.  Otázka č. 5 obsahovala batériu, 

v ktorej bolo nutné hodnotiť ako sú študenti spokojní s vybranými faktormi, 

a taktiež ako sú dané faktory pre nich dôležité. Zistila som, že nie všetci správne 

chápu zadanie otázky. Preto som túto otázku rozdelila, v ot. č. 5 sa pýtam, len na 

spokojnosť, a v ot. č. 8 sa pýtam len na dôležitosť. Otázku, v ktorej študenti 

hodnotili dôležitosť som zámerne neumiestnila za otázkou hodnotiacou spokojnosť 

študentov. Hlavným dôvodom bolo aby dve podobné otázky neboli za sebou, 

a tým som sa vyhla nepochopeniu pojmov. K otázke č. 8 som uviedla príklad pre 

ľahšie pochopenie otázky, či významu ako chápem dôležitosť. Znaky týkajúce sa 

webovej stránky som chcela zakomponovať do batérie, ale zistila som, že pod 

znakmi, ktoré som uviedla si každý môže predstaviť niečo iné. Preto som do 

batérie uviedla tvrdenia, ktoré lepšie vystihujú na čo sa pýtam, a pre respondenta 

sú zrozumiteľnejšie. To isté sa týkalo aj batérie týkajúcej sa vzdelania.  
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4.1.8 Časový harmonogram 

 

Tab. 4. 1: Časový harmonogram  
Činnos ť Realizácia  
Definovanie cieľa, hypotéz 12. 01. 2009 
Zostavenie dotazníku  12. – 14. 01. 2009 
Pilotáž 15. 01. 2009 
Zber dát  02. – 13. 02. 2009 
Spracovanie údajov 13. – 15. 02. 2009 
Analýza údajov 16. – 22. 02. 2009 
Vyhodnotenie výsledkov a potvrdenie 
hypotéz 23. – 28. 02. 2009 

Návrh opatrení 02. – 05. 03. 2009 
 

4.1.9 Rozpočet 

 

Tab. 4.2: Rozpočet 
Položka  Náklady na jednotku  Množstvo  Spolu  
Náklady na tlač dotazníkov 0,07 € (2,-- Sk) 200 ks 14,-- € (400,--Sk) 
Cestovné 0,56 € (17,-- Sk) 2 ks 1,12 € (34,-- Sk) 
Mzda 2,-- €  (60,25 Sk) 3 h 9,-- € (180,75 Sk) 
Spolu    24.12 € (614,75 Sk) 

   

4.2 Realizačná fáza  

 

Po dohode s pani riaditeľkou Ing. Elenou Kováčovou mi bolo umožnené 

rozdať dotazníky študentom OA. Následne som sa dohodla s vyučujúcimi, počas 

ktorých hodín môžem prísť dotazníky rozdať, čím som sa vyhla prípadným 

nedorozumeniam.  

 

 Pri získavaní vopred stanovenej štruktúry výberového vzorku, ktorý som 

stanovila na 50 študentov v každom ročníku, sa nevyskytol žiadny problém. Z toho 

vyplýva, že skutočná veľkosť výberového vzorku sa zhoduje s plánom, 200 

študentov, z každého ročníka 50. Všetky vyplnené dotazníky som použila, ak 

študenti niektorej otázke nerozumeli, mali možnosť sa opýtať a ja som im danú 

otázku vysvetlila. 

 

Získané dáta vyhodnocujem pomocou softwaru Microsoft Office Excel. 
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5  Analýza spokojnosti študentov 

 

 Táto časť bakalárskej práce je zameraná na analýzu výsledkov, ktoré som 

získala prostredníctvom primárneho zdroja – dotazníkov a sekundárnych zdrojov – 

webovej stránky a interných zdrojov školy. 

 

5.1 Štruktúra respondentov 

 

Na zistenie identifikačných údajov som použila otázky na zistenie pohlavia 

a ročníka. Čo sa týka pohlavia v škole je 83% zastúpenie žien a len 17% 

zastúpenie mužov. Pri analyzovaní dotazníkov som zistila, že na dotazníky mi 

odpovedalo 37 mužov čo je 18,5 % a 163 žien (81,5 %). 

 

Obr. 5.1: Rozdelenie študentov podľa        Obr. 5.2: Rozdelenie študentov podľa  

pohlavia        ročníkov 

        

 

5.2 Analýza výsledkov dotazníku  

 

Škola poskytuje svojím študentom rad aktivít či služieb, ktoré môžu 

využívať, a tým si spríjemniť čas strávený v škole. Tieto služby sú vzhľadom na to, 

že študenti v areáli školy trávia takmer 2/3 pracovného dňa nevyhnutné. Študenti, 

ale nakoniec aj pedagógovia, či iní pracovníci školy potrebujú mať vytvorené také 

podmienky, aby sa čo najviac dokázali sústrediť na výučbu, či prácu, ktorú majú 

vykonávať.  
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5.2.1 Spokojnos ť so službami  

 

 OA poskytuje mnoho služieb, na tie, podľa môjho názoru najviac využívané 

som sa zamerala aj v jednotlivých otázkach. Prvá otázka bola zameraná na 

zistenie celkovej spokojnosti so službami, ktoré škola poskytuje a ako 

poskytované služby vnímajú študenti celkovo.  

 

Študenti hodnotili služby veľmi pozitívne, viac ako 90 % z opýtaných 

študentov je so službami školy prinajmenšom spokojný/á. Len 6 % z opýtaných 

študentov je so službami nespokojných a nik neoznačil odpoveď absolútne 

nespokojný/á. Odpovede študentov na danú otázku znázorňuje obr. 5.3. V rámci 

pohlaví nie sú výrazné odlišnosti v názoroch na spokojnosť. Iné je to pri 

odpovediach v rámci ročníkov. Najviac spokojní sú študenti 1. ročníka, nik 

z opýtaných študentov neuviedol odpoveď nespokojný/á. Naopak až 12 % 

opýtaných študentov 4. ročníka, označilo odpoveď nespokojný/á. Rozdiely 

odpovedí medzi mužmi, ženami a ročníkmi sú uvedené v prílohe 4. 

 

Z toho mi vyplýva, že škola poskytuje svoje služby dobre, žiakom vytvára 

vhodné podmienky pre výučbu. Jemne vybočujúcu nespokojnosť študentov         

4. ročníka  môže mať za následok viacero faktorov, ako napr. blížiace sa maturitné 

skúšky, nemožnosť stužkovej slávnosti v zahraničí, alebo zvyšujúce sa nároky na 

služby školy. Túto nespokojnosť môže spôsobovať akýkoľvek aj vedľajší faktor, 

ktorý práve pôsobí na daného žiaka.  

 

Obr. 5.3: Spokojnosť opýtaných študentov OA so službami na škole  
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5.2.2 Záujem o školou neposkytovanú službu 

 

Keďže existuje možnosť, že študentmi vyjadrená nespokojnosť môže byť 

spôsobená tým, že nejaká služba študentom na škole chýba, bolo vhodné do 

dotazníku zahrnúť druhú otázku.  

 

Zo škály možností, ktorú som dala k dispozícií, bol medzi študentmi najväčší 

záujem o viac oddychových kútikov, túto odpoveď označilo 51 % opýtaných, 36 % 

opýtaných študentov malo záujem o dostavbu vonkajšieho ihriska, 35 % študentov 

by privítalo viac PC miestností. O niečo menší úspech mala vlastná kopírovacia 

miestnosť, túto možnosť si zvolilo 29 % z opýtaných študentov. Obrázok 5.4 

znázorňuje odpovede študentov. Bez ohľadu na pohlavie, či ročník najviac 

respondentov označilo viac oddychových kútikov. Pri hodnotení výsledkov podľa 

pohlavia sa ukázalo, že muži by dali prednosť PC miestnosti, zatiaľ čo ženy by 

uprednostnili vonkajšie ihrisko. V rámci ročníkov sa tieto 2 možnosti striedali na 2. 

a 3. mieste, v 4. ročníku sa však na 2. miesto dostala kopírovacia miestnosť 

s materiálmi k vyučovacím hodinám. Nejde však o extrémny nárast o túto možnosť 

má záujem  36 % dotazovaných. Túto skutočnosť pripisujem skutočnosti, že 

študenti sú v maturitnom ročníku, preto by privítali viac študijných materiálov. 

O krúžok, ktorý by na škole chýbal študenti neprejavili výraznejší záujem, avšak 

zvíťazili by moderné tance. V rámci možností bol priestor na návrhy, ktoré škála 

neposkytovala, túto možnosť taktiež využilo minimum opýtaných študentov (do 10 

%). Zo študentov, ktorí túto možnosť využili, 60 % uviedlo chýbajúcu fajčiarsku 

miestnosť. Záujem je predovšetkým v 2. a 3. ročníku. Následne študenti uviedli 

skrinky na knihy, viac miesta v bufete, viac exkurzií a možnosť ísť cez prestávku 

mimo areálu školy. Viac údajov nájdete v prílohe 5. 

 

Vzhľadom na výsledky z prvej otázky predpokladám, že doteraz ponúkané 

služby školy dostatočne uspokojujú potreby študentov. Vysoký dopyt po 

oddychových miestach je spôsobený tým, že na škole sú len 3 oddychové miesta, 

kde študenti môžu stráviť prestávky. Tieto oddychové miesta sú na rovnakom 

poschodí, v okolí bufetu, kde sa zhromažďuje väčší počet študentov. Čo sa týka 

fajčiarskej miestnosti, tento nedostatok pociťujú študenti z toho dôvodu, že cez 
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prestávky nemajú možnosť bez dovolenia zamestnanca školy, opustiť areál školy, 

a v ktorom je fajčenie zakázané.  

 

Obr. 5.4: Záujem o služby, ktoré škola neposkytuje 

 

 

5.2.3 Využívanie služieb bufetu  

 

Podľa môjho názoru na škole študenti najviac využívajú služieb bufetu. 

Nasledujúca otázka bola venovaná frekvencii nákupov u študentov. Školský bufet 

má široký sortiment, ponúka rôzne nápoje či už horúce alebo studené. Z jedál 

predovšetkým polotovary ako sú hot-dogy, hamburgery, hranolky, rôzne 

cukrovinky, nanuky, slané pochutiny ako tyčinky, chipsy. V bufete je aj miesto, kde 

si študenti môžu posedieť, čo môžeme pokladať za ďalší oddychový kútik.  

 

Služieb bufetu využíva 96 % opýtaných študentov. Denne ho navštevuje 

54 % dotazovaných študentov. Tieto údaje sa vzhľadom na pohlavie nelíšia. 

Vzhľadom k rozdeleniu podľa ročníkov, najviac tieto služby využívajú študenti 2. 

a 3. ročníka. Medzi študentmi posledného ročníka je najviac  tých študentov, ktorí 

navštevujú bufet 1x týždenne. Služieb bufetu nevyužívajú len 4 % opýtaných 

študentov. V rámci 1. ročníka sú 2 extrémy, denne využíva školský bufet 64 % 

opýtaných študentov, čo je zo všetkých ročníkov najviac, na druhej strane len 

max. 2 - 3x do mesiaca ho využije 22 % študentov. Viac údajov nájdete v obr. 5.5 

a v prílohe 6. 
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Vzhľadom na to, že študenti majú k dispozícií vlastné peňažné prostriedky, 

predpokladá sa, že bufet bude mať veľké využitie. Čo sa týka tzv. extrémov v             

1. ročníku, dôvodom môže byť skutočnosť, že na základných školách, buď bufet 

nebol, alebo si žiaci do školy peniaze nenosili, preto ho teraz považujú za určitý 

luxus. Na druhej strane aj možno preto, je najvyššie percento tých, ktorí služieb 

bufetu takmer nevyužívajú, v tomto ročníku. Nie sú na bufet zvyknutí a vlastne ho 

ani nepotrebujú, alebo len výnimočne.   

 

Obr. 5.5: Návštevnosť bufetu v rámci ročníkov 

 

     

5.2.4 Využívanie služieb jedálne  

 

 Vzhľadom na dobu, ktorú študenti strávia v škole je pre nich prísun teplého 

jedla veľmi dôležitý. Taktiež prestávka, ktorá je medzi hodinami, aby mali stravníci 

dostatok času na obed je dobrým riešením, študenti si oddýchnu od učenia, aby 

sa mohli ďalej sústrediť na výučbu.  

Tabuľka 5.1 uvádza presné počty stravníkov. 

 

Tab. 5.1: Počet stravníkov školskej jedálne OA 

Škola Počet študentov 
(stravníkov) 

Počet nepedagogických 
a pedagogických 
pracovníkov školy 

(stravníkov) 
OA 178 64 
ZSŠHSaO 73 30 
SOU - strojárska 74 43 
Spolu  325 137 

Zdroj: [24] 
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 Podľa interných údajov, služieb jedálne využíva 27 % študentov školy. 

Z údajov zistených dotazníkom patrí medzi stravníkov jedálne 38 %  z 

dotazovaných študentov. Služieb jedálne viac využívajú muži ako ženy. Tento 

rozdiel je až 13 %. Z dotazovaných mužov sa stravuje v jedálni 49 %, zatiaľ čo 

stravníkov medzi ženami je 36 %. V rámci ročníkov je najviac stravníkov medzi 

prvákmi a štvrtákmi, naopak najmenej stravníkov je v 3. ročníku. Viac údajov 

nájdete v prílohe 7.  

 

 Vzhľadom na to, že študenti majú možnosť stravovania počas vyučovania, 

je využívanie jedálne nízke. Cena obedov je v porovnaní s ktoroukoľvek 

reštauráciou, kde ponúkajú denné menu skutočne nízka, študent obedom v jedálni 

ušetrí okolo 1,66 € (50 Sk). Skutočnosť, že medzi mužmi je väčší záujem 

o stravovanie v školskej jedálni, je podmienený väčšou potrebou po teplom jedle. 

Podľa môjho názoru sú muži menej vyberaví ako ženy, takisto muži majú väčší 

apetít a preto je pre nich výhodnejšie naobedovať sa v jedálni.  

 Aj napriek týmto silným výhodám je počet stravníkov nízky, ako hlavné 

dôvody študenti uviedli – stravovanie doma, nezáujem, nechutí im jedlo v jedálni, 

krátky čas a dlhé rady na jedlo. Presné údaje znázorňuje obrázok 5.6. 

 

Obr. 5.6: Dôvody prečo študenti OA nenavštevujú školskú jedáleň 

      

 

5.2.5 Krúžky  

  

 Škola ponúka svojim študentom rad krúžkov, a to nielen športové, ale aj 

oddychové, či vzdelávacie. V tabuľke 5.2 sú uvedené krúžky, ktoré boli tento rok 

otvorené, a počty žiakov, ktorí daný krúžok navštevujú.  
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Tab. 5.2:  Krúžky ponúkané školou  

Krúžok  Počet študentov  Krúžok  Počet 
študentov 

Basketbalový 19 Slovenský jazyk a literatúra  18 
Florbalový 14 Anglický jazyk 34 
Športovo-kondičný 15 Nemecký jazyk 11 
Volejbalový 12 Matematika 39 
Kultúrny 13 Účtovanie v praxi 10 
Redakčný 10 Účtovanie v OMEGE 27 
Internetový 36 Spolu  258 
Zdroj: [18]  

 

 Z údajov v tabuľke 5.2 je zrejmé, že najviac navštevované sú vzdelávacie 

krúžky, teda krúžky, v ktorých sa študenti majú možnosť doučovať, či 

zdokonaľovať.  

 

 Informovanosti študentov o krúžkoch, ktoré majú k dispozícií, som venovala 

jednu otázku v dotazníku. Z údajov som zistila, že informovanie školy o krúžkoch, 

za výborné považujú len 2 % dotazovaných, za dobré ju považuje 49 % 

opýtaných, avšak za nevyhovujúcu ju považuje len 8 % dotazovaných študentov. 

Obe pohlavia vnímajú informovanosť takmer rovnako,  medzi odpoveďami nie sú 

väčšie rozdiely. Čo sa týka doby strávenej na škole, za najmenej informovaných 

sa považujú študenti 1. ročníka, dobou strávenou v škole sa informovanosť 

študentov zvyšuje. Bližšie údaje nájdete v prílohe 8 a obr. 5.7. 

 

Obr. 5.7: Informovanosť študentov o krúžkoch, ktoré škola ponúka 

 

 

Tabuľka 5.2 uvádza, že až 40 % študentov využíva krúžky, ktoré škola 

ponúka, avšak tieto údaje nie sú úplné. Vzhľadom na to, že jeden študent môže 
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navštevovať viacero krúžkov, tabuľka neuvádza, či študent, ktorý navštevuje daný 

krúžok, nie je  členom aj iného krúžku. Študenti sa do krúžku zapisujú na začiatku 

školského roka, ale už nám nie je známe, či všetci študenti krúžok aj reálne 

navštevujú.  

 

Výsledky dotazníkov uvádzajú, že 30 % respondentov navštevuje nejaký 

z krúžkov školy. Najväčší záujem je o jazyky (až 56 %), na druhom mieste  sú 

športové krúžky (29 %), matematiku a účtovníctvo uviedlo 15 % dotazovaných 

študentov. Muži uprednostňujú športové krúžky (50 %), naopak u žien sú na 

prvom mieste jazyky (63 %). Až 80 % študentov 2. ročníka využíva športové 

krúžky, naopak jazyky navštevuje až 92 % štvrtákov. Medzi hlavné dôvody prečo 

až 70 % študentov nemá záujem o žiadny z krúžkov patrí nedostatok času (71 %), 

nezáujem o krúžky, ktoré škola ponúka (22 %) a rôzne iné aktivity mimo školy 

(7 %).  U študentov 1. ročníka je až 17 % tých, ktorý nevyužívajú krúžky školy kvôli 

aktivitám mimo školy. Naopak až 91 % študentov 4. ročníka uviedlo, že na krúžky 

ponúkané školou nemá dostatok voľného času. Viac informácií nájdete v prílohe 8 

a obrázkoch 5.8 a 5.9. 

 

Priama úmera medzi informovanosťou o krúžkoch a ročníkmi je spôsobená 

tým, že pre prvákov je v prvom rade dôležité zorientovať sa na novej škole, 

zvyknúť si na iný štýl učenia, sú na nich kladené väčšie nároky, dostáva sa k nim 

viac informácií, preto informáciám, ktoré nie sú prioritou venujú menšiu pozornosť. 

Toto pokladám za hlavný dôvod, prečo sa informovanosť s dobou strávenou na 

škole zvyšuje.  

 

Študenti strávia v škole 2/3 pracovného dňa, preto nízky záujem o krúžky je 

pochopiteľný, ako študenti uvádzali v dotazníkoch, študenti domov prichádzajú až 

okolo pol 4 poobede, často aj neskôr. Potrebujú sa pripraviť na nasledujúci deň 

v škole, aj preto sú najviac navštevované jazyky, účtovníctvo, matematika - 

v prípade, že sa študent potrebuje zlepšiť v danom predmete, čas na doučovanie 

si nájde.   
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Obr. 5.8: Najnavštevovanejšie krúžky       Obr. 5.9: Najčastejšie dôvody, prečo 

školy           študenti nenavštevujú krúžky 

       

 

5.2.6 Školský časopis MIKS 

 

 Pod vedením pedagóga majú študenti možnosť navštevovať redakčný 

krúžok, v rámci ktorého už 9. rok vydávajú školský časopis MIKS. Tento časopis 

vychádza pravidelne každé dva mesiace. Medzi stále rubriky tohoto časopisu patrí 

úvod - kde sa venujú aktuálnej téme, problému či sviatku, rozhovor s pani 

riaditeľkou - tu študenti predkladajú svoje návrhy, pripomienky, oznamy od pani 

riaditeľky, správy a oznamy – aktivity školy, kultúrne akcie na Kysuciach, literárne 

okienko – priestor pre vlastnú tvorbu študentov, udeľovanie +/- kde študenti 

poukazujú na správanie svojich vrstovníkov. Okrem týchto stálych článkov 

v časopise nájdeme vtipy, horoskopy, recenzie filmov, texty piesní a žolíka. Žolík 

je častým dôvodom, prečo si študenti tento časopis kupujú. Žolíka môže použiť 

študent v prípade, že nie je pripravený na hodinu a pedagóg ho vyvolá odpovedať. 

Vtedy študent, ak predloží žolíka nemusí ísť odpovedať. Žolíka možno použiť len 

raz. Za tento školský časopis študent zaplatí 0,50 € (15,-- Sk). 

  

Časopis je medzi študentmi veľmi obľúbený, pretože až 93 % dotazovaných 

študentov uviedlo, že časopis pozná a kupuje. Iba 6 % dotazovaných študentov 

uviedlo, že časopis síce poznajú, ale nenakupujú ho a len 1 % dotazovaných 
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nepozná a ani nenakupuje školský časopis MIKS. Školský časopis viac nakupujú 

ženy (okolo 95 %), nákupnosť u mužov je o 6 % nižšia. Čo sa týka ročníkov, vo 

všetkých sa nákupnosť časopisu pohybuje okolo 95 %. Viac údajov sa nachádza 

v prílohe 9. 

 

Hlavné dôvody študentov, ktorí časopis nenakupujú, sú predovšetkým ich 

nezáujem o daný časopis, ďalej uviedli neaktuálnosť informácií, časopis je drahý 

v porovnaní s tým, že nie je farebný a nakoniec možnosť požičania si časopisu od 

spolužiakov. Pár študentov v dotazníku uviedlo, že časopis si kupujú len kvôli už 

zmieňovanému žolíkovi. Podľa môjho názoru je za vysokú predajnosť časopisu 

naozaj zodpovedný žolík. Je to dobrý marketingový ťah, ktorý neustále udržuje 

vysokú predajnosť školského časopisu MIKS.  

 

5.2.7 Spokojnos ť a dôležitos ť vybraných faktorov  

 

 Na vyhodnotenie spokokojnosti a dôležitosti vybraných faktorov boli 

v dotazníku zamerané otázky č. 5 a 8. Obe otázky sú tvorené batériami s danými 

faktormi. Študenti, tieto znaky ohodnotili od 1 do 5, pričom 1 – absolútne spokojný 

alebo daný faktor, je pre mňa absolútne dôležitý, 3 považujem za neutrálny postoj, 

čísla 4 a 5 značia s daným faktorom som nespokojný, daný faktor pre mňa nie je 

dôležitý.   

A - Sortiment, ceny v bufete  – daný faktor je pre študentov veľmi dôležitý, len 

13 % študentov uviedlo, že ceny a sortiment pre nich nie sú dôležité. 

Nespokojných študentov je 29 %. Obe pohlavia hodnotili daný faktor podobne ako 

celkový súbor, nie je medzi nimi väčšia odchylka. Čo sa týka hodnotení v rámci 

ročníkov najmenej spokojní sú študenti 4. ročníka, až 42 % študentov je s daným 

faktorom nespokojných.   

B - Otváracia doba, obsluha v bufete – daný faktor je pre študentov rovnako 

dôležitý, ale študenti sú s ním viac spokojní. Študentov, ktorí sú nespokojní je  

8 %. Daný faktor je dôležitý pre 77 %  opýtaných študentov, čo je len o 5 % menej 

ako u predchádzajúceho faktoru. Študenti 1. ročníka sú najviac nespokojní 

s otváracou dobou a obsluhou v bufete (až 20 %), na druhej strane je medzi 
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prvákmi najviac tých študentov, pre ktorých daný faktor nie je dôležitý, a to až 

45 %.   

C - Výber, chu ť jedál v jedálni  – daný faktor je pre študentov veľmi dôležitý, a to 

až pre 56 % opýtaných študentov, (neutrálny postoj – 40 %), aj napriek vysokým 

nárokom, sú študenti s týmto faktorom spokojní (spokojných je – 57 % 

dotazovaných študentov). Pre mužov je daný faktor menej dôležitý (37 %), na 

druhej strane sú muži viac nespokojní ako ženy, z výsledkov je zrejmé, že rozdiel 

sú len 3 % (nespokojní muži – 11 %, ženy – 8 %). Najmenej spokojní sú študenti 

1. ročníka, kde je až 20 % nespokojných študentov. Daný faktor je najdôležitejší 

pre študentov 4. ročníka, kde nik z opýtaných študentov neuviedol, že daný faktor 

pre neho nie je dôležitý (19 % - neutrálny postoj)  

D - Prostredie, dostatok miesta v jedálni  – s týmto faktorom sú študenti najviac 

spokojní len 2 % dotazovaných študentov je nespokojných, pre 64 % opýtaných 

študentov je daný faktor dôležitý. Ako u predchádzajúceho faktora pre všetkých  

dotazovaných študentov 4. ročníka je daný faktor dôležitý - 100 % (vrátane 

neutrálneho postoja – 29 % ). Najmenej dôležitý je pre študentov 1. ročníka, kde je 

až 32 % študentov, pre ktorých daný faktor nie je dôležitý. 

E - Ponuka a dostupnos ť krúžkov – pre 24 % dotazovaných študentov daný 

faktor nie je dôležitý. Nespokojných je 14 % dotazovaných študentov. Až 51 % 

mužov označilo neutrálnu odpoveď, u žien to bolo 36 %.  Pre mužov je tento faktor 

dôležitejší ako pre ženy, a to až o 9 % (muži 84 %, ženy 75 % - vrátane 

neutrálneho postoja). Najmenej dôležitý je tento faktor pre študentov 1. ročníka, až 

pre 36 % opýtaných študentov tento faktor nie je dôležitý. Najmenej spokojní sú 

študenti 2. ročníka (nespokojných je 22 %), naopak najviac spokojní sú študenti 4. 

ročníka (vrátane neutrálnych postojov - 98 %). 

F – Množstvo informácií v školskom časopise MIKS  – so školským časopisom 

sa spája najväčšia nespokojnosť, s množstvom informácií je nespokojných 26 % 

opýtaných študentov, najväčšia nespokojnosť je medzi študentmi 4. ročníka 

(50 %), naopak najspokojnejší sú študenti 1. ročníka (8 % nespokojných 

študentov). Avšak len pre 26 % študentov 4. ročníka je množstvo informácií 

v školskom časopise dôležité. Ženy sú spokojnejšie ako muži a to o 13 %, 

spokojných žien je 77 %. 
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G – Zaujímavos ť, aktuálnos ť informácií v časopise MIKS  – s týmto faktorom 

sú študenti najmenej spokojní, len 39 % spokojných študentov. Faktor je dôležitý 

pre 48 % dotazovaných študentov. Muži sú nespokojnejší ako ženy a to o 13 % 

(44 % - nespokojných mužov, 31 % - spokojných žien). Naopak zaujímavosť 

a aktuálnosť informácií je dôležitejšia pre ženy ako pre mužov a to o 18 % (muži – 

33 %, ženy – 51 %). Daný faktor je najmenej dôležitý a zároveň sú s ním najmenej 

spokojní študenti 4. ročníka. Zaujímavosť a aktuálnosť informácií v časopise MIKS 

je dôležitá pre 26 % štvrtákov, z toho spokojných je len 22 %. Viac informácií sa 

nachádza v prílohe 10. 

 

Pozičná mapa 

 

Obr. 5.10: Pozičná mapa 

 

Pozičnú mapu som vyhodnotila na základe výsledkov dotazníka z otázky   

č. 5 a otázky č. 8. Týmito otázkami som zisťovala spokojnosť a dôležitosť 

s vybranými znakmi. Znaky sa týkajú bufetu, jedálne, krúžkov a školskeho 

časopisu MIKS. Pozičná mapa mi rozdeľuje zistené faktory do 4 kvadrantov. Dané 

kvadranty som zvolila na základe vlastného úsudku a pre lepšie vysvetlenie 

výsledkov. Z odpovedí zistených dotazníkom som vypočítala priemerné hodnoty, 

z ktorých som následne vytvorila pozičnú mapu.  

 
LEGENDA: 

1. Sortiment, ceny v bufete 
2. Otváracia doba, obsluha 

v bufete 
3. Výber, chuť jedál v jedálni 
4. Prostredie, dostatok 

miesta v jedálni 
5. Ponuka, dostupnosť 

krúžkov 
6. Množstvo informácií 

v školskom časopise 
MIKS 

7. Zaujímavosť, aktuálnosť 
informácií v časopise 
MIKS 
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V kvadrante č. 1 sa nachádzajú faktory týkajúce sa otváracej doby 

a obsluhy v bufete, výberu a chuti jedál v jedálni, prostredia a dostatku miesta 

v jedálni. Tieto faktory sú študentmi hodnotení najpozitívnejšie. Tento kvadrant je 

charakteristický najväčšou spokojnosťou a dôležitosťou.  

Dané faktory škola zabezpečuje na najvyššej úrovni. Pri týchto faktoroch škole 

stačí zachovanie si dosahovanej úrovne kvality poskytovaných služieb.  

 

Sortiment a ceny v bufete sa nachádzajú v druhom kvadrante. Daný faktor 

je pre študentov dôležitý a úroveň, ktorou je táto služba poskytovaná je pre 

študentov nevyhovujúca. Službu hodnotia negatívne, sú s ňou zväčša nespokojní.  

Vzhľadom na dôležitosť služby pre študentov by bolo vhodné, aby škola zlepšila 

úroveň poskytovania danej služby. Študenti upozorňovali na vysoké ceny v bufete, 

preto by bolo vhodné upraviť ceny a sortiment na prijateľnejšiu úroveň.  

Na tento kvadrant by si škola mala dávať najväčší pozor, mala by sa snažiť aby sa 

v tomto kvadrante vyskytovalo čo najmenej prvkov. 

 

V treťom kvadrante sa neumiestnil žiaden faktor.  

Daný kvadrant je charakteristický najväčšou nespokojnosťou, a najnižšou 

dôležitosťou.  

Ponuka a dostupnosť krúžkov, množstvo, zaujímavosť a aktuálnosť informácií 

v školskom časopise MIKS, s danými faktormi boli študenti najviac nespokojní, 

avšak tieto faktory pre nich nie sú až tak dôležité.  

Vzhľadom na to, že faktory pre študentov nie sú až tak dôležité, škola by mohla 

študentov motivovať k vyššiemu záujmu o mimoškolské aktivity. Čo sa týka 

nákupnosti školského časopisu MIKS, výsledky uvádzajú, viac ako 90 % 

študentov, ktorí si časopis kupujú, preto by som danej nespokojnosti s časopisom 

venovala nižšiu pozornosť. Viď obr. 5.10 

 

5.2.8 Webová stránka školy 

 

 Webová stránka OA je v súčasnosti v prestavbe, je však možné na ňu 

nahliadnuť. Všetky informácie, ktoré sú uverejnené na stránke sú aj počas 

prestavby stránky k dispozícií. Stránka je ladená do oranžovej farby, na úvodnej 
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stránke sa nachádzajú informácie o aktuálnom dianí na škole, všetky novinky, 

súťaže, informácie, ktoré by študenti nemali prehliadnúť. Na pravej strane je 

umiestnený kalendár a menu, cez ktoré je možné sa dostať ku všetkým potrebným 

informáciám. V prípade, že sa chcete pozrieť na www.oaca.sk (webová stránka 

OA D. M. Janotu), budeme najskôr presmerovaní do úvodnej stránky elektronickej 

žiackej knižky. Táto stránka je v modro-bielych farbách, a je určená predovšetkým 

študentom OA. Na úvodnej stránke nájdeme kalendár s prázdninami a ikonu, ktorá 

umožňuje návrat na domovskú stránku. V menu elektronickej žiackej knížky sa 

nachádza napr. suplovanie, rozvrh hodín, písomky, maturita, krúžky, jedálny lístok, 

ale aj knižnica, predmety, učitelia. Náhľad na úvodnú stránku školy a elektronickú 

žiackú knížku je v prílohe 3. 

  

Webovej stránke školy som venovala v dotazníku 3 otázky. Prvou som 

zisťovala, ako často študenti navštevujú webovú stránku školy. Medzi študentmi, 

ktorí odpovedali na dotazník je 10 % takých, ktorí webovú stránku školy 

nenavštevujú vôbec. Z toho vyplýva, že až 90 % študentov webovú stránku 

minimálne 2-3x mesačne navštívi. Denne stránku navštevuje 12 % dotazovaných 

študentov, 2-3x týždenne (21 %), raz týždenne (21 %) a 2-3x mesačne (36 %). 

U žien je návštevnosť rovnaká ako u celkového súboru dotazovaných. U mužov 

8 % respondentov uviedlo, že stránku navštevuje denne a takisto 8 % 

dotazovaných mužov uviedlo, že stránku nenavštevuje vôbec. So zvyšujúcim sa 

ročníkom je väčší počet tých respondentov, ktorí webovú stránku nenavštevujú,   

1. ročník – 2 %, 2. ročník – 8 %, 3. ročník – 14 % a 4. ročník – 18 %. Odpovede 

študentov sú uvedené v prílohe 11. 

  

Návštevnosť webovej stránky je dobrá. Predpokladám, že hlavný dôvod, 

prečo študenti starších ročníkov navštevujú stránku menej je, že študenti ktorí sú 

na škole kratšiu dobu si potrebujú doplniť všetky informácie o škole, starší študenti 

sa už dobre orientujú na škole, vedia, kde majú pre nich potrebné informácie 

hľadať, preto predpokladám, že z tohto dôvodu je u nich návštevnosť webovej 

stránky školy nižšia.  
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 Otázkou č. 12 som zisťovala dôvody, prečo študenti navštevujú webové 

stránky školy. K dispozícií mali škálu s možnosťami a taktiež priestor pre vlastnú 

odpoveď. Ako najčastejšie dôvody označili elektronickú žiacku knižku 

a zastupovanie učiteľov. Tieto dva dôvody prevládali vo všetkých ročníkoch 

i v oboch pohlaviach. Čo sa týka odpovedi iné, študenti najčastejšie uvádzali 

novinky, písomky, prázdniny, jedálny lístok, triedny chat a informácie o maturitnej 

skúške. Viď príloha 11 a obr. 5.11. 

 

Obr. 5.11: Dôvody návštevnosti webovej stránky školy 

 

  

 V poslednej otázke týkajúcej sa webovej stránky školy mali respondenti 

ohodnotiť dané tvrdenia, či s nimi súhlasia alebo nesúhlasia. Pri tejto otázke som 

použila batériu, kde tvrdenia ohodnotili známkami od 1 – 5, pričom dané známky 

som považovala za: 1 – absolútne súhlasím, 2 – súhlasím, 3 – neutrálne, 4 – 

nesúhlasím a  5 – absolútne nesúhlasím, s daným tvrdením.  

A - Som spokojný/á so vzh ľadom webovej stránky školy . So vzhľadom je 

spokojných 75 % dotazovaných študentov. Neutrálnu odpoveď uviedlo 22 % 

dotazovaných študentov. Túto skutočnosť značne neovplyvňuje vek (ročník) ani 

pohlavie, podľa oboch kritérií s daným faktorom nesúhlasia maximálne 4 % 

dotazovaných. 

B - Ľahká orientácia, rýchlo nájdem údaje, ktoré h ľadám . Z celkového súboru 

je s orientáciou na stránke spokojných 74 %. Na stránke sa ľahšie orientujú muži 

ako ženy, 79 % mužov uviedlo, že sú s orientáciou na stránke spokojní, u žien je 

s orientáciou spokojných 73 %. Študenti 1. ročníka majú s orientáciou najväčšie 

problémy, nespokojných je 10 % dotazovaných, na druhom mieste sú študenti 3. 

ročníka, medzi ktorými sa nachádza 7 % nespokojných študentov. 
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C - Údaje na stránke sú presné a aktuálne.  S týmto tvrdením sa stotožnilo 56 % 

dotazovaných. Pričom muži boli spokojnejší ako ženy, nespokojných je 9 % z 

dotazovaných mužov, žien (13 %). V rámci ročníkov s týmto tvrdením najviac 

nesúhlasili študenti 1. ročníka až 18 % dotazovaných študentov uviedlo, že 

s týmto tvrdením nesúhlasí, 13 % študentov 2. ročníka s týmto tvrdením taktiež 

nesúhlasilo, počet študentov z 3. a 4. ročníka, ktorí s týmto tvrdením nesúhlasili sa 

pohybuje okolo 10 %.  

D - Som spokojný/á s množstvom informácií, ktoré mi  stránka ponúka. 

S posledným tvrdením sa stotožňuje 58 % dotazovaných. Podľa výsledkov 

dotazníku sú ženy náročnejšie na množstvo informácií, nespokojných je 16 % 

žien, pričom u mužov je nespokojných 9 % z opýtaných študentov. Čo sa týka 

veku (ročníkov) nároky na množstvo informácií sa priamo úmerne zvyšujú. Zatiaľ 

čo v 1. ročníku je nespokojných 8 % študentov, vo 4. ročníku je to až 24 % 

nespokojných študentov. Viac údajov nájdete v prílohe 12 a obr. 5.12. 

 

Obr. 5.12: Spokojnosť s webovou stránkou školy  

 

 

5.2.9 Výučba, predmety, u čitelia  

 

 Posledná otázka dotazníku sa týka spokojnosti s výučbou na OA. Ako pri 

predchádzajúcej otázke aj tu som použila batériu. Študentom som predložila 4 

tvrdenia, ktoré mali ohodnotiť od 1 – 5,  do akej miery s danými tvrdeniami 

súhlasia, 1 - absolútne súhlasím, 5 – absolútne nesúhlasím. Pričom číslo 
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3 považujem za neutrálnu odpoveď, v prípade, že tvrdenie ohodnotia 4 či 5 

predpokladám, že s daným tvrdením nesúhlasia. 

A – Som spokojný/á s predmetmi, ktoré sa na škole v yučujú. S predmetmi, 

ktoré sa na škole vyučujú nie je spokojných 25 % dotazovaných. Ženy sú o 8 % 

nespokojnejšie ako muži. Najviac nespokojní sú študenti 4. ročníka až 30 % 

dotazovaných, 28 % nespokojných študentov je v 1. ročníka. Študenti 2. a 3. 

ročníka neprekročili celkovú nespokojnosť.  

B – Výučba neekonomických predmetov (jazyk, PC), je na výbo rnej úrovni. 

S týmto tvrdením nesúhlasí 20 % dotazovaných študentov. Muži sú spokojnejší 

s úrovňou vyučovania neekonomických predmetov, ako ženy a to, o 9 %, s týmto 

tvrdením nesúhlasí 22 % žien. V rámci ročníkov, priamo úmerne stúpa 

nespokojnosť s úrovňou výučby neekonomických predmetov. U študentov 

1. ročníka je s výukou neekonomických predmetov nespokojných 10 % študentov, 

v 2. ročníku je 12 % nespokojných študentov. V 3. ročníku s tvrdením nesúhlasí 

18 % respondentov, najviac študentov, ktorí s daným tvrdením nesúhlasia 

nájdeme v 4. ročníku a to až  42 %. 

C – Prístup u čiteľov je dobrý, dokážu dobre vysvetli ť, zaujať a motivova ť.  

S dobrým prístupom učiteľov súhlasí 27 % dotazovaných študentov, neutrálne sa 

vyjadrilo 35 % dotazovaných študentov. Muži sú opäť spokojnejší, ako ženy a to 

o 13 %, s prístupom učiteľov je spokojných 38 % mužov, pričom žien je 

spokojných 24 %. Najväčšia spokojnosť s prístupom učiteľov je v 2. ročníku 32 %, 

naopak najmenej študentov súhlasilo s týmto tvrdením v 4. ročníku, kde je 

s prístupom učiteľov spokojných len  20 % dotazovaných.   

Tieto údaje uvádzajú spokojnosť s celkovým prístupom učiteľov, preto nemôžem 

tvrdiť, že študenti sú zo všetkými učiteľmi nespokojní, alebo naopak veľmi 

spokojní. Všeobecnú vysokú nespokojnosť u študentov 4. ročníka, podľa môjho 

názoru spôsobujú blížiace sa maturitné skúšky. Kvôli ktorým predpokladám, že sa 

zvyšuje nervozita, nematuritné predmety pokladajú za zbytočné, naopak pri 

maturitných predmetoch môžu mať pocit, že sa im učiteľ dostatočne nevenuje.  

D – Poznatky, ktoré sa v škole nau čím, dokážem využi ť v praxi. (Nielen 

ekonomické poznatky) S daným tvrdením súhlasí 42 % dotazovaných. Študenti 

sa najčastejšie prikláňali k neutrálnej odpovedi. Obe pohlavia súhlasia s týmto 

tvrdením rovnako ako celkový súbor respondentov, v tomto prípade pohlavie či 
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ročník nehrajú výraznejšiu úlohu. Jediná odchýlka je pri študentoch 4. ročníka, kde 

s daným tvrdením nesúhlasí 42 % dotazovaných študentov. Viac údajov 

v prílohe 13 a obr. 5.13. 

 

Obr. 5.13: Spokojnosť s tvrdeniami týkajúcimi sa výučby  

   

5.3 Vyhodnotenie hypotéz 

 

Hypotéza č. 1 

 

Najmenej 60 % dotazovaných študentov je spokojných so službami, ktoré 

škola poskytuje.  

Podľa výsledkov analýzy prvej otázky, kde som zisťovala celkovú spokojnosť so 

službami školy mi vyšlo, že viac ako 90 % dotazovaných študentov, je so 

službami, ktoré škola poskytuje, minimálne spokojných. 

Táto hypotéza sa potvrdila.  

 

Hypotéza č. 2 

 

 Najmenej 80 % dotazovaných študentov využíva služieb bufetu, ale najviac 

40 % študentov využíva služieb jedálne.  

Túto hypotézu som vyhodnocovala na základe výsledkov z otázky č. 3 a otázky č. 

4. Z otázky č. 3, ktorá sa týka návštevnosti bufetu som zistila, že bufet navštevuje 

viac ako 90 % dotazovaných študentov. Čo sa týka jedálne z informácií od vedúcej 

jedálne pani Hanuliakovej som sa dozvedela, že skutočný počet stravníkov je 178 
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študentov OA, čo je 27 %. Výsledky dotazníku uvádzajú, že školskú jedáleň 

navštevuje 38 % dotazovaných študentov. V oboch prípadoch, počet stravníkov 

nepresiahol 40 % študentov OA.  

Táto hypotéza sa v oboch bodoch potvrdila.   

 

Hypotéza č. 3  

 

Najviac 40 % dotazovaných študentov navštívilo webovú stránku OA D. M. 

Janotu v Čadci a hodnotia ju pozitívne.  

K tejto hypotéze sa v dotazníku vzťahujú otázky č. 11 a 13. Prvou otázkou som 

zisťovala návštevnosť webovej stránky, z výsledkov som zistila, že webovú 

stránku minimálne 2-3x mesačne navštevuje 90 % dotazovaných študentov. 

Otázkou č. 13 som zisťovala spokojnosť s webovou stránkou, zaujímal ma design 

stránky, orientácia na stránke, množstvo a aktuálnosť údajov. Spokojnosť 

študentov sa pohybovala od 86 % do 97 %. 

Táto hypotéza bola stanovená predovšetkým na základe mojich skúsenosti na 

škole. Pred 3 rokmi bola návštevnosť webovej stránky školy naozaj nízka, tieto 

výsledky ma prekvapili.  

Vzhľadom na to, že návštevnosť webovej stránky presahuje mnou stanovený limit, 

táto hypotéza sa nepotvrdila.   

 

Hypotéza č. 4 

 

 Najviac 45 % dotazovaných študentov využíva mimoškolské aktivity 

(krúžky) ponúkané  školou. 

Pri vyhodnocovaní danej hypotézy som využila poznatky získané predovšetkým 

z otázky č. 7 a sekundárne údaje z webovej stránky školy. Webová stránka školy 

uvádza, že až 40 % študentov navštevuje nejaký krúžok, ktorý škola poskytuje. 

Avšak ako som už uviedla pri vyhodnocovaní dotazníku tento údaj nie je úplne 

presný, výsledky získané marketingovým výskumom uvádzajú 30 % študentov, 

ktorí navštevujú krúžok ponúkaný školou.  

Táto hypotéza sa potvrdila , vzhľadom na to, že výsledky z oboch zdrojov 

neuvádzajú viac ako 45 % študentov OA. 
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6 Návrhy na zvýšenie spokojnosti študentov 

 

Na základe výsledkov, ktoré som získala z marketingového výskumu 

navrhujem tieto opatrenia.  

 

6.1 Návrhy v oblasti chýbajúcich služieb 

 

V jednej z otázok som sa študentov pýtala, o akú službu, ktorú škola 

doteraz neposkytuje by mali záujem. Najväčší záujem u študentov vyvolalo viac 

oddychových kútikov  na škole. Oddychové kútiky sa sústreďujú na 1. poschodí 

a zväčša sú obsadené študentmi, ktorí majú najbližšie triedy. Študenti sa cez 

prestávky potrebujú rozhýbať, prejsť, nesedieť stále v lavici. Preto by som 

odporučila, aby na každej väčšej chodbe boli umiestnené lavičky a na každom 

poschodí aspoň jeden oddychový kútik.  

 

Ďalej by som navrhla, aby boli lavi čky  umiestnené aj pred vrchným 

vchodom do školy. Hlavným dôvodom prečo je park študentmi málo využívaný je 

ten, že sa nachádza pri šatniach, čo je tak povediac „od ruky“. Lavičky umiestnené 

pri vrchnom vchode by sa nachádzali blízko bufetu, kde sa cez prestávky zdržiava 

najviac študentov, a preto by boli často využívané. Študenti by mali možnosť  

počas voľných hodín a prestávok sa zdržiavať na čerstvom vzduchu, pričom by 

neopustili areál školy.  

 

Na škole sú k dispozícií počítačové triedy , tie sú však obsadené 

študentmi, ktorí v nich majú vyučovaciu hodinu. Študenti by uvítali počítačovú 

triedu, ktorú by mohli využívať počas voľných hodín a prestávok. Ak by to bolo 

možné vyhradila by som pár hodín týždenne v každej počítačovej miestnosti, cez 

ktoré by sa v nich nevyučovalo a boli by otvorené všetkým študentom. Na počítače 

by sa prihlasovali pod svojím študentským kódom a heslom, čím by sa zaistil 

dohľad nad tým, kto bol pripojený k danému počítaču. 

 

Pomerne veľký záujem je o dokončenie vonkajšieho ihriska . Cez teplejšie 

mesiace by študenti uprednostnili výučbu telesnej výchovy na čerstvom vzduchu. 
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Plochu vyčlenenú na ihrisko by som upravila a vybudovala viacúčelové ihrisko 

s basketbalovými košmi, sieťou na volejbal, prenosnými bránami na futbal, florbal 

či hokej.  

 

O niečo menší je záujem o kopírovaciu miestnos ť. Záujem je 

predovšetkým u vyšších ročníkov. Odporučila by som, aby učitelia dávali materiály 

ku kopírke, kde by mali študenti prístup, študenti by mali materiály kedykoľvek 

k dispozícií napr. zadania príkladov na účtovníctvo, matematiku, maturitné okruhy 

a rôzne iné materiály, ktoré by urýchlili vyučovanie. 

 

Študenti 2. a 3. ročníka prejavili záujem o vyčlenenie alebo vybudovanie 

fajčiarskej miestnosti. Tento návrh považujem za nereálny vzhľadom na to, že by 

musela prebiehať určitá kontrola veku (zákaz do 18 rokov). Predovšetkým však 

bol schválený zákon, ktorý zakazuje fajčenie na verejných miestach, ktorými sú aj 

školy.  

 

6.2 Návrhy v oblasti bufetu 

 

Študenti často využívajú služieb bufetu, avšak predovšetkým s cenami 

a sortimentom nie sú spokojní. Ceny  tovarov, ktoré bufet ponúka sú v porovnaní 

s cenami v okolitých potravinách často nadhodnotené. Preto by som odporučila, 

aby sa škola s majiteľom bufetu dohodla na cenách, ktoré by boli porovnateľné 

s cenami v potravinách. Takisto by sa mali snažiť čo najviac prispôsobiť sortiment  

prianiam svojich zákazníkov, vyradiť produkty, ktoré sa predávajú minimálne 

a namiesto toho doplniť produkty, o ktoré by študenti mali záujem napr. viac 

druhov bagiet, pečiva. Pre študentov, ktorí nechodia na obedy rýchle 

občerstvenie. 

 

6.3 Návrhy v oblasti školskej jedálne 

 

Študenti, ktorí navštevujú jedáleň hodnotia chuť a výber jedál v jedálni 

pozitívne, avšak medzi študentmi je veľký nezáujem o navštevovanie školskej 

jedálne. Odporučila by som zamerať sa na rodi čov  napr. na rodičovskom 
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združení, kde by som vyzdvihla výhody školskej jedálne. Pretože o tom, či sa ich 

dieťa bude stravovať v jedálni rozhodujú vo veľkej miere rodičia. Ďalej by som 

vybudovala určitý systém, kde by za obedy mohli platiť rodičia z účtu a študent by 

dostal lístky, čím by sa zabránilo, tomu že študent peniaze určené na obedy utratí 

na iný účel.  

 

Ďalším problémom, na ktorí sa študenti sťažujú sú dlhé rady  v jedálni. 

Vybudovanie tretieho okienka na vydávanie obedov by rady urýchlilo, ale bolo by 

nákladné, preto by som navrhla, aby dopredu kontrolovali lístky a pár obedov by 

bolo vopred naložených a študentom by sa len podávali. Podľa môjho názoru by 

sa učitelia mali zaradiť do rady, pretože spomaľujú vydávanie obedov a na 

vyučovaciu hodinu musia prísť rovnako ako študenti. Čo by mohlo znamenať pre 

študentov určitý pocit rovnoprávnosti a tým by sa mohla znížiť ich nespokojnosť. 

 

6.4 Návrhy v oblasti krúžkov 

 

Väčšina študentov krúžky nenavštevuje a hlavným dôvodom je nedostatok 

času. Čo sa týka športových krúžkov  navrhovala by som zaviesť systém, kde by 

sa vytvorili krúžky pre určitý počet študentov, pričom každý polrok by si každý 

študent zvolil, ktorý krúžok bude navštevovať. Tieto krúžky by boli namiesto 

telesnej výchovy. Výhodou by bolo, že študent navštevuje krúžok, ktorý ho baví, 

môže sa v danom športe zdokonaľovať. Škola by mohla zaviesť nové krúžky ako 

aerobik, plávanie, kulturistiku atď. a spolupracovať s rôznymi inštitúciami ako napr. 

s plavárňou. 

 

Čo sa týka ekonomických krúžkov  a predovšetkým účtovníctva, zaviedla 

by som voliteľný predmet, ktorý by počas roka nebol známkovaný, išlo by 

o projekt, kde by si žiaci v skupinkách napr. po dvoch, založili firmu a viedli jej 

účtovníctvo. Každý týždeň by mali stanovenú úlohu, ktorú musia splniť a na konci 

polroka by sa dosiahnuté výsledky oznámkovali. Veľkou výhodou by bolo, že 

študenti by využívali účtovníctvo v praxi, vypĺňali by daňové priznania. Teóriu zo 

všetkých ekonomických predmetov by dokázali s pomocou pedagóga previesť 

do praxe. Predpokladám, že daný predmet či projekt by mal väčší úspech ako 
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2 týždňová prax v 3. a 4. ročníku, pretože firmy študentom nezveria dôležité 

informácie, a študenti sa často nedostanú k účtovaniu v praxi.  

 

6.5 Návrhy v oblasti školského časopisu MIKS 

 

 Napriek tomu, že väčšina študentov daný časopis nakupuje, sú 

s množstvom  a predovšetkým aktuálnos ťou informácií  v časopise veľmi 

nespokojní. V časopise sa venuje príliš veľká pozornosť sviatkom či udalostiam, 

ktoré sa stali pred 2 týždňami a v dobe kedy časopis vychádza sú neaktuálne. 

Navrhovala by som, aby v časopise venovali nižšiu pozornosť témam, ktoré sa 

stali skôr. Väčší význam by mali sústrediť na témy, ktoré budú aktuálne v dobe 

kedy časopis vyjde, alebo udalostiam, ktoré v najbližšej dobe očakávame. Do 

časopisu by mohli zahrnúť viac zábavy, ako rôzne súťaže, ankety, zoznamy 

všetkých kultúrnych akcií, ktoré sa v Čadci a okolí plánujú uskutočniť.  Redaktori 

časopisu by sa mali snažiť o zatraktívnenie časopisu, aby ho študenti 

nenakupovali len kvôli žolíkovi.  

 

6.6 Návrhy v oblasti webovej stránky školy 

 

 Otázky týkajúce sa webovej stránky školy študenti hodnotili veľmi pozitívne. 

Vzhľadom na vysokú návštevnosť webovej stránky školy predpokladám, že 

väčšina študentov má prístup k internetu či už v škole alebo doma. Preto by som 

navrhovala postupnú elektronizáciu , domáce úlohy, projekty, príklady by boli 

zverejnené na stránke školy, študenti by výsledky svojej práce posielali 

pedagógom elektronicky. Materiály, ktoré sa preberajú na vyučovacích hodinách 

by mohli byť zverejnené na stránke školy, študenti by nemuseli písať látku a viac 

by sa sústredili na výklad pedagóga, mali by viac času na praktické cvičenia.  

 

Tento systém by sa mohol uplatňovať namiesto zastupovania vyučovacích 

hodín pedagógom, ktorý daný predmet neučí, predovšetkým prvé a posledné 

vyučovacie hodiny by mohli študenti ostať doma a vypracovať domácu úlohu, 

alebo si sami doštudovať chýbajúcu látku.  
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6.7 Návrhy v oblasti výu čby a prístupe pedagógov 

 

Navrhovala by som, aby sa pedagógovia nedržali tradičného štýlu výučby, 

mali by sa viac zameriavať na prax . Snažiť sa o to, aby žiaci pracovali čo najviac 

samostatne, alebo v týmoch. V danom predmete by sa do hodnotenia daného 

predmetu okrem skúšania a písomného preverovania znalostí študenta mal 

zahrnúť aj projekt, ktorý bude prezentovaný. Prezentácia  napomáha správnemu 

vyjadrovaniu každého študenta. 

 

Pri výučbe cudzích jazykov by som odporučila, aby sa pedagógovia viac 

venovali komunikácii . Zvýšiť počet hodín zameraných na komunikáciu na úkor 

gramatiky.  
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7 Záver 

 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo meranie spokojnosti študentov OA D. 

M. Janotu so službami, ktoré škola poskytuje. Spokojnosť študentov som zisťovala 

prostredníctvom písomného dotazníka. Získané výsledky som spracovávala 

pomocou softwaru Microsoft Excel. Stanovený cieľ som splnila. Na základe 

analýzy získaných výsledkov som zistila celkovú spokojnosť študentov OA so 

službami školy.  

 

Vzhľadom na to, že som zisťovala spokojnosť študentov OA D. M. Janotu, 

použila som techniku vhodného úsudku a výskum som uskutočňovala v areáli 

vybranej školy. Výsledky marketingového výskumu uvádzajú, že študenti sú 

zväčša so službami spokojní. Na škole im najviac chýba viac oddychových 

kútikov, voľná PC miestnosť či dokončenie vonkajšieho ihriska. So školskou 

jedálňou sú študenti spokojní, avšak aj napriek tomu je návštevnosť jedálne nízka. 

Informovanosť o ponúkaných krúžkoch je dobrá, a hlavným dôvodom prečo sú 

študentmi málo využívané je nedostatok času. Najväčšiu nespokojnosť vykazovali 

pri sortimente a cenách v školskom bufete, množstve, zaujímavosti a aktuálnosti 

informácií v školskom časopise MIKS. Návštevnosť webovej stránky školy je 

vysoká, študenti čoraz viac informácií vyhľadávajú prostredníctvom internetu.  

 

Na základe získaných výsledkov som navrhla doporučenia v 

nasledujúcich oblastiach: Bufet – s cenami a sortimentom sú študenti najviac 

nespokojní preto som navrhla prispôsobenie cien a sortimentu požiadavkám 

študentov. Jedáleň – odporučila som zamerať sa na rodičov, vybudovať systém 

platieb z účtu. Webová stránka školy – vzhľadom na zvyšujúce sa využívanie 

internetu navrhujem postupnú elektronizáciu, vkladanie materiálov potrebných 

k výučbe. V oblasti výučby a prístupu pedagógov som navrhovala zameranie sa 

na prax. Krúžky – sú málo využívané, ako hlavný dôvod uvádzajú nedostatok 

času. Školský časopis MIKS – predovšetkým zaktualizovanie informácií, ktoré sú 

v časopise uverejňované. V neposlednej rade som venovala pozornosť službám, 

ktoré na škole študentom chýbajú – sú to predovšetkým oddychové miesta, voľná 

PC miestnosť a dostavba vonkajšieho ihriska.  
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SNP – Slovenské národné povstanie 

SOČ – stredoškolská odborná činnosť 

SOU – Stredné odborné učilište 

ZSŠHSaO – Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu 

ŽP – životné prostredie 

ZŠ – základná škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prohlášení o využití výsledk ů bakalá řské práce 
 

Prohlašuji, že 

 

- byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje 

zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla 

školního a § 60 – školní dílo, 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava   

(dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou 

práci užít (§ 35 odst. 3), 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen       u 

vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, 

obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské 

práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO, 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu 

nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich 

skutečné výše). 

 

 

V Ostrave dňa 7. 5. 2009 

 

        Mária Kubalíková 

 

Adresa trvalého bydliska študenta: 

Skalité 385, 023 14, Slovenská republika 


