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1  Úvod 
 

Rozvoj ekonomiky štátu je v súčasných podmienkach trhovej ekonomiky 

nemysliteľný bez využívania vzdelaných a vysokokvalifikovaných pracovných 

síl. Úroveň kvalifikácie pracovnej sily bezprostredne ovplyvňuje produktivitu 

práce, teda aj efektívnosť a intenzitu ekonomického rastu. Význam vzdelania 

a vzdelanostnej úrovne obyvateľstva bude narastať najmä v súvislosti s ďalším 

rozširovaním a uplatňovaním výdobytkov vedy a výskumu. Vzdelanie je tiež 

veľmi dôležité, pretože v súčasnosti keď sa široko aplikuje moderná technika, 

čoraz častejšie sa vzdelanie a kvalifikácia stávajú priamou podmienkou 

oživovania výroby a podmienkou konkurencieschopnosti firiem, organizácií 

a ostatných inštitúcií trhovej ekonomiky.  

 

Preto je potrebné zamerať sa na školský systém a najmä na školy. 

Vzdelanie je možné dosiahnuť len v správne vypracovanom školskom systéme 

a v podmienkach, ktoré umožňujú študentom spravodlivo a nerušene študovať. 

Preto si myslím, že v modernej dobe, kedy je vzdelanie základným 

predpokladom každého človeka pre ďalší život je veľmi dôležité upriamiť 

pozornosť hlavne na školy. Škola je tou inštitúciou, ktorá vzdelania ponúka ako 

službu a je na nej čo študentom ponúkne a čo ich všetko naučí. A najmä preto 

som sa rozhodla svoju prácu venovať škole, jej fungovaniu a hlavne ako to 

všetko vnímajú študenti, pretože je to pre nich a o ich budúcnosti sa počas 

štúdia rozhodne.  

 

Škola, ktorou sa bude moja práca zaoberať je Obchodná akadémia 

Dušana Metoda Janotu v Čadci. Je to stredná odborná škola s ekonomickým 

zameraním. Táto škola má v okrese Čadca dlhoročnú tradíciu. OA patrí medzi 

uznávané stredné školy na celom Slovensku. Do pozornosti širokej verejnosti 

sa dostáva nielen množstvom úspešných absolventov, ale taktiež aktivitou 

v rôznych súťažiach usporadúvaných nielen na Slovensku, ale aj  v EU. OA ako 

škola s vysokou kvalitou služieb potrebuje pôsobiť na svojich potenciálnych 

študentov.  
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Za cieľ svojej bakalárskej práce som si zvolila sledovanie spokojnosti 

študentov s výučbou, akú poskytuje obchodná akadémia. Chcela by som sa 

zamerať na vyučovací proces, rozvrh hodín, študijné pomôcky, ako študenti 

vnímajú osobnosť učiteľa, taktiež efektivitu komunikácie školy s okolím, hlavne 

s firmami, ktoré by ponúkali možnosti praxe študentom a zamestnanie 

absolventom.  

 

Stanovený cieľ chcem dosiahnuť využitím techník marketingového 

výskumu a to techniky vhodného úsudku. Za nástroj získavania potrebných 

údajov použijem dotazník, ktorý chcem rozdať študentom obchodnej akadémie 

po dohode s riaditeľkou školy. Nakoniec po získaní, spracovaní a analýze 

získaných údajov by som chcela škole navrhnúť opatrenia, alebo zlepšenia ich 

doterajších služieb, ktoré by mohli zefektívniť a spríjemniť výučbu na obchodnej 

akadémii. Pretože len správne motivovaný študent dokáže podávať vynikajúce 

výkony.  
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2 Charakteristika školy 
 

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu má svoje nenahraditeľné 

miesto v oblasti vzdelávania nielen v rámci Čadce, ale aj v rámci celého 

Slovenska. Je to škola s dlhou históriou.  

 

2.1 História  školy 

 

Školu, ako Štátnu obchodnú školu v Čadci, zriadilo Povereníctvo školstva 

a osvety od 1.septembra 1945. Od 1. septembra 1958 bola táto škola 

premenovaná na Strednú ekonomickú školu v Čadci a dňom 1. septembra 1990 

bola opäť premenovaná na Obchodnú akadémiu v Čadci. K jej 60. výročiu 

založenia v roku 2005 dostala Obchodná akadémia opäť nový názov Obchodná 

akadémia D. M. Janotu. Počas tohto obdobia sa na škole vystriedalo 

9 riaditeľov. [14] 

 

Počas fungovania školy sa obchodná akadémia viackrát premiestňovala 

medzi jednotlivými budovami v centre Čadce až nakoniec v septembri 1998 

z dotácií európskych fondov,  z darov miestnych sponzorov a taktiež za podpory 

ministerstva školstva získala novú budovu, ktorá sídli na Ul. 17. novembra 

2701, kde sa nachádza okrem nej aj gymnázium J. M. Hurbana, taktiež 

bilingválne gymnázium a Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu. 

Pre blízku dostupnosť ostatných stredných škôl je toto miesto veľmi výhodné 

a vhodné pre ich bližšiu spoluprácu.  

 

Na škole sa udiali ďalšie významné udalosti medzi, ktoré patrí tiež:  

� 11. september 1999 - v rámci kresťanských tradícií sa na škole 

realizovalo vysvätenie všetkých priestorov novej budovy OA;  

� 26. apríl 2001 - otvorenie novej odbornej učebne informatiky, ktorá 

bola zariadená špičkovou technikou v hodnote 26 003 USD 

(sponzorský dar od firmy Hewlett-Packard); 

� 4. apríl 2003 –  slávnostné otvorenie novej školskej jedálne. 
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2.2 Súčasnos ť 

V súčasnosti škola stále sídli, už od  roku 1998, v novej modernej budove 

na Ulici 17. novembra č. 2701. Jej súčasťou je telocvičňa a účtovné stredisko. 

Od septembra 2003 je v prevádzke školská jedáleň, dokončujú sa športové 

ihriská. [14] 

Budova školy má 118 miestností z toho 21 kmeňových tried, 3 odborné  

učebne informatiky, 7 jazykových učební, 3 strojopisárne, 2 fiktívne firmy. 

Každá trieda je vybavená TV a videom, PC a dataprojektorom. Na škole je 

13 kabinetov pre učiteľov, každý učiteľ má svoje pracovné miesto. Každý 

kabinet má počítač, ktorý je napojený na internet. [14] 

 

V rámci každého ročníka je na škole 5 tried, čiže celkový počet tried je 

20. V každej triede sa nachádza okolo 30 až 35 študentov, teda celkový počet 

študentov sa každoročne pohybuje okolo 600 až 650, vrátane študentov 

pomaturitného štúdia.  

Ako každá škola aj OA D. M. Janotu má svoje vlastné logo, ktorým sa 

prezentuje na verejnosti a podľa ktorého je ľahké ju rozpoznať. Logo  

zobrazené na obr. 2.1, sa skladá z iniciálok obchodnej akadémie. Zatiaľ je 

dostupné len na internetových stránkach a na prospektoch školy.  

Obr. 2.1: Logo školy  

                                 

Zdroj: [14] 

Dôležitou stránkou je taktiež komunikácia školy s okolím. Pri získavaní 

a pôsobení na nových potenciálnych študentov využíva rôzne marketingové 

nástroje. OA má vlastnú internetovú stránku, kde študenti môžu získať potrebné
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informácie o študijných odboroch podmienkach prijatia a taktiež veľa 

zaujímavostí, ktoré stránka ponúka.  

Škola každoročne uskutočňuje deň otvorených dverí, kde môžu deviataci 

nahliadnuť do akejkoľvek učebne, kde práve prebieha vyučovanie a na vlastné 

oči uvidieť ako funguje výučba a čo všetko škola poskytuje. V neposlednom 

rade sa škola podieľa na organizácii burzy stredných škôl, kde sa združujú 

všetky stredné školy z Čadce a Kysuckého Nového Mesta, ktoré prezentujú 

svoje výrobky, predmety, úspechy a snažia sa upútať pozornosť nerozhodných 

deviatakov. 

 

Napriek tomu, že sa OA snaží prijať takmer všetkých študentov, ktorí 

majú záujem študovať na škole, sú stanovené kritéria prijatia, ktoré sa 

každoročne menia a v súčasnej dobe sú veľmi prijateľné aj pre študentov 

s priemernými známkami. 

  

OA sa tiež snaží o cezhraničnú spoluprácu so združenou školou 

z poľského Žywca.  Každoročne sa uskutočňujú rôzne výmenné pobyty medzi 

vybranými študentmi obidvoch spriatelených škôl. V rámci týchto pobytov sa 

uskutočňujú rôzne súťaže, výlety po turistických oblastiach v rámci Slovenska 

a Poľska.  

Škola vyniká i tým, že jej študenti sa každoročne zapájajú do množstva 

národných, ale aj medzinárodných hier akými sú napr. SOČ a mnoho 

medzinárodných projektov: medzinárodná obchodná hra v rámci EÚ EEBG, 

SOCRATES, turizmus v šiestich európskych krajinách, YOUTH-mládež, 

medzinárodná matematická súťaž MATEMATICKY KLOKAN.  

OA poskytuje študentom aj miesto na oddych a veľa možností realizovať 

sa aj vo svojom voľnom čase. Študenti môžu využívať: oddychové kútiky, 

nápojový automat, bufet, pingpongové stoly, voľne prístupný internet (pripojenie 

pevnou linkou a satelitom), veľkú telocvičňu s posilňovňou, navštevovať 

množstvo záujmových krúžkov, pracovať v redakčných radách školských  

časopisov (slovenský, anglický, nemecký). 
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 Názov slovenského časopisu je MIKS. Vychádza od roku 2000, raz za 

dva mesiace. Jeho úspešnosť a vysokú kvalitu potvrdilo ocenenie Čestné 

uznanie, ktoré získal v celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisoch 

PRO SLAVIS organizovanej v Žiline.  

V rámci podnikateľskej činnosti organizuje škola rekvalifikačné kurzy, na 

ktoré jej bola udelená akreditácia MŠ SR: základy práce s počítačom, anglický 

jazyk pre pokročilých, praktické zručnosti vo fiktívnej firme, anglický jazyk pre 

začiatočníkov, účtovníctvo pre podnikateľov a využitie PC, vzdelávanie učiteľov 

v oblasti práce a využitia IKT v práci učiteľa, PIRŠ.  

OA poskytuje svoje priestory aj vysokým školám, ktoré poskytujú externé 

vzdelanie mimo svoje budovy a majú množstvo pobočiek po celom Slovensku. 

Toto vyučovanie sa uskutočňuje v piatky po vyučovaní a cez víkendy.  

Najväčšou konkurenciou pri získavaní nových študentov pre OA je 

gymnázium J. M. Hurbana, ktoré poskytuje všeobecnejšie a komplexnejšie 

služby. Študenti gymnázia majú väčšiu možnosť uplatniť sa na rôznych 

vysokých školách. OA ponúka zameranie ekonomickým smerom,  ale snaží sa 

do určitej miery poskytovať všeobecnejší prehľad. Študenti nachádzajú lepšie 

uplatnenie najmä na ekonomických vysokých školách. Môžu taktiež študovať na 

vysokých školách iného zamerania, ale nemajú potrebný všeobecnejší rozsah 

vedomostí nutných pre zvolené štúdium. Kvalita ponúkaných služieb sa u oboch 

škôl takmer neodlišuje. Ale podľa môjho názoru je OA z hľadiska vybavenia 

a poskytovania školských pomôcok na vyššej úrovni ako gymnázium.  

 

2.3 Organiza čná štruktúra 

Na čele OA je riaditeľka. Na ďalších pozíciách sú to zástupcovia pre 

odborné predmety a pre všeobecno-vzdelávacie predmety. Náhľad na 

organizačnú štruktúru naznačuje obr. 2.2. Na škole sa tiež nachádza výchovný 

poradca a koordinátor prevencie. Celkový počet zamestnancov školy je 58, 

z toho je 45 pedagogických zamestnancov školy a zvyšných 13 zamestnancov 

tvoria zamestnanci účtovného strediska, jedálne a školníci.  
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OA ma ako najvyšší orgán školy radu školy, ktorá sa skladá z dvoch 

pedagogických zamestnancov školy, jedného zástupcu prevádzkových 

zamestnancov školy,  troch zástupcov rodičov, dvoch zástupcov zriaďovateľov, 

jedného zástupcu zamestnávateľov, jedného zástupcu mesta a jedného 

zástupcu žiakov. Na škole sú zriaďované poradné orgány, ktorými sú 

pedagogická rada, gremiálna rada riaditeľky školy, rada rodičov, predmetové 

komisie,  žiacka školská rada a prijímacia komisia.  

Žiacka rada existuje od roku 1992, má 20 členov a sú v nej zastúpení 

študenti z každej triedy. Rada spolupracuje s koordinátorkou žiackej školskej 

rady, zatiaľ sa stretla len 6-krát. Vyjadrovala sa k podstatným otázkam, 

návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania. [14] 

Obr. 2.2: Organiza čná schéma: 

 

Zdroj: [15] 

2.4 Študijné odbory 

 

OA poskytuje študijné odbory, ktorými sú:  
 

� 6317 6 - Obchodná akadémia (4-ročné denné štúdium)   

� 6314 6 - Cestovný ruch (2-ročné pomaturitné štúdium, jedna trieda)  

 

Odbor obchodná akadémia je jediný možný študijný obor pre 

absolventov základných škôl. Základné predmety pre odbor obchodná 

akadémia sú: slovenský jazyk a literatúra, možnosť voľby jedného z troch 
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cudzích jazykov ktorými sú anglický, nemecký a francúzsky jazyk a taktiež sú 

povinné hodiny konverzácie vo zvolenom cudzom jazyku. Ďalej sú to predmety 

ako dejepis, matematika, biológia, telesná výchova, aplikovaná informatika 

a hospodárska geografia. Medzi odborné predmety patrí ekonomika a právo, 

administratíva a korešpondencia, tovaroznalectvo, účtovníctvo a ekonomické 

cvičenia. Pre študentov tretích a štvrtých ročníkov sú povinné predmety 

aplikovaná ekonómia a úvod do makroekonómie. [14] 

 

Odbor cestovný ruch nie je v súčasnej dobe otvorený pre nízky záujem 

študentov. Pred štyrmi rokmi bolo tiež na škole možné študovať odbor 

bankovníctvo, kde sa okrem základných ekonomických a všeobecných 

predmetov študoval predmet bankovníctvo.  

 

OA otvára na budúci školský rok aj bilingválnu sekciu, kde bude možné 

študovať ekonomické predmety v anglickom jazyku. Tento odbor je určený 

žiakom ôsmych a deviatych ročníkov. Štúdium bude trvať 5 rokov, ktoré budú 

ukončené maturitnou skúškou a štátnicou z anglického jazyka. Pre prijatie na 

tento odbor si však škola stanovila prijímacie skúšky zo slovenského jazyka, 

matematiky a psychologického testu. Zaujímavé je však, že uchádzači 

o štúdium tohto odboru nemusia ovládať anglický jazyk.  

 

V rámci vyučovacieho procesu je do učebných osnov taktiež 

zapracovaná otázka praxe. Študenti tretích a štvrtých ročníkov majú povolenú 

2-týždňovú povinnú prax, kedy sú im pridelené miesta v rôznych spoločnostiach 

v Čadci, ale môžu si vybrať miesto na prax aj sami, až po dohode s prideleným 

pedagógom. Pre študentov tretích ročníkov sa prax uskutočňuje v máji a pre 

študentov štvrtých ročníkov v decembri daného školského roka. Počas praxe 

musia vykonávať pridelenú prácu a taktiež môžu byť neočakávane kontrolovaní 

prideleným pedagógom, ktorý má na starosti sledovať účasť študentov na praxi.  

 

Je dôležité spomenúť aj maturitu, ktorá sa skladá z viacerých častí a je 

rozdelená do dvoch základných a to písomná a ústna. Písomná časť sa 

uskutočňuje vo štvrtom ročníku v marci, kedy študenti absolvujú skúšku 

z písania na stroji a účtovníctva na počítači a taktiež skúšku zo slovenského 
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jazyka a zvoleného cudzieho jazyka, kde študenti musia z každého predmetu 

napísať slohovú prácu na danú tému. Ústna časť sa odohráva v máji, kde 

študenti absolvujú ústne skúšky z dvoch povinných predmetov (slovenský jazyk 

a anglický jazyk) a dvoch odborných predmetov (ekonomika a právo). 

   OA uvádza na svojej stránke profil študenta, ktorý je určite veľmi 

zaujímavý nielen pre záujemcov o štúdium, ale aj pre súčasných študentov. 

Absolvent študijného odboru OA je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať 

ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií z oblasti 

výroby, zásobovania a odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo 

vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Je pripravený 

využiť získané vedomosti (vrátane dvoch cudzích jazykov, PC, internet) v praxi, 

pracovať samostatne aj v tíme, trvale sa zaujímať o ekonomický vývoj doma aj 

v zahraničí, sústavne sa vzdelávať a sledovať odbornú ekonomickú literatúru, 

konať a rozhodovať v súlade s právnymi normami spoločnosti. Absolvent sa 

môže tiež uchádzať o štúdium na vysokých školách (najmä ekonomického 

zamerania). [14] 

Na škole fungujú záujmové krúžky akými sú: internetový, písanie na 

počítači, volejbalový, basketbalový, stolnotenisový, futbalový, matematický, 

ekonomické cvičenia, administratíva a korešpondencia, krúžok anglického 

jazyka, krúžok nemeckého jazyka, seminár slovenského jazyka a literatúry, 

redakčný krúžok v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku, Project Lime 

Tree, SOCRATES.[14] 

Pravidlom sa stali rôzne besedy, ktoré majú pozitívny ohlas u študentov.  

K vytvoreniu pozitívnej klímy napomáha i existencia schránky dôvery, do ktorej 

sa môžu študenti zapojiť anonymne a napísať svoje sťažnosti, pripomienky a 

dotazy k dianiu v škole. 
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2.5 Ekonomické charakteristiky 

  

Financovanie 

Keďže je OA rozpočtovou organizáciou je napojená na štátny rozpočet. 

Je teda plne závislá na rozhodnutiach vlády a ministerstva školstva. Škola 

taktiež získava prostriedky od miestnych sponzorov, ktorými sú hlavne 

podnikatelia z okresu Čadca, ale tieto prostriedky predstavujú iba malý príjem, 

ktorý by nepokryl vysoké náklady školy.  

OA mala podľa výkazu k správe o hospodárení za rok 2007 k dispozícii  

2 245 000 Sk, ktoré získala zo štátneho rozpočtu, 65 000 Sk z rozpočtov obcí 

a VÚC a 28 000 Sk tvorili dary a príspevky. Viď príloha 1. 

 Časť získaných prostriedkov škola použila na nákup učebných pomôcok 

(notebookov, dataprojektorov, volejbalových a basketbalových lôpt, literatúru na 

výučbu cudzích jazykov a na výučbu slovenského jazyka). Ďalšia časť bola 

použitá na údržbu palubovky v telocvični. Zvyšné finančné prostriedky boli 

vyplatené ako odmeny za účasť na maturitných skúškach, a tiež na mzdy 

zamestnancom školy. 

V posledných rokoch sa OA snaží získať finančné prostriedky na 

realizáciu projektu, v rámci ktorého chcú vybudovať nové školské ihrisko. 

Keďže má OA iba telocvičňu, zariadenie takéhoto formátu jej ešte chýba. 

Pozemok vyhradený na ihrisko sa nachádza v blízkosti školy, čo by študentom 

oživilo hodiny telesnej výchovy a prispelo by k vyššej atraktivite školy. 

Prehľad počtu študentov 

Podľa posledných dostupných údajov na škole študovalo na OA k 31. 08. 

2008 650 žiakov v 20 triedach v rámci 4 ročníkov. V roku 2007 to bolo 653 

žiakov taktiež v 20 triedach v rámci 4 ročníkov. Prehľad počtu študentov uvádza 

príloha 2 a príloha 3. Keďže škola plánuje tento rok otvoriť bilingválnu sekciu na 

školu pribudne ďalšia  trieda.  
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3 Teoretické východiská spokojnosti zákazníkov  
v službách 

 

Spokojnosť zákazníka sa podieľa na vytváraní konkurencieschopnosti 

firmy na trhu a je súčasťou intenzívnych zdrojov rozvoja.  

 

„Spokojnosť je možno charakterizovať ako subjektívny pocit človeka 

o naplnení jeho potrieb a prianí. Uspokojenie jeho potrieb a prianí je ovplyvnené 

do určitej miery skúsenosťami a očakávaním a taktiež v nemalej miere aj 

prostredím.“1 

 

Spokojnosť zákazníka teoreticky vychádza z teórie rozporu. Spočíva 

v stanovení očakávania zákazníka o parametroch produktu a jeho úžitku 

a následné porovnanie so skúsenosťami z nákupu. [6] 

 

Spokojnosť zákazníka možno chápať ako súhrn pocitov, vyvolaných 

rozdielom medzi jeho požiadavkami a vnímanou realitou na trhu. Pre veľa 

podnikov je uspokojenie požiadaviek zákazníka meradlom úspechu, takže sa 

stalo ich strategickým cieľom. [12] 

 

3.1 Hodnotenie spokojnosti zákazníkom 

 

Uspokojenie zákazníka sa odohráva v jeho hlave a môže alebo nemusí 

vyhovovať skutočnej situácii. Zákazníci sa môžu mýliť v názore na kvalitu 

výrobku alebo služby, ale od týchto nespoľahlivých percepcií závisia milióny 

nákupných rozhodnutí, ktoré sa odohrávajú každý deň. Hodnotenie spokojnosti 

zákazníka je teda vlastne hodnotením toho, ako zákazníci chápu činnosť firmy 

ako dodávateľa. [12] 

                                                 
1 KOZEL, Roman a kolektiv. Moderní marketingový výzkum.  Praha 2006. ISBN 80-247-0966-X. 
  s 190 . 
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Rôzne faktory vo vzťahu rôzne ovplyvňujú celkový dojem zákazníka. 

Spojenie medzi kvalitou a spokojnosťou zákazníka môže byť vyjadrené ako 

funkcia kvality.  

Faktory možno rozčleniť na [7]:  

� zásadné faktory – vzťah medzi kvalitou a spokojnosťou zákazníka je 

lineárny. Zlepšenie kvality vedie k priamemu zlepšeniu spokojnosti 

zákazníka a naopak; 

� hygienické faktory – zlepšenie kvality neovplyvní spokojnosť 

zákazníka v pozitívnom  zmysle, zatiaľ čo kvalita pod určitou úrovňou 

znamená výrazný pokles jeho spokojnosti. Kvalita musí dosiahnuť 

určitú úroveň, ale potom už nie sú ďalšie investície do nej nutné; 

� bezvýznamné faktory – faktory, u ktorých zníženie alebo zvýšenie 

kvality nijako neovplyvní celkový dojem zákazníka a jeho spokojnosti; 

� profilové faktory – sú faktory, ktoré odlišujú spoločnosť od priemernej 

úrovne v odbore a od konkurencie. Lepšia kvalita môže zlepšiť 

celkový dojem zákazníka a jeho spokojnosť, zatiaľ čo pokles kvality 

toto vôbec neovplyvní.  

 

3.2 Meranie spokojnosti zákazníka 

 

Tradičné meranie porovnávalo zákazníkove očakávanie s tým, čo poznal. 

Cieľom týchto meraní bolo dosiahnuť vyváženosť medzi očakávaniami 

a konkrétnymi skúsenosťami. Keď zákazník porovná svoje očakávanie 

s realitou, bude nespokojný ako náhle sa jeho skúsenosť dostane pod úroveň 

očakávania.  

 

„Predpokladá sa, že zákazníci hodnotia kvalitu a svoju vlastnú 

spokojnosť ako súčasť poznávacieho procesu, v ktorom emócie nehrajú 

významnú rolu. Pocity zákazníka sú silne ovplyvnené skúsenosťami, ktoré majú 

z rôznych stretnutí. Je preto nutné vyvinúť nástroje, ktoré by lepšie merali 

afektívnu spokojnosť zákazníka.“ 2  

                                                 
2 Lehtinen, Jarmo, R. Storback, Kaj. Řízení vztahu se zákazníky. Praha. 2002. ISBN 80-7169-   
813-X s 85 . 
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Pri hodnotení spokojnosti zákazníka možno vychádzať zo základného 

vzťahu, ktorý určuje merateľnú úroveň zákazníkovho vnímania: 

MSZ´ = f /X/3, 

kde MSZ je označenie pre mieru spokojnosti zákazníka a X definuje rozdiel 

medzi požiadavkami a reálnou hodnotou. Vysoká miera spokojnosti je jednou 

zo záruk vernosti, lojality zákazníka. [12] 

 

Princíp merania spokojnosti je založený na meraní tzv. celkovej 

spokojnosti, ktorá je ovplyvnená celou radou čiastkových faktorov spokojnosti. 

Základnou podmienkou je merateľnosť zvolených faktorov spokojnosti. [6] 

 

Meranie spokojnosti zákazníka sa často uskutočňuje prostredníctvom 

indexu spokojnosti zákazníka. Existujú dva spôsoby merania, ktorými sú 

americký a európsky prístup.  

 

Európsky model   

 

Spočíva v charakterizovaní siedmych faktorov, z ktorých každý je 

vymedzený určitým počtom premenných. Medzi zvolené premenné patrí – 

image, očakávanie zákazníka, vnímaná kvalita produktu, vnímaná hodnota, 

spokojnosť zákazníka, lojalita zákazníka a sťažnosti zákazníka. [6]  

 

Image - predstavuje súhrnnú premennú vzťahu zákazníka k produktu, značke 

alebo firme. Je základom analýzy spokojnosti zákazníka. Zvolené 

premenné pre image môžu byť: stabilita firmy, dôvody k prvému 

nákupu, známosť značky. 

Očakávanie zákazníka  - je ovplyvnené predstavami o produkte, ktoré má  

individuálny zákazník. Očakávanie je obvykle výsledkom   

komunikačných aktivít firmy a predchádzajúcich skúseností, má priamy 

vplyv na spokojnosť zákazníka. 

Vnímaná kvalita   zákazníkom nepredstavuje kvalitu iba samotného produktu, 

ale všetkých doprovodných služieb. 

                                                 
3 www.mtf.stuba.sk. Šalgovičová. Jarmila. Monitoring a meranie spokojnosti zákazníkov. s 3. 
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Vnímaná hodnota  súvisí s cenou produktu a zákazníkom očakávaným 

úžitkom. Možno ju vyjadriť ako pomer ceny  a vnímanej kvality.  

Sťažnosti zákazníka  sú dôsledkom rozdielne vnímaných výkonov 

a očakávania. 

Lojalita (vernos ť) zákazníka  je vytváraná pozitívnym vnímaním 

nerovnovážneho pomeru medzi výkonom a očakávaniami. Prejavuje sa     

opakovaným nákupom, zvyklostným správaním, cenovou toleranciou  

a referenciami iných zákazníkov.  

 

Informácie o spokojnosti zákazníkov možno zistiť analýzou sťažností, 

spätnou väzbou z predajných reťazcov, alebo od vlastných pracovníkov, 

marketingovým výskumom u zákazníkov pomocou psychologických metód 

(zameriavame sa na kvalitatívne údaje), alebo prostredníctvom satisfakčného 

reprezentatívneho šetrenia, ktoré môže byť uskutočňované jednorazovo, 

vhodnejšie je však opakovane (panel). [6] 

 

3.3 Vnímanie produktu a zna čky 

 

Dôležitým bodom pre každú konkurencieschopnú spoločnosť je tiež 

poznať názory spotrebiteľa na produkt, značku či firmu, a s tým súvisiaca miera 

lojality. Je nutné vnímať rozdiely vo vnímaní produktu, značky a firmy. [6] 

Vzťah zákazníka k produktu je dôležité vidieť vo viacerých bodoch [6]: 

� vedieť o existencii produktu – povedomie, 

� produkt poznať – mať o ňom informácie – znalosť, 

� zaujať k produktu určité stanovisko – hodnotenie, 

� produkt užívať – prijatie, 

� produkt mať v obľube – zvýhodňovanie, 

� vernosť produktu – výhradná preferencia. 

Dôležité je tiež sledovať vnímanie produktu. Vnímanie produktu 

predstavuje zisťovanie názorov, pocitov, preferencií a postojov spotrebiteľa voči 

produktu. Názory spotrebiteľa na produkt môžu byť spojené s [6] : 

� užívaním produktu – ako riešia problém spotrebiteľa,  

� spokojnosť, akú potrebu uspokojuje – hierarchia potrieb, 
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� aké dôvody vedú k jeho užívaniu – motivácia, 

� úžitkom produktu – skutočné charakteristiky, vlastnosti, využitie, 

očakávanie spotrebiteľa, čo alebo kto rozhoduje o kúpe,  

� image produktu – súhrn predstáv a asociácií spotrebiteľa, 

očakávanie, doterajšie skúsenosti.  

 

 Veľkú rolu hrá tradícia, značka, postavenie spoločnosti v rámci 

konkurencie. Znalosť značky je základom pre vnímanie značky a pre 

diferenciáciu produktu. Významným znakom vnímania značky spotrebiteľom je 

vytvárať asociácie spojené so značkou. Je preto nutné zameriavať sa na 

prezentovanie značky v typických nákupných a užívateľských situáciách 

a využívať čo najväčšieho počtu komunikačných kanálov. [6] 

 

Ďalším dôležitým faktorom pôsobiacim na spotrebiteľa je vnímanie firmy.  

Vnímanie firmy  predstavuje dojmy a pocity, ktoré majú rôzne skupiny 

verejnosti o firme. [6] 

 

Meranie a monitorovanie spokojnosti zákazníka vychádza z preskúmania 

informácií o zákazníkovi. Zber takýchto informácií môže byť aktívny alebo 

pasívny. Organizácia má identifikovať interné a externé zdroje informácií 

o zákazníkovi a konečnom používateľovi, či už v písomnej alebo verbálnej 

forme. [12] 

Hodnota zákazníka je vždy spojovaná s určitým produktom alebo 

službou a je skôr záležitosťou vnímania zákazníkom, než aby bola objektívne 

určovaná predávajúcim alebo niekým iným.  

Vnímanie zákazníka predstavuje porovnanie a vyhodnotenie toho, čo 

zákazník dostane (kvalita, úžitok a výhody) s tým, čo preto musí urobiť (ako 

napr. zaplatiť určitú cenu, vynaložiť úsilie a snahu pre získanie, spojenú 

s ďalšími nákladmi). Hodnota zákazníka je veľmi subjektívny a osobný koncept, 

pretože je výsledkom osobného porovnania toho, čo zákazník získa a čo preto 

musí obetovať. [11] 
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Existujú dva možné prístupy definovania hodnoty zákazníka. 

Prvý prístup  hodnotu zákazníka definuje a meria v zmysle toho, čo 

zákazník získa (prínosy a výhody) a toho, čo musí dať, resp. na získanie 

produktu alebo služby vynaložiť. Položka výhod predstavuje predovšetkým 

zákazníkom vnímanú kvalitu služieb a ďalšie psychologické výhody. Kvalita 

služieb predstavuje základnú zložku hodnoty zákazníka a konkurenčnú výhodu 

firmy. 

Druhý prístup  vníma a meria hodnotu zákazníka ako 

multidimenzionálny  koncept.  

Toto poňatie hodnoty zákazníka zahŕňa [11]: 

� funkčnú dimenziu, čo predstavuje kvalitu služieb, racionálne 

a ekonomické hodnotenie služby zákazníkom, 

� afektívnu dimenziu, ktorá zahrňuje emocionálnu dimenziu (pocity 

a vnútorné emócie) a sociálnu dimenziu (sociálny dopad nákupu služby). 

Model hodnoty zákazníka je možné označiť ako 5P model, pretože zahrňuje 

nasledujúcej dimenzie [11]: 

� produkt, resp. služba (funkčná hodnota služby spojená s úžitkom 

a užívaním služby vo vzťahu k jej kvalite a ďalším atribútom), 

� prostredie (funkčná hodnota miesta nákupu, atribúty prostredia), 

� personál (funkčná hodnota personálu, osobný kontakt, jednanie 

a profesionálny prístup), 

� proces nákupu (funkčná hodnota obstarania služby, faktory 

podmieňujúce nákup: cena, reklama, image a pod.), 

� pocity (afektívna dimenzia, zahrňujúca emotívnu a sociálnu zložku). 

Emotívna zložka hodnoty zákazníka predstavuje emotívne aspekty 

spojené s nakupovaním a užívaním služby a zahŕňa postoje, pocity a emócie 

zákazníka. Sociálna zložka zahŕňa spoločenský prínos, získaný z užívania 

služby, obvykle spojený s postavením v spoločnosti, s vlastným image 

a vnímaním ostatnými členmi spoločnosti. [11] 
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Výhodou modelu je, že umožňuje merať vplyv hodnoty zákazníka na jeho 

spokojnosť prostredníctvom správania zákazníka, ktorý vedie k jeho lojalite 

a tým i k zvyšovaniu tržieb firmy. Spokojnosť zákazníkov a ich lojalita sú 

považované za atribúty, ktoré určujú kvalitu vzťahov medzi zákazníkmi 

a firmami. Vysoká spokojnosť zákazníkov a vysoká miera ich lojality znamená, 

že zákazníci majú menšiu tendenciu odchádzať a hľadať iné firmy. [11] 

Pri meraní a zisťovaní spokojnosti v službách dochádza k určitým 

odlišnostiam v porovnaní so zisťovaním spokojnosti  pri hmotných statkoch. 

Služby vykazujú určité odlišnosti.  

3.4 Služby 

 

Služby sa odlišujú svojimi vlastnosťami od hmotných produktov a tiež sú 

odlišne vnímané z pohľadu zákazníka a ich hodnotenia.   

 

„Služby sú samostatne identifikovateľné, predovšetkým nehmotné 

činnosti, ktoré poskytujú uspokojenie potrieb a nemusia byť spojované 

s predajom výrobku alebo inej služby. Produkcia služieb môže, ale nemusí 

vyžadovať užitie hmotného statku. Ak je však toto užitie potrebné, nedochádza 

k transferu vlastníctva tohto hmotného statku.“4 

 

Medzi základné vlastnosti služieb patrí [3]: 

� nehmotnos ť – služby sú nehmotné a nehmatateľné, zákazník taktiež 

nemôže využívať svoje zmysly pri posudzovaní služby, je tiež nemožné 

služby vystavovať alebo poskytovať vzorky;  

� neoddelite ľnos ť – je chápaná, že poskytovateľ služby sa stáva jej 

súčasťou, zákazník vníma kvalitu služby subjektívne v závislosti na celej 

rade vonkajších faktorov i vnútorných faktorov, ktoré sa premietajú do 

jeho hodnotenia; 

� premenlivos ť - takmer všetky služby nemajú sériový charakter, je 

nereálna ich štandardizácia; 

                                                 
4 Janečková, L. Vaštíková, M. Marketing služeb.  Praha.  2001. ISBN 80-7169-995-0 
  s 20.  
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� pominute ľnos ť – pre služby je charakteristické, že sú vytvárané 

a spotrebovávané súčasne, nemožno ich vyrábať do zásoby a skladovať, 

nevyužité a nepredané služby zanikajú.  

 

Zákazník hodnotí službu tak, že v prvom rade porovná svoje očakávanie 

s vlastnou skúsenosťou týkajúcej sa danej služby. Poskytovanie služieb má tiež 

dve dimenzie – poskytnutie, ktoré zákazník vyhľadáva a skúsenosť, ktorú 

konzumáciou služby nadobúda.  

 

Je známe, že pre zákazníka je obtiažne prednákupné hodnotenie 

všetkých charakteristík služieb. Treba rešpektovať, že sa zákazník pred 

konzumáciou služby ťažko orientuje v jej charakteristikách, tiež je veľmi ťažké 

hodnotenie koncepcie novej služby. [6] 

 

3.5 Marketingový mix v službách 

 

Služby sa okrem určitých charakteristických vlastností líšia od hmotných 

statkov rozšíreným marketingovým mixom. Marketingový mix predstavuje súbor 

nástrojov pomocou ktorých marketingové oddelenie vytvára vlastnosti služieb 

ponúkaných zákazníkom. Marketingový mix obsahuje sedem dôležitých prvkov 

pomocou ktorých je možné charakterizovať službu.  

 

Medzi prvky možno zaradiť:  

 

Produkt  je chápaný ako všetky aktivity, ktoré organizácia ponúka spotrebiteľovi 

 pri uspokojovaní jeho hmotných i nehmotných potrieb. Kľúčovým prvkom 

 definujúcim službu je kvalita.[3] Pri hodnotení kvality produktu v rámci 

 vzdelávania je možné hodnotiť kvalitu z troch úrovní.  

Prvá úroveň sleduje splnenie kvality vzdelávania, ktorá je určená 

systémom školstva, sleduje sa splnenie určitých kritérií. Druhá úroveň je 

kvalita vzdelávania, do akej miery jej služby napĺňajú potreby 

zamestnávateľov a iných subjektov, ktoré tvoria spoločnosť. Tretia 
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úroveň sleduje kvalitu do akej škola svojimi službami prispieva 

k osobnému rastu študenta.[10] 

Cena je „vnímaná ako hodnota zaplatená za poskytnutú službu“ 5. Je 

významným ukazovateľom hodnotenia kvality. Každá organizácia sa 

zameriava na sledovanie úlohy ceny v rámci snahy o súlad medzi 

reálnym dopytom a produkčnou kapacitou v mieste a čase. [3] 

Distribúcia sa zameriava na uľahčenie zákazníkovi dostať sa k službe. Súvisí 

 s miestnou lokalizáciou služby, s voľbou sprostredkovateľa dodávky 

 služby.   

Ľudský faktor pri poskytovaní služieb ovplyvňuje zákazníkov a preto sa ľudia 

 stávajú prvkom, ktorý pôsobí na kvalitu služby. Efektivita a kvalita ich 

 práce závisí nielen na ich osobných znalostiach a schopnostiach, ale 

 taktiež na spôsobe ich riadenia, motivovania a na vnútornej klíme 

 organizácie. [10] 

Materiálne prostredie  je určitým dôkazom vlastností služby, keďže zákazník 

nedokáže službu ohodnotiť skôr než ju  spotrebuje. Zahŕňa  pôsobenie 

hmotných a nehmotných prvkov v mieste, kde je služba uskutočňovaná 

a v ktorom spolu jednajú organizácia služieb a zákazník. Zahŕňa každé 

príslušenstvo, ktoré ovplyvňuje výkon a komunikáciu  danej služby.  [3] 

Procesy predstavujú interakciu medzi poskytovateľom služby a zákazníkom, 

ktorá je veľmi dôležitým ukazovateľom, ktorý sa podieľa na celkovom 

hodnotení spokojnosti so službou. Je preto dôležité  zamerať sa na 

analýzu procesov, ich klasifikáciu a postupné  zjednodušovanie 

jednotlivých krokov, z ktorých sa procesy skladajú pre uľahčenie ich 

 poskytovania. Pri riadení procesov sa využívajú metódy ako napr. 

 CRM.[3] 

Marketingová komunikácia  prestavuje snahu každej organizácie zviditeľniť sa 

 a upútať pozornosť širokej verejnosti. Základom je však nielen 

 využívať jednotlivé  nástroje marketingovej komunikácie, ale vedieť kedy 

 a koho komunikáciou ovplyvniť. Medzi nástroje patrí: reklama,

                                                 
5 Světlík, Jaroslav. Marketingové řízení školy. Praha. 2006. ISBN 80-7357-176-5   
  s 194 . 
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  podpora predaja, osobný predaj a public relations. V súčasnosti sa 

 dáva prednosť novším spôsobom ovplyvňovania širokej verejnosti medzi 

 ktoré patria: direct  marketing, internetová komunikácia (virálny 

 marketing). [3] 

 

Na základe znalosti názorov spotrebiteľov na poskytované služby môžu 

firmy prevádzať určité výskumy svojej situácie na trhu napr. positioning 

(vytvorenie pozičnej mapy), SWOT analýza.   

 

3.6 Pozičná mapa 

 

Positioning znamená odlíšenie ponuky produktu danej firmy od ponuky 

konkurentov. Analýzou positioningu možno identifikovať a hodnotiť pozíciu firmy 

na trhu s ohľadom na mieru efektívnej odlišnosti ponuky. Nástrojom tejto 

analýzy sú pozičné mapy, ktoré sú zamerané na oceňovanie produktu ponuky 

v danom segmente a jeho kvality. Ide o posudzovanie kvality a ceny.  

 

Dobrá stratégia určenia trhovej pozície závisí od znalosti potrieb a želaní 

spotrebiteľov, ako aj od prognóz možných reakcií spotrebiteľov cieľového trhu 

na alternatívne marketingové programy. Z toho dôvodu musí podnik 

systematicky mapovať preferencie spotrebiteľov ako jedno z východísk 

formulovania marketingovej stratégie. [5] 

 
 
3.7 SWOT analýza 

 

 „Predstavuje jednoduchý nástroj pre stanovenie firemnej strategickej 

situácie vzhľadom na vnútorné a vonkajšie podmienky firmy.“6 Podáva 

informácie o silných aj slabých stránkach firmy, taktiež informácie o možných 

príležitostiach a ohrozeniach pre firmu. Silné a slabé stránky sa vzťahujú na 

situáciu vo vnútri firmy. Príležitosti a ohrozenia vyplývajú z vonkajšieho 

prostredia, ktoré firmu obklopujú. Výsledky danej analýzy určujú schopnosti 

                                                 
6 KOZEL, Roman a kolektiv. Moderní marketingový výzkum. Praha 2006. ISBN 80-247-0966-X. 
  s 39.  



21 

firmy a slúžia ako podklad pre stanovenie marketingových cieľov, určenie 

marketingových stratégii a k vyhotoveniu marketingových plánov. [6] 

 

 Cieľom každej firmy by malo byť eliminovať svoje slabé stránky, 

podporovať svoje silné stránky, využívať príležitosti okolia a predvídať 

a zaisťovať sa proti prípadným ohrozeniam. [6]  
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4 Metodika zberu dát 
 

 Informácie použité v práci som čerpala z primárnych a sekundárnych 

zdrojov. Primárne informácie som získala použitím písomného dotazovania 

prostredníctvom dotazníka. Sekundárne informácie som čerpala hlavne 

z webových stránok Obchodnej akadémie a webových stránok Ministerstva 

školstva, taktiež som využila informácie z odborných kníh, webových stránok.  

 

4.1 Prípravná fáza marketingového výskumu  

 

 Cieľ výskumu 

 

Cieľom môjho výskumu je meranie spokojnosti študentov s výučbou na 

strednej ekonomickej škole. Chcela by som zistiť názor študentov na jednotlivé 

faktory výučby akými sú učebnice, organizácia rozvrhu, technické vybavenie 

učební, možnosť absolvovania praxe a taktiež hodnotenie odbornosti 

a vyučovacích schopností pedagógov.  

 

 Hypotézy 

 

H1: Viac ako 45 % opýtaných študentov získalo informácie o škole 

z internetovej stránky OA. 

H2: Menej ako 25 % opýtaných študentov nie je spokojných s ponukou 

voľno časových aktivít a požadovalo by viac kultúrnych krúžkov. 

H3: Aspoň 25 % študentov 2. a 3. ročníka nesúhlasí s riešením rozvrhu 

a požadovali by zmenu. 

H4: Aspoň 45 % študentov 3. a 4. ročníka by požadovalo prax v častejších 

intervaloch, pre viac ako 25 % opýtaných študentov by prax mala byť už od 

2. ročníka . 
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Metóda marketingového výskumu 

 

 Pre mnou zvolený marketingový výskum použijem metódu dotazovania. 

Táto metóda je rýchla, lacná a dokáže pomerne správne zachytiť názory 

a postoje študentov na zvolenú tému. Využijem metódu osobného dotazovania 

prostredníctvom štruktúrovaného dotazníka.  

 

Technika výberu vzorky  respondentov 

 

 Pri realizácii môjho výskumu použijem techniku vhodného úsudku, kedy  

dotazník rozdám tam, kde sa zhromažďuje najväčší počet študentov OA, čiže 

priamo v škole. Základným súborom pre výskum budú všetci študenti študujúci 

na OA. Veľkosť mnou zvolenej výberovej vzorky tvorili náhodne vybraní študenti 

OA, kde ich celkový počet bude 200.  

 

Dotazník 

 

 Dotazník, ktorý bude použitý pre zistenie mnou zvoleného cieľa obsahuje  

šestnásť otázok. V úvode je niekoľko informácii potrebných pre vypĺňanie 

dotazníka a taktiež informácie kde budú zistené údaje použité.   

 

Dotazník na začiatku obsahuje uzavreté otázky, týkajúce sa spokojnosti 

študentov so štúdiom na OA. Ďalej nasleduje batéria, kde študenti majú vyjadriť 

svoj názor na spokojnosť a dôležitosť jednotlivých faktorov výučby, akými sú 

učebnice, vybavenie a vzhľad učebne, názor na osobu pedagóga. V dotazníku 

sa nachádza tiež niekoľko polouzavretých otázok, kde sú študenti okrem 

ponúknutej škály odpovedí nabádaní vyjadriť aj svoj vlastný názor, postoj alebo 

návrh na riešenie. Táto forma otázky je vhodná pre zistenie hodnotenia 

zvolených problémov, akými sú v dotazníku otázka rozvrhu a praxe. Dotazník 

tiež obsahuje 2 otvorené otázky, kde musia študenti bez pomoci škály vyjadriť 

svoj názor. V závere dotazníka sa nachádzajú identifikačné otázky týkajúce sa 

pohlavia a ročníka.  Viď príloha 4. 
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Kontrola plánu (pilotáž) 

 

 Pilotáž som uskutočnila na vybraných študentov OA rôznych ročníkov. 

V dotazníku som zistila zopár nepresností. V otázke týkajúcej sa názoru na 

spokojnosť študentov s vybranou strednou školou som uviedla dve relatívne 

podobné možnosti odpovede. V batérii študenti nepochopili faktor náplň výučby, 

ktorý som následne do dotazníku nezaradila, pretože študenti nevedeli správne 

vyjadriť svoj názor na tento problém.  

 

Ďalej im tam chýbala otázka na voľno časové aktivity, pretože by uvítali 

ešte nejaké krúžky, ktoré na škole nefungujú. Dotazník som po uskutočnení 

pilotáže upravila pre lepšie a správnejšie pochopenie študentom. 

 

Rozpočet 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Časový harmonogram 

 

Činnosť Realizácia 

Definovanie cieľa, hypotéz 7. 1. 2009 

Zostavenie dotazníka 8. 1. 2009 
Pilotáž 12. 1. – 15. 1. 2009 
Úprava dotazníka 16. 1. – 17. 1. 2009 
Tlač dotazníka 19. 1. 2009 
Zber údajov 26. 1. – 28. 1. 2009 
Spracovanie 30. 1. – 2. 2. 2009 
Analýza 3. 2 – 7. 2. 2009 
Vyhodnotenie 9. 2. – 13. 2. 2009 
 

Činnos ť Náklady v € (Sk) 

Náklady na tlač dotazníkov 13,28€ (400 Sk) 

Náklady na cestovné 0,86€ (26 Sk) 
 

Spolu 14,14€ (426 Sk) 
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4.2   Realizačná fáza 

 

Zber údajov, prostredníctvom dotazníka, som uskutočnila po rozhovore 

s riaditeľkou školy počas vyučovania v jednotlivých triedach. Keďže som si 

v prípravnej fáze zvolila náhodný výber dotazovania študentov, po dohode 

s riaditeľkou školy som si vybrala určité triedy, v ktorých som uskutočnila 

dotazovanie, čím sa metóda zmenila na kvótny výber štruktúrovaný.  

 

Dotazníky som rozdávala vo dvoch triedach v každom ročníku. Zbieranie 

informácii prostredníctvom dotazníka som uskutočnila počas troch dní od 

26. januára do 28. januára. Vybrala som si vždy vyučovaciu hodinu, kedy boli 

študenti v triede všetci, keďže na škole počas určitých hodín sú triedy rozdelené 

na dve skupiny. Bolo to aj náročnejšie na čas, vzhľadom na to, že študenti 

mávajú málo hodín spolu ako celá trieda. Rozdávanie dotazníkov študentom 

som uskutočnila sama, čím som si zabezpečila 100 % návratnosť dotazníkov, 

pretože som si sama kontrolovala či všetci študenti odovzdali vyplnený 

dotazník. Dotazník som rozdala 200 študentom, takže som splnila plánovaný 

počet.  

 

Počas vypĺňania dotazníkov som pozorovala ako niektorí študenti 

vypĺňali dotazník svedomito a snažili sa odpovedať podľa možností na dané 

otázky. Ale viacerí zvolili zábavnejšiu formu vypĺňania.  

 

Charakteristika výberového súboru 

 

V rámci ročníkov  z celkového počtu 200 opýtaných respondentov tvorilo 

48 študentov prvého ročníka, 51 študentov druhého ročníka, 50 študentov 

tretieho ročníka a 51 študentov štvrtého ročníka. Viď obr. 4.1. Nepomer medzi 

jednotlivými ročníkmi spôsobilo nerovnomerný počet študentov v jednotlivých 

triedach 

 

V rámci ročníkov je tiež veľmi viditeľný nepomer medzi počtom chlapcov 

a dievčat. V prvom ročníku sa nachádzajú iba 5 chlapci, v treťom a štvrtom sú.
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to iba 3 chlapci, určitou výnimkou je druhý ročník kde je chlapcov až 15. 

Rozdelenie študentov podľa pohlavia v ročníkov znázorňuje obr. 4.2. OA je 

označovaná za dievčenskú školu, preto nie je tento stav prekvapujúci. 

 

 Obr. 4.1 Rozdelenie študentov pod ľa ročníkov 

 

  
 

  Obr. 4.2 Rozdelenie ro čníkov pod ľa pohlavia 
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Z celkového počtu 200 opýtaných respondentov tvorilo 26 chlapcov 

a 174 dievčat. Viď obr. 4.3. Ako som už spomínala keďže OA je považovaná za 

prevažne dievčenskú školu, nie je to veľmi prekvapujúci nevyvážený stav. 
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Obr. 4.3 Rozdelenie študentov pod ľa pohlavia 
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5 Analýza sú časnej situácie 
 

Pri skúmaní názoru študentov a analýze súčasného stavu som 

vychádzala zo spracovaných údajov získaných z dotazníkov.   

 

5.1 Vyhodnotenie dotazníka 

 

Plánovaný výber strednej školy 

 

 Z otázky som zistila, že 35 % študentov nemalo v úmysle študovať OA, 

ale keďže sa im už nenaskytla iná možnosť, boli nútení nastúpiť a začať 

študovať OA. V rámci pohlavia OA 77 % chlapcov a 63 % dievčat študuje 

vybranú strednú školu. V ročníkoch 42 % prvákov a 41 % štvrtákov odpovedalo, 

že mali v pláne študovať inú školu ako je naznačené v obr. 5.1. 

 

Zo zistených údajov vyplýva, že prváci, sú nespokojní viac pretože, 

ešte nezabudli na nedávny boj o vysnívanú strednú školu a nakoniec skončili, 

niekde inde. A čo sa týka štvrtákov, tí zisťujú, že posledný ročník strednej školy 

je veľmi ťažký, a preto predpokladajú, že na iných školách by tomu bolo inak. 

A taktiež si uvedomujú, že pri výbere vysokej školy nemajú taký výber ako napr. 

študenti gymnázií. Myslím, že tieto faktory sú najdôležitejšie pri analyzovaní 

tejto otázky 

 

Obr. 5.1 Výber školy 
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Spokojnos ť s výberom školy 
 

Na základe tejto otázky som zistila, že z celkového počtu opýtaných 

študentov až  44 % študentov nie je spokojných s výberom strednej školy.  

Z toho 46 % dievčat  a 27 % chlapcov nie je spokojných s výberom strednej 

školy. Svoju nespokojnosť vysvetľujú najmä tým, že ich zvolená škola nebaví. 

V rámci ročníkov 42 % prvákov, 45 % druhákov, 40 % tretiakov a 47 % 

štvrtákov vyjadrilo nespokojnosť so zvolenou strednou školou. Zistené 

odpovede je možné vidieť v obr. 5.2. 

 

Predpokladám, že takmer polovica študentov si vybrala strednú školu 

bez bližšej znalosti vyučovacích predmetov, pretože po nastúpení do školy 

zistili, že ich škola nebaví. Nemajú záujem získavať vedomosti vo viacerých 

odborných predmetoch, ktoré sa na škole vyučujú. Tiež im prekáža, že majú 

pomerne menšiu šancu dostať sa na akúkoľvek vysokú školu, pretože sa na OA 

nevyučujú viaceré všeobecné predmety.  

  

Obr. 5.2 Nespokojnos ť študentov 
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Hodnotenie poskytovaných predmetov a u čebníc 
 

Študenti sú s dostupnou ponukou predmetov v priemere spokojní, 52 % 

študentov z celkového súboru vyjadrilo priemernú spokojnosť s ponúkanými 

predmetmi a 37 % študentov je veľmi spokojných s učebnicami. Celkovú 
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spokojnosť s týmito faktormi je možné vidieť v obr. 5.3. V rámci pohlavia 50 % 

chlapcov a 52 % dievčat vyjadrilo priemernú spokojnosť s ponukou predmetov 

a 58 % chlapcov a 34 % dievčat je veľmi spokojných s danými učebnicami. Pri 

pohľade na ročníky vyjadrilo priemernú spokojnosť s ponúkanými predmetmi  

46 % prvákov, 61 % druhákov, 46 % tretiakov a 55 % štvrtákov. Pri hodnotení 

učebníc 50 % prvákov, 59 % druhákov je veľmi spokojných a 46 % tretiakov 

a 39 % štvrtákov priemerne spokojných. 

 

   Pri hodnotení dôležitosti, 33% študentov celkového súboru vyjadrilo 

priemernú dôležitosť ponuky predmetov, 31% študentov veľkú dôležitosť 

učebníc. 27% chlapcov vyjadrilo veľkú dôležitosť ponuky predmetov a 38 % 

veľkú dôležitosť učebníc. U dievčat, 34% vyjadrilo priemernú dôležitosť ponuky 

predmetov a 30% dievčat veľkú dôležitosť učebníc. V rámci pohlavia, 38% 

prvákov vyjadrilo priemernú dôležitosť, 39 % druhákov veľkú dôležitosť, 38 % 

tretiakov vysokú dôležitosť a 37 % štvrtákov priemernú dôležitosť ponuky 

predmetov. 33 % prvákov a 43 % druhákov vyjadrilo veľkú dôležitosť, 32 % 

tretiakov priemernú dôležitosť a 27 % štvrtákov veľkú dôležitosť učebníc v rámci 

hodnotenia kvality výučby. Hodnotenie dôležitosti ponuky predmetov a učebníc 

zobrazuje obr. 5.4 v prílohe 5. 

 

Znamená to, že študenti by určite privítali pravdepodobne viac 

predmetov, ktoré by prispeli k všeobecnejšiemu prehľadu. Viacerí uviedli, že by 

upustili od predmetov ako chémia, ktoré sa im zdajú byť nepotrebné na škole 

ekonomického zamerania. Niektorí by uvítali viac hodín telesnej výchovy, kde 

by sa mohlo trénovať viacero športov. V rámci učebníc škola nemôže veľmi 

ovplyvniť celkovú ponuku aktuálnych učebníc, závisí to od ministerstva 

školstva, ktoré pracuje každoročne na zmenách.  

 

Prezentovanie školy 
 
 Pri získavaní informácii o škole zobrazených v obr. 5.5 v prílohe 5,     

45,5 % študentov uviedlo, že vychádzali najmä z informácii od svojich 

kamarátov a 43,5 % študentov získavalo informácie počas dňa otvorených dverí 

a zo získaných letákov a brožúr. V rámci pohlavia 57,6 % chlapcov získalo 
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informácie o škole od kamarátov a 45 % dievčat uviedlo, že informácie získalo 

počas dňa otvorených dverí a 43,6 %  dievčat získalo informácie od kamarátov. 

Až 47,9 % študentov prvého a 45 % študentov druhého ročníka získalo 

informácie od kamarátov, 50 % študentov tretieho ročníka získalo informácie 

počas dňa otvorených dverí, 49 % študentov štvrtého ročníka dalo viac na 

odporúčanie kamarátov a strednú školu si vyberali týmto spôsobom..  

 

Obr. 5.3 Spokojnos ť s výu čbou 
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Hodnotenie faktorov výu čby 

Aktuálnos ť výučby 
 

V rámci hodnotenia práce pedagógov, čo sa týka aktuálnosti 39 % 

študentov vyjadrilo priemernú spokojnosť, 33 % dokonca až veľkú spokojnosť. 

V rámci pohlavia, 42 % chlapcov vyjadrilo veľkú spokojnosť, 39 % dievčat 

priemernú spokojnosť s daným faktorom. Podľa ročníkov, 44 % prvákov je 

veľmi spokojných, 39 % druhákov a 40 % tretiakov je priemerne spokojných,   

39 % štvrtákov je taktiež priemerne spokojných s aktuálnosťou výučby. 

 

Pri hodnotení dôležitosti aktuálnosti výučby, 35 % študentov celkového 

súboru vyjadrilo priemernú dôležitosť s týmto faktorom, 46 % chlapcov a 33 % 

dievčat vyjadrilo veľkú dôležitosť aktuálnosti výučby. V rámci ročníkov, 52 % 

prvákov a 39 % druhákov vyjadrilo veľkú dôležitosť, 36 % tretiakov a 39 % 

štvrtákov vysokú dôležitosť faktoru aktuálnosť výučby.  

.
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Zaujímavos ť výkladu                                                                           

 

Z celkového počtu študentov vyjadrilo 31 % priemernú spokojnosť so 

zaujímavosťou výkladu. U chlapcov 31 %  a u dievčat 30 % zhodne vyjadrilo 

priemernú spokojnosť. Ale u dievčat ďalších 30 % je veľmi spokojných s daným 

faktorom. U prvákov 38 % vyjadrilo veľkú spokojnosť, u druhákov 35 % taktiež 

vyjadrilo veľkú spokojnosť, ale u tretiakov 30 % z nich uviedlo veľkú 

nespokojnosť so zaujímavosťou, a 31 % štvrtákov zasa vyjadrilo priemernú 

spokojnosť.  

 

Z celkového súboru študentov 40 % vyjadrilo vysokú dôležitosť 

zaujímavosti výkladu. U chlapcov 38 % a 40 % dievčat zhodne vyjadrilo vysokú 

dôležitosť tohto faktoru výučby. Podľa ročníkov, 46 % prvákov vyjadrilo veľkú 

dôležitosť, 35 % druhákov, 46 % tretiakov a 49 % štvrtákov zhodne vyjadrilo 

vysokú dôležitosť tohto faktoru výučby.   

 

Odbornos ť pedagóga 

 

Pri hodnotení odbornosti pedagóga 33 % z celkového počtu vyjadrilo 

veľkú spokojnosť s odbornosťou pedagóga. Chlapci sa vyjadrili zhodne, 35 % 

vyjadrilo priemernú spokojnosť a ďalších 35 % veľkú spokojnosť. U dievčat,     

33 % vyjadrilo veľkú spokojnosť. V rámci ročníkov, až 52 % prvákov a 29 % 

druhákov taktiež zhodne vyjadrilo veľkú spokojnosť hodnotenia odbornosti. 

U tretiakov 30 % a u štvrtákov 45 % vyjadrilo priemernú spokojnosť 

s hodnotením.  

 

 Pri hodnotení dôležitosti odbornosti pedagóga pre študentov, 45 % 

vyjadrilo vysokú dôležitosť tohto faktoru. Podľa pohlavia, 42 % chlapcov a 45 % 

dievčat tiež vyjadrilo vysokú dôležitosť daného faktoru výučby. V rámci 

ročníkov, 44 % prvákov, 37 % druhákov, 42 % tretiakov a 55 % štvrtákov 

vyjadrilo vysokú dôležitosť odbornosti pedagóga pre kvalitnú výučbu.  
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Prístup pedagóga 

 

 Z celkového počtu študentov, 39 % uviedlo priemernú spokojnosť pri 

hodnotení prístupu. V rámci pohlavia, 46 % chlapcov a 37 % dievčat tiež 

vyjadrilo priemernú spokojnosť s hodnotením daného faktoru. U prvákov 44 % a 

37 % druhákov vyjadrilo priemernú spokojnosť, u tretiakov 28 % je veľmi 

nespokojných a 26 % je priemerne spokojných s prístupom učiteľa. U štvrtákov 

47 %  je priemerne spokojných s prístupom pedagóga.   

 

 Pri hodnotení dôležitosti prístupu pedagóga pre študentov, 41 % vyjadrilo 

vysokú dôležitosť tohto faktoru, z toho 50 % chlapcov a 40 % dievčat tiež 

vyjadrilo vysokú dôležitosť prístupu pedagóga. Podľa ročníkov, 44 % prvákov 

vyjadrilo vysokú dôležitosť, 33 % druhákov veľkú dôležitosť, 38 % tretiakov a  

59 % štvrtákov vysokú dôležitosť tohto faktoru pre výučbu.  

 

Zo zistených údajov je pravdepodobné, že študenti sú priemerne 

spokojní s pedagógmi na škole. Ich prácu hodnotia pomerne pozitívne, čo je 

určite veľmi veľkou konkurenčnou výhodou pre školu oproti iným školám.  

Celkovú spokojnosť je možné vidieť v obr. 5.6 a celkovú dôležitosť v obr. 5.7 

v prílohe 5. 

 

Technické vybavenie u čebne 

V rámci hodnotenia technického vybavenia učebne 34 % študentov je 

veľmi spokojných z toho 38 % chlapcov a 33 % dievčat. Podľa tried 40 % 

prvákov a 39 % druhákov je veľmi spokojných s vybavením učebne. 34 % 

študentov tretích ročníkov vyjadrilo priemernú spokojnosť a zhodne 34 % 

študentov tretích ročníkov vysokú spokojnosť. A 33 % študentov štvrtých 

ročníkov vyjadrili vysokú spokojnosť s daným faktorom.     

 

Pri hodnotení dôležitosti technického vybavenia učebne pre kvalitu 

výučby, 35 % študentov z celkového súboru vyjadrilo veľkú dôležitosť a zhodne 

35 % študentov vysokú dôležitosť. Podľa pohlavia, 46 % chlapcov vyjadrilo 

veľkú dôležitosť a 35 % dievčat vysokú dôležitosť tohto faktoru. 38 % prvákov 

vyjadrilo veľkú dôležitosť, 31 % druhákov vyjadrilo veľkú dôležitosť a zhodne 
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31 % druhákov vysokú dôležitosť, 34 % tretiakov vysokú dôležitosť a 45 % 

štvrtákov veľkú dôležitosť technického vybavenia učebne 

 

Vzhľad učebne  

Z celkového počtu študentov je  38 % študentov veľmi spokojných 

so vzhľadom učebne z toho 54 % chlapcov a 36 % dievčat je veľmi spokojných 

s atribútom vzhľadu. 46 % prvákov a 41 % druhákov tiež vyjadrilo veľkú 

spokojnosť, 30 % tretiakov vyjadrilo priemernú spokojnosť a 39 % štvrtákov je 

veľmi spokojných so vzhľadom učebne.  

 

Z celkového počtu študentov 34 % vyjadrilo veľkú dôležitosť, 31 % 

chlapcov  priemernú dôležitosť a 37 % dievčat vysokú dôležitosť faktoru. Podľa 

ročníkov, 42 % prvákov vysokú dôležitosť, 39 % druhákov a 30 % tretiakov 

priemernú dôležitosť, 45 % štvrtákov veľkú dôležitosť vzhľadu učebne pre 

kvalitu výučby.  

 

Vybavenie telocvi čne 

 Z počtu  všetkých respondentov 41 % študentov je veľmi spokojných 

s vybavením telocvične. Chlapci sa vyjadrili zhodne po 35 % pri priemernej 

spokojnosti a veľkej spokojnosti s telocvičnou. Z dievčat 42 % vyjadrilo veľkú 

spokojnosť s vybavením telocvične.  54 % prvákov  a 37 % druhákov zhodne 

vyjadrilo veľkú spokojnosť, 28 % tretiakov a 45 % štvrtákov taktiež vyjadrilo 

veľkú spokojnosť. Viacerí z nich by požadovali ešte viac športových akcií, ktoré 

by študentom spríjemnili náročné hodiny plné odborných predmetov.  

 

 Pri hodnotení dôležitosti vybavenia telocvične pre kvalitu výučby, 

29 % študentov vyjadrilo vysokú dôležitosť. 46 % chlapcov vyjadrilo vysokú 

dôležitosť a 31 % dievčat vyjadrilo veľkú dôležitosť. V rámci ročníkov, 38 % 

prvákov vyjadrilo veľkú dôležitosť, 33 % druhákov a  30 % tretiakov priemernú 

dôležitosť, 37 % štvrtákov veľkú dôležitosť.   

 

Z uvedených odpovedí študentov je zrejmé, že študentom nie je 

ľahostajné prostredie, v ktorom trávia pomerne veľa času. Celková spokojnosť 

a dôležitosť je znázornená v obr. 5.8 a 5.9 v prílohe 5. Prostredie a hlavne 
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vybavenie umožňuje študentom lepšie zvládať učenie a motivovať ich k lepším 

výkonom. Telocvičňa je taktiež dôležitou súčasťou výučby, poskytuje študentom 

možnosť relaxovať, dostať zo seba napätie, ktoré im prináša štúdium. Je 

dôležité poskytovať študentom možnosť plnohodnotnej prípravy na budúci život. 

 

Hodnotenie vo ľno časových aktivít  
 

Z analýzy dotazníku 43 % študentov ohodnotilo krúžky priemernou 

spokojnosťou, 35 % chlapcov a 44 % dievčat taktiež zhodne vyjadrilo priemernú 

spokojnosť s krúžkami. V rámci ročníkov 54 % študentov prvého ročníka, 33 % 

študentov druhého ročníka, 28 % študentov tretieho ročníka a až 55 % 

študentov štvrtého ročníka zhodne vyjadrilo priemernú spokojnosť.  

 

Z celkového počtu študentov pri hodnotení dôležitosti krúžkov, 38 % 

študentov vyjadrilo priemernú dôležitosť tohto faktoru pre výučbu. Podľa 

pohlavia, 42 % chlapcov a  37 % dievčat vyjadrilo priemernú dôležitosť daného 

faktoru. V rámci ročníkov, 35 % prvákov a 53 % druhákov vyjadrilo priemernú 

dôležitosť, 30 % tretiakov vysokú dôležitosť a 41 % štvrtákov priemernú 

dôležitosť daného faktoru.  

 

Pri hodnotení exkurzii  28 % študentov vyjadrilo priemernú spokojnosť. 

Z dievčat 28 % vyjadrilo priemernú spokojnosť, ale 27 % ostatných dievčat 

vyjadrilo vysokú nespokojnosť s organizáciou exkurzii na škole. Z chlapcov     

31 % vyjadrilo veľkú nespokojnosť s exkurziami. V rámci ročníkov, 33 % 

prvákov ohodnotilo exkurzie priemernou spokojnosťou, 27 % druhákov vyjadrilo 

veľkú nespokojnosť, 44 % tretiakov vysokú nespokojnosť a 31 % štvrtákov 

priemernú nespokojnosť.  

 

Pri hodnotení dôležitosti exkurzií, 34 % študentov celkového súboru 

vyjadrilo vysokú dôležitosť faktoru. 35 % chlapcov priemernú dôležitosť a 34 % 

dievčat vysokú dôležitosť exkurzií. Podľa ročníkov, 33 % prvákov vyjadrilo 

priemernú dôležitosť, 29 % druhákov priemernú dôležitosť a zhodne 29 % 

druhákov vysokú dôležitosť, 40 % tretiakov a 41 % vysokú dôležitosť exkurzií 

pre kvalitnú výučbu.                                
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Študenti podľa svojich odpovedí pravdepodobne nespájajú svoj voľný 

čas s aktivitami ponúkanými školou. Celkom určite im postačuje čas, ktorý 

trávia učením, pretože viacerí poukazujú na neskorý koniec vyučovania 

a krúžky sú pre nich ďalším oneskorením. Pri hodnotení exkurzií študenti 

zrejme požadujú väčší počet exkurzií, ktoré by priniesli viac praxe do 

teoretických základov získaných na škole. Celková spokojnosť a dôležitosť 

s týmito faktormi je znázornená v obr. 5.10 a 5.11 v prílohe 5.  

 

Obr. 5.10 Hodnotenie aktivít 
 

 
 

Pozičná mapa 

 

Na základe údajov zistených v dotazníku hodnotia študenti všetky faktory 

ako dôležité, pretože vytvárajú podmienky nutné k získaniu vzdelania. Všetky 

faktory týkajúce sa vzdelania študenti ohodnotili ako dôležité a veľmi dôležité. 

Viď obr. 5.12 a 5.13. 

 

V kvadrante č. 1 študenti poukázali na svoju nespokojnosť s exkurziami 

a voľno časovými aktivitami. Z týchto zistení je zrejmé, že študentom 

nevyhovuje počet exkurzii. Študenti tieto aktivity, ale nepovažujú za veľmi 

dôležité, preto nie je nutné prioritne sa venovať týmto problémom.  

 

V kvadrante č. 2 sa nachádza hodnotenie učebníc, ponuky predmetov 

a vybavenie telocvične. Študenti sú priemerne spokojní s ponukou učebníc 
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a predmetov, ale neprikladajú im ani zvýšenú dôležitosť. Škola ponuku učebníc 

ani študijných odborov nemôže ovplyvniť, keďže dané faktory nie sú plne v jej 

kompetencii. V rámci vybavenia telocvične sa OA snaží poskytovať študentom 

možnosť športovať v telocvične, ktorá je doplnená posilňovňou.  

 

Legenda k pozičnej mape: 

 

1. Exkurzie    7.   Odbornosť pedagóga 

2. Zaujímavosť výkladu  8.   Aktuálnosť výučby 

3. Voľnočasové aktivity  9.   Vybavenie telocvične 

4. Prístup pedagóga  10. Vzhľad učebne 

5. Učebnice    11. Technické vybavenie 

6. Ponuka predmetov  

 

 

Obr. 5.12 Pozi čná mapa 1 
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V kvadrante č. 3 študenti uviedli nespokojnosť so zaujímavosťou výkladu 

a s prístupom učiteľa. Tieto faktory, ale označili za dôležité, pretože ovplyvňujú 

celkovú úroveň výučby. V rámci nespokojnosti so zaujímavosťou výkladu 

pedagógov, predpokladám, že študentom nevyhovuje zaužívaný spôsob 

prednášania učiva, ktorý obsahuje mnoho zastaraných a nepoužívaných 

znalostí. Predpokladám, že študenti nedokážu objektívne ohodnotiť prístup 

učiteľa, pretože nie vždy všetko je tak, ako si študenti predstavujú. 

 

V kvadrante č. 4 sa nachádzajú faktory, s ktorými sú študenti spokojní 

a taktiež sú pre nich dôležité. Sú to otázky odbornosti pedagóga, aktuálnosť 

výučby, vzhľad učebne, technická vybavenosť učebne. OA sa zameriava na 

kvalitné vybavenie nielen kmeňových, ale aj počítačových tried, čím poskytuje 

študentom skvalitnenie výučby. V rámci hodnotenia pedagógov sa na škole 

nachádzajú kvalitní pedagógovia, ktorí sa snažia poskytnúť študentom 

vedomosti a svoje skúsenosti. Preto je samozrejmé, že sú študenti 

s odbornosťou a prístupom pedagógov spokojní.   

 

Hodnotenie ponuky krúžkov 
 

Z danej otázky som zistila, že až 68,6 % študentov požaduje z celkovej 

ponuky krúžkov viac krúžkov spojených so spoločenskými aktivitami. Ostatné 

Obr. 5.13 Pozičná mapa 2 
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druhy krúžkov akými sú napr. kultúrne 13,7 % a športové krúžky by rozšírilo 

20,9 % študentov. Názory študentov na ponuku krúžkov znázorňuje obr. 5.14. 

Medzi aktivity v rámci spoločenských krúžkov 28 % študentov zaradilo 

usporadúvanie krúžku spoločenských tancov, plesu, karnevalu... Chlapci by 

požadovali viac športových krúžkov a to až 56,5 %, kde by 27 % z nich uvítalo 

krúžky napr. florbalu a futbalu, ale uviedli aj viacero iných športov ako napr. 

hokej, atletiku, plávanie... Z dievčat by 72,3 % zaradilo viac spoločenských 

akcii, medzi ktoré 33 % z nich uviedlo spoločenské tance. Študenti prvého 

ročníka by požadovali taktiež viac spoločenských akcii, takto sa vyjadrilo 61,8 % 

z toho 25 % by požadovalo tanečnú a karneval. Z druhákov 60 % by zhodne 

požadovalo viac spoločenských aktivít a to 24 % z nich tanečnú. Tretiaci 

zhodne až 73,2 % požadujú viac akcií a to taktiež 24 % z nich tanečnú. 

U štvrtákov nebolo tomu inak, až 78,9 % z nich uviedlo potrebu spoločenských 

aktivít a 3 % z nich si ako spoločenskú aktivitu predstavuje usporadúvanie 

tanečnej slávnosti.  

 

Zo zistených údajov je pravdepodobné, že študenti by radšej 

navštevovali krúžok, kde by sa stretávali v neformálnej atmosfére, zabávali sa 

a pritom sa naučili novým veciam. Preto uvádzali tanečnú ako najčastejší 

príklad. Tanečná je pre nich dôležitá pre úspešné absolvovanie stužkovej 

slávnosti, kde je potrebné preukázať aj tanečné zdatnosti.  V rámci športových 

krúžkov, na škole ich je pomerne veľký počet, a preto si myslím, že by si 

študenti mohli vybrať z ponúkaných možností.  

 

Spokojnos ť s rozvrhom  

 

Pri hodnotení spokojnosti študentov s daným rozvrhom,  69  % študentov 

vyjadrilo nesúhlas. Názor na spokojnosť je znázornená v obr. 5.15. Chlapci sú 

viac nespokojní ako dievčatá, až 77 % chlapcov nie je spokojných so svojim 

rozvrhom. U dievčat vyjadrilo nespokojnosť až 68 %. V rámci ročníkov študenti 

pomerne zhodne vyjadrovali nesúhlas s rozvrhom. Z prvákov 73 %, druhákov 

69 %, tretiakov 68 % a štvrtákov 67 % vyjadrilo nesúhlas.  

 

Z daných odpovedí je zrejmé, že študenti nehodnotia pozitívne prácu  
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pedagógov, ktorý im stanovili rozvrh hodín. Ale pri vypracovávaní rozvrhu 

učitelia nemôžu brať ohľad len na potreby študentov, ale tiež na obmedzenia 

počtu učiteľov a miestností. Študenti by mali akceptovať tieto faktory, ktoré 

neumožňujú pedagógom stanovovať rozvrh hodín, ako by študenti potrebovali. 

 

 Obr. 5.14 Potreba nových krúžkov 
 

 

  

Obr. 5.15 Spokojnos ť s rozvrhom 
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Prekážky rozvrhu 

 

Pri odpovediach na danú otázku, 29 % študentov, ktorí odpovedali na 

danú otvorenú otázku poukázali na veľa hodín výučby. Ďalej 17 % by 

požadovalo zlepšiť vyrovnanosť rozvrhu, aby neboli všetky ťažké hodiny v jeden 

deň, 15 % študentov poukázalo na to, že majú každý deň sedem hodín výučby, 
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a radi by uvítali menej hodín. Viď obr. 5.16 v prílohe 5. U chlapcov by 30 % 

požadovalo skorší koniec vyučovania a ďalšou prekážkou pre 20 % chlapcov je 

veľa hodín výučby. U dievčat 30 % uviedlo ako prekážku veľa hodín a ďalších 

22 % nevyrovnanosť rozvrhu. V rámci ročníkov 34 % prvákov odpovedalo 

taktiež, že hlavnou prekážkou rozvrhu je veľký počet vyučovacích hodín. 

Druhákom viac prekáža neskorý koniec vyučovania, a potom následné 

cestovanie domov, tento dôvod uviedlo 34 % z nich. Ďalších 25 % druhákov 

uviedlo ako prekážku veľa hodín výučby. U tretiakov 38 % z nich uviedlo, že im 

najviac prekáža veľa hodín výučby a pre 23 % sú to ťažké hodiny v jeden deň. 

Štvrtáci uviedli ako najväčšiu prekážku ťažké hodiny v jeden deň a to 37 % 

z nich, pre 29 % štvrtákov je prekážkou veľa hodín výučby.   

 

Z analýzy otázky vyplýva, že študenti nie sú spokojní s dĺžkou 

vyučovania. Považujú počet hodín za príliš vysoký a preto si myslia, že by sa to 

mohlo zmeniť.  Ale pri snahe úspešne absolvovať strednú školu je nutné stráviť 

viac času v škole ako tomu bolo na základnej škole. Študenti sú nútení 

prispôsobiť sa daným podmienkam. Ďalšou prekážkou je neskorý koniec 

vyučovania, pretože viacero študentov musí dochádzať z okolitých miest 

a dedín, ich príchod domov je značne neskorý. Taktiež dôležitým bodom je 

zbytočná zastupovanie chýbajúcich pedagógov, kedy by študenti radšej chceli 

ísť domov, ako tráviť hodinu s vyučujúcim, ktorý im nezadá žiadnu prácu. 

 

Možnosti riešenia rozvrhu 

  

Pri spracovávaní danej otázky 31 % študentov ako možné riešenie 

rozvrhu uviedlo upustiť od vyučovania nultej hodiny, 28 % študentov by uvítalo 

kratšiu obednú pauzu, ktorá by podstatne skrátila dĺžku vyučovania. A 42 % 

študentov uviedlo svoje vlastné návrhy. Z uvedených návrhov 30 % študentov 

by požadovalo menej hodín, 16 % študentov by upustilo od zbytočného 

zastupovania, 11 % uviedlo, že by požadovali kratšie hodiny, 10 % by chcelo  

upustiť od výučby zbytočných predmetov. Odpovede študentov je možné vidieť 

v obr. 5.17 v prílohe 5. U chlapcov 35 % by riešilo rozvrh vyučovaním bez nultej 

hodiny,  46 % uviedlo svoj vlastný návrh, kde 36 % chlapcov požaduje upustiť 
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od zbytočného zastupovania a 27 % by požadovalo menej hodín. U dievčat    

41 % uviedlo ako riešenie rozvrhu svoje vlastné návrhy, medzi ktoré 30 % 

dievčat uviedlo ako riešenie menej hodín výučby. V rámci ročníkov 40 % 

prvákov by požadovalo kratšiu obednú pauzu, 45 % druhákov by riešilo rozvrh 

svojim vlastným návrhom, medzi ktoré uvádzali menej hodín a vynechanie 

zbytočného zastupovania. U tretiakov 48 % ako riešenie uviedlo svoje vlastné 

návrhy, kde uviedli ako riešenie menej hodín a predĺženie prestávok. 

U štvrtákov 45 % prezentovalo svoj vlastný návrh riešenia, a to najmä menej 

hodín a upustenie od zbytočného zastupovania.   

 

Študenti sa pri riešení problému rozvrhu v značnej miere rozchádzajú. 

Viacerí by požadovali menší počet hodín vyučovania, ale potom by nestihli 

prebrať všetko potrebné k úspešnému absolvovaniu maturitných skúšok. Tiež 

by uprednostnili kratšie vyučovacie hodiny, ale to nás privádza opäť 

k problémom s časom. A zapracovanie dlhších prestávok by značne predĺžilo 

vyučovanie, čo by znamenalo ešte neskorší koniec, ktorý už aj v súčasnosti 

študentom nevyhovuje. Pravdepodobnejším riešením by bolo skrátenie obednej 

pauzy, alebo zaradenie obednej pauzy po vyučovaní, študenti, ktorí dochádzajú 

by mohli odísť skôr. 

 

Spokojnos ť s praxou 

 

Pri hodnotení spokojnosti s praxou 60 % študentov vyjadrilo 

nespokojnosť s možnosťou praxe, znázornenej v obr. 5.18, z toho                    

62 % chlapcov a 60 % dievčat zhodne vyjadrilo nespokojnosť. Zaujímavosťou 

je, že až 65 % prvákov nie je spokojných s možnosťou praxe, hoci prax ešte 

neabsolvovali a nemajú veľa informácii o praxi. U druhákov je nespokojnosť 

ešte vyššia, až 73 % z nich by riešilo situáciu inak. U tretiakov je to pomerne 

lepšie, 58 % vyjadrilo nespokojnosť. A naopak, ako jediný ročník sú s praxou 

spokojní štvrtáci, 55 % z nich je spokojných  so súčasným riešením praxe. 

 

Zistená nespokojnosť je pravdepodobne spôsobená nedostatočnou 

zapracovanosťou praxe do učebných osnov. Keďže prax môžu absolvovať iba 
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tretiaci a štvrtáci aj to iba 2 týždne, je pravdepodobné, že je to hlavný problém. 

Pre študentov by bolo určite prínosnejšie absolvovať prax v dlhších intervaloch.  

Obr. 5.18 Spokojnos ť s praxou 
 

spokojní
40%

nespokojní
60%

 

 

Potreba praxe 

  

Pri analýze otázky študenti vyjadrili potrebu absolvovať väčší počet hodín 

praxe. Z celkového počtu študentov na danú otázku odpovedali len študenti 

tretích a štvrtých ročníkov, pretože iba tieto ročníky absolvovali prax. Z týchto 

študentov by 78 % požadovalo väčší počet hodín praxe. Názor študentov na 

danú otázku znázorňuje obr. 5.19. U chlapcov by všetci požadovali viac praxe  

a u dievčat až 76 %. V rámci ročníkov, 76 % tretiakov a 78 % štvrtákov  by 

uvítalo väčší počet hodín praxe.  

 

Obr. 5.19  Potreba praxe 
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Pre študentov je veľmi dôležité získanie určitých skúseností a zručnosť 

nielen z teoretických oblastí, ale taktiež z praktickej stránky. Prax je nielen 

dôležitá pre lepšie pochopenie ekonomických javov, ale aj pre úspešné 

zaradenie sa do života. Prax je jednou z nutných znalostí pre úspešné získanie 

práce.  

 

Riešenie praxe 

 

 Z danej otázky som zistila, že študenti by požadovali väčší počet hodín 

praxe, až 46 % opýtaných študentov by uprednostnilo prax raz za mesiac, 42 % 

by požadovalo prax raz za polrok, a zvyšných 13 % by požadovalo prax aj 

v druhom ročníku. Z toho 43 % chlapcov by požadovalo prax raz za polrok,     

47 % dievčat by uprednostnilo prax raz za mesiac, 42 % raz za polrok.  V rámci 

ročníkov by  52 % tretiakov absolvovalo prax raz za mesiac a 40 % raz za 

polrok. U štvrtákov by 45 % požadovalo prax raz za polrok a 39 % raz za 

mesiac. Názory jednotlivých ročníkov je možné vidieť v obr. 5.20 v prílohe 5. 

 

 Študenti uviedli, že by im vyhovovala prax raz za mesiac, ale až vo 

vyšších ročníkov, pretože predpokladajú, že už majú viac teoretických 

vedomostí a lepšie by pochopili praktické riešenia. Pre študentov by to bolo 

určite spríjemnenie a taktiež skvalitnenie výučby, ale prinieslo by to určité 

problémy v rámci spolupráce s firmami, ktoré by študentov prijímali.   

 

Prax aj mimo mesta Čadca  
 

 V rámci možnosti absolvovať prax aj mimo mesta Čadca študenti 

odpovedali kladne. Až 67 % z celkového počtu študentov tretieho a štvrtého 

ročníka odpovedalo, že by uvítalo možnosť praxe aj mimo Čadcu. Až 86 % 

chlapcov a 66 % dievčat taktiež vyjadrilo súhlas s takouto možnosťou. V rámci 

ročníkov 70 % študentov tretieho a 63 % študentov štvrtého ročníka sa zhodne 

súhlasne vyjadrili k možnosti absolvovať prax aj mimo Čadcu. Odpovede 

študentov tretieho a štvrtého ročníka znázorňuje obr. 5.21. 
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 Pri absolvovaní praxe je lepšie ak je prax zvolená v meste Čadca. 

Pretože škola má dohodnutú spoluprácu s viacerými firmami sídliacimi v tomto 

meste. Je možné uskutočniť prax aj mimo Čadcu, ale študent si musí prax sám 

zabezpečiť. Prax musí byť zmluvne podložená a je ťažšie pre pedagógov 

kontrolovať študentov, ktorí prax absolvujú mimo. Ale na druhej strane v okolí 

Čadce existuje viacero firiem, ktoré by taktiež mohli ukázať študentom ako to 

funguje v skutočnosti.  

 
Hodnotenie riešenia praxe 
 

 Pri analýze otázky som zistila, že študenti nesúhlasia s riešením praxe. 

Je to zrejmé, pretože už u predchádzajúcich otázok vyjadrovali nesúhlas. Táto 

otázka sa týkala študentov všetkých ročníkov. Z celkového počtu študentov 

s riešením nesúhlasí až 71 % ako je možné vidieť v obr. 5.22. U chlapcov až  

69 % a u dievčat až 71 % vyjadrilo nesúhlas. V rámci ročníkov až 65 % 

prvákov, 63 % druhákov, 78 % tretiakov a štvrtákov nesúhlasí so súčasným 

riešením otázky praxe. Najviac nespokojní boli študenti tretích a štvrtých 

ročníkov, čo je pochopiteľné, keďže už sú oboznámení s podmienkami jej 

absolvovania.  

 

 Je pravdepodobné, že otázka praxe je veľmi dôležitá a nie je vyriešená 

k spokojnosti študentov. Prax je dôležitou súčasťou výučby a preto by jej mala 

byť venovaná väčšia pozornosť.  

  
  
Obr. 5.21 Miesto praxe 
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Návrhy študentov 
 

 V rámci otázky študenti mohli vyjadriť svoj vlastný názor alebo poukázať 

na niečo, čo sa im na škole nepáči. Z celkového počtu študentov vyjadrilo svoj 

názor iba 31 %.  Z toho 19 % požaduje, aby bol na škole vyhradený priestor pre 

fajčiarsku miestnosť. 16 % študentov by privítalo, keby sa upustilo od 

zbytočného zastupovania hodín, 15 % by uvítalo na škole viac hodín praxe,    

11 % požaduje väčší počet exkurzií a iných kultúrnych akcií. Názory študentov 

je možné vidieť v obr. 5.23 v prílohe 5. Chlapci by požadovali fajčiarsku 

miestnosť, tak sa vyjadrilo až 50 % chlapcov, zvyšní by požadovali viac exkurzií 

a prijateľnejšie ceny v bufete. U dievčat 21 % uviedlo, že by na škole požadovali 

zriadiť fajčiarsku miestnosť, 18 % by zasa zrušilo zbytočné zastupovania, 16 % 

by uvítalo väčší počet exkurzii. U prvákov 29 % by chcelo, aby sa pri škole 

vybudovalo ihrisko, pretože telocvičňa neposkytuje možnosť uskutočniť všetky 

športy. U druhákov 24 % by požadovalo viac exkurzií a zhodne 24 % upustenie 

od zbytočného zastupovania. Tretiaci sa zamerali na požiadavku väčšieho 

počtu hodín praxe, tak uviedlo 25 % z nich, zhodne 25 % uviedlo, že by na 

škole požadovali fajčiarsku miestnosť. U študentov štvrtého ročníka prevládla 

otázka zbytočného zastupovania, 38 % z nich sa priklonilo k tomuto problému, 

31 % uviedlo ako svoj návrh zriadenie fajčiarskej miestnosti 

 

Študenti by pravdepodobne chceli fajčiarsku miestnosť, pretože im 

prekážajú problémy, ktoré vznikajú keď chcú počas vyučovania odísť zo školy, 

pretože je v celom areáli školy zákaz fajčenia. V rámci zastupovania by študenti 

uvítali ak by vyučujúci, ktorí sa zastupovanej hodine nevenujú radšej študentom 

umožnili odísť domov, a to hlavne prvú a poslednú vyučovaciu hodinu. Tiež 

poukazujú na otázku praxe, kedy im prekáža malý rozsah praxe. A majú záujem 

o väčší počet exkurzií a podobných akcií, keďže na škole prebieha systém 

rozdelenia triedy na dve skupiny na viacerých hodinách. Študenti sa tak málo 

kontaktujú a uvítali by keby sa mohli bližšie spoznávať na školských akciách.  
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Obr. 5.22  Hodnotenie praxe 
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5.2 Vyhodnotenie hypotéz 

 

Hypotéza č. 1 
  

 V hypotéza č. 1 som predpokladala, že viac ako 45 % opýtaných 

študentov získa informácie o škole z internetovej stránky. Hypotéza sa 

nepotvrdila , pretože iba 21 % študentov získalo informácie o škole z webovej 

stránky OA. Overenie hypotézy som uskutočnila podľa otázky č. 3. Viď obr. 5.24 

v .prílohe 5. 

 

Hypotéza č. 2 

 

V hypotéze č. 2 som predpokladala, že menej ako 25 % opýtaných 

študentov nie je spokojných s ponukou voľno časových aktivít a požadovalo by 

viac kultúrnych krúžkov. Táto hypotéza sa mi potvrdila , pretože 10,5 % 

opýtaných študentov nie je spokojných s ponukou krúžkov a požadovali by 

väčší počet kultúrnych krúžkov. Zistené údaje som zistila z otázky č. 5. Viď obr. 

5.25 v prílohe 5.  

 

Hypotéza č. 3 

 

Hypotézu č. 3 som stanovila, že aspoň 25 % študentov 2. a 3. ročníka 

nesúhlasí s riešením rozvrhu a požadovali by zmenu. Hypotéza sa potvrdila , 



47 

pretože až 68 % študentov 2. a 3. ročníka nesúhlasí so svojím rozvrhom a sú 

nespokojní s takým riešením.  Hypotézu som overila podľa otázky č. 6 a podľa 

otázky č. 16. Viď obr. 5.26 v prílohe 5. 

 

Hypotéza č. 4 

 

V hypotéze č. 4 som predpokladala, že aspoň 45 % študentov 3. a 4. ročníka by 

požadovalo prax v častejších intervaloch, a pre viac ako 25 % opýtaných 

študentov by prax mala byť už od 2. ročníka.  Z otázky č. 10  a 16 som zistila, 

že až 77 % študentov 3. a 4. ročníkov by požadovalo väčší hodín praxe, 

pretože im súčasný stav nevyhovuje. Táto časť hypotézy sa potvrdila  

A z otázky č. 11 som zistila, že iba 12 % opýtaných študentov tretích a štvrtých 

ročníkov by požadovalo prax už aj v 2. ročníku. Táto časť hypotézy sa 

nepotvrdila .  Viď obr. 5.27 v prílohe 5. 
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SWOT analýza 

 

 Na základe spracovania a vyhodnotenia dotazníkov som zostavila SWOT 

analýzu silných a slabých stránok školy, taktiež možných príležitosti a ohrození.  

 

Silné stránky školy:    Slabé stránky školy: 

dlhá tradícia školy     zlé riešenie otázky fajčenia 

dobrá poloha v areáli stredných škôl  voľný prístup cudzích ľudí do  

moderné vybavenie učební   areálu školy – chýba systém 

využívanie priestorov školy aj mimo   kontroly 

vyučovania      škola nemá vlastné ihrisko 

zapájanie sa školy do rôznych národných tradičná výučba niektorých 

a medzinárodných súťaží    predmetov 

propagácia školy     teoreticky zameraná výuka 

kvalifikovaný pedagogický zbor   (málo praxe) 

zameranie sa na kultúrne aktivity pre študentov 

možnosť nadväzujúceho štúdia 

otvorenie bilingválneho štúdia 

 

Príležitosti:      Ohrozenia 

spolupráca školy s firmami v okrese  znižujúci sa počet študentov 

možnosti cezhraničnej spolupráce  negatívne dopad školského 

kooperácia s okolitými strednými školami zákona 

spolupráca so zahraničnými lektormi  znižujúci sa počet    

       kvalifikovaných pedagógov 

       zvyšujúca sa konkurencia   
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6 Doporu čenie pre posilnenie spokojnosti so 
vzdelávaním na strednej škole 

 

Na základe výsledkov dotazníka študenti vyjadrili k niektorým faktorom 

výučby svoju nespokojnosť, preto by sa škola mala zamerať na riešenie týchto 

nedostatkov. Týka sa to najmä nedostatočného riešenia otázky praxe, 

zaradenie vyučovacích hodín, ktoré budú aplikované na prax. Veľkým 

problémom pre študentov je tiež rozvrh, malý počet exkurzii a spoločenských 

aktivít na škole. Ďalším nedostatok pre školu je nízka návštevnosť webovej 

stránky školy, pretože študenti uprednostňujú získanie informácii z iných 

zdrojov. Problém, ktorý študenti uviedli ako pre nich najpodstatnejší je absencia 

fajčiarskej miestnosti, pre školu je, ale riešenie tohto problému zbytočné 

a v súčasnej dobe nereálne. Ako ďalší bod zlepšenia je výstavba ihriska, ktoré 

by zvýšilo konkurencieschopnosť školy. OA by v rámci zlepšenia spokojnosti 

študentov s výučbou mala pravidelne monitorovať názory študentov. 

 

6.1 Návrhy v rámci marketingového mixu  

 

Prax 

 

Pri spracovávaní a analýze dotazníka sa študenti vyjadrovali veľmi 

nesúhlasne na otázku praxe. Súčasné riešenie, kedy prax absolvujú iba 

študenti tretích a štvrtých ročníkov a aj to iba po dva týždne v rámci ročníka,  

60 % študentov hodnotí negatívne.  

 

Vyplýva z toho, že napriek tomu, že majú študenti možnosť absolvovať 

prax požadovali by viac hodín praxe. OA by mala prihliadať k názoru študentov 

a mala by sa snažiť otázku praxe viac zapracovať do rozvrhu. Dva týždne 

študentom síce prinesú určité znalosti, ale pri hľadaní práce to bohužiaľ nestačí. 

Je potrebné viac a podrobnejšie sa snažiť priblížiť študentom praktické 

doporu čujem  OA, aby prehodnotila vzťahy s kooperujúcimi firmami, ktoré 

ponúkajú študentom možnosť praxe riešenia teoretických znalostí. Hoci je 

ťažké zmeniť doteraz zabehnutý systém. 
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Pri súčasnom počte vyučovacích hodín by bolo, ale veľmi ťažké zvládnuť 

odučiť všetko potrebné učivo a ešte k tomu zvýšiť počet hodín praxe, preto 

navrhujem  usporadúvať aspoň dvakrát do mesiaca dvojhodinovú výu čbu , 

kedy by boli študenti oboznámení s novinkami v ekonomickom dianí, boli by im 

predstavované najnovšie programy pre účtovníctvo. Škola by taktiež mohla 

organizovať sedenia s predstaviteľmi mestských podnikov, ktorí by 

oboznamovali študentov s podnikaním, ako začať, čo treba k tomu aby dokázali 

prežiť a hlavne ako dosiahnuť zisk.  

 

Na škole sa vyučuje predmet cvičná firma, kde študenti zakladajú vlastné 

spoločnosti, podnikajú, snažia sa dosiahnuť zisk. Pre študentov je určitým 

prínosom, predstaviť si ako to funguje v skutočnosti. Doporu čovala  by som, 

aby škola predmetu venovala väčšiu pozornosť a pedagógovia by mali 

študentom čo najviac priblížiť podmienky reálneho sveta.  

 

Rozvrh 

 

Študenti sa vyjadrovali tiež veľmi negatívne k riešeniu rozvrhu. 

Požadovali by inak spracovaný rozvrh, pretože im nevyhovuje nerovnomerné 

rozdelenie predmetov. Tento problém nie je možné odstrániť, pretože škola je 

ovplyvnená nedostatkom tried a pedagógov. Ale určitým nedostatkom je 

zbytočné zastupovanie predmetov. Študenti by uvítali keby učitelia, ktorí 

zastupujú predmety, ktoré nevyučujú, im umožnili pripravovať sa na iné 

predmety, alebo aby ich pustili domov. Doporu čovala by som aplikovať to 

najmä na prvé a posledné hodiny, kedy je zbytočné študentov nútiť sedieť na 

hodine, počas ktorej sa aj tak nič nenaučia. Tento čas by mohli tráviť prípravou 

na ďalší vyučovací deň. 

 

Pri problémoch s rozvrhom by som navrhla  čiastočné riešenie a to 

skrátenie obednej pauzy zo súčasnej pol hodiny na dvadsať minút. Alebo obed 

presunúť na dobu po vyučovaní, kedy študenti, ktorí na obed nechodia nemusia 

mať kvôli obednej pauze predĺžené vyučovanie a môžu odísť domov. Je, ale 

otázkou či by študentom, ktorí chodia na obedy vyhovovalo takéto riešenie.  
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Exkurzie a spolo čenské aktivity 

 

OA je škola, ktorá sa zameriava hlavne na súťaže športového 

a ekonomického rázu. Týmto aktivitám sa venuje zvýšená pozornosť. Ale 

študenti by požadovali, keby sa na škole okrem takýchto aktivít venovala 

pozornosť aj spoločenským aktivitám. Preto, by som škole doporu čila  snažiť 

usporadúva ť viac školských akcií , akými sú napr. ples, ktorý sa 

mimochodom tento rok na škole po prvýkrát uskutoční. OA by tiež mohla 

organizovať viac exkurzií pre študentov nielen do miest, kde žili významné 

osobnosti, ale aj do firiem a organizácií, aby študenti videli ako to vyzerá, ako 

sú organizované, a čo všetko by mala dobrá a úspešná spoločnosť obsahovať. 

 

Webová stránka školy 

 

Určitým nedostatkom pre školu je, že študenti nevyužívajú vo veľkej 

miere školskú webovú stránku. Hoci je stránka po vizuálnej stránke hodnotená 

pozitívne, študenti nemajú veľkú potrebu stránku navštevovať. Napriek tomu na 

školskej stránke si študenti môžu nájsť informácie o zastupovaní učiteľov, 

skontrolovať výsledky jednotlivých testov a hodnotenia učiteľov. Informácie 

o škole získavajú z iných dostupných médií. Navrhovala  by som, aby sa OA   

snažila ešte viac študentov motivovať, aby stránku navštevovali. Mohli by 

vyhlasovať určité súťaže, za ktoré by študentom boli udeľované hmotné 

odmeny, alebo slovné pochvaly od pedagóga.  

 

6.2 Ďalšie návrhy 

 

Fajčiarsky problém 

 

Pre študentov je ako najväčším nedostatkom vnímaná chýbajúca 

fajčiarska miestnosť. Požadovali by priestor, kde by mohli slobodne uskutočniť 

svoje nutkavé potreby fajčiť. Najväčšou prekážkou v súčasnosti je pre nich 

problematický odchod zo školy. Keďže pre opustenie areálu školy je potrebná 

priepustka podpísaná triednym učiteľom, je pre študentov problém opustiť areál 
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školy. Ale aj napriek týmto nariadeniam študenti odchádzajú počas prestávok 

von fajčiť. V súčasnej dobe, kedy otázka fajčenia patrí medzi tie 

najdiskutovanejšie je takmer nemysliteľné, aby na školách vznikali priestory, 

kde by bolo študentom dovolené fajčiť. Je zrejmé, že si študenti neuvedomujú, 

čo by takáto požiadavka znamenala. Doporu čovala by som škole, aby 

kompetentný pracovník študentom na výchovnom sedení vysvetlil, že fajčenie 

je záležitosť každého jednotlivca, a v súčasnosti fajčenie prestáva byť 

tolerované na verejnosti. Preto by mali zhodnotiť svoje predstavy a snažiť sa 

reálne prehodnotiť svoj postoj k návykovej látke.  

 

Výstavba ihriska 

 

OA plánuje v budúcnosti realizovať výstavbu ihriska v areály školy. 

Študenti by uvítali takúto možnosť, pretože telocvičňa podľa ich názoru 

pravdepodobne neposkytuje naplnenie všetkých športových potrieb. Pre OA by  

som navrhovala ,  aby spomínaný areál používala nielen na vlastné ú čely , ale 

taktiež umožňovala súkromným osobám využívať dostupné možnosti, 

samozrejme za adekvátny poplatok. Vlastníctvo ihriska by určite OA prinieslo 

konkurenčnú výhodu oproti ostatným školám.  

 

Monitorovanie názorov 

 

 OA ako škola s dlho históriou, ktorá každoročne prijíma veľký počet 

uchádzačov, by mala dbať na spokojnosť študentov s poskytovanými službami. 

Doporu čovala  by som škole, aby sa snažila pravidelne každé dva roky 

monitorova ť názory  študentov na spokojnosť s výučbou a ďalšími s ňou 

súvisiacimi faktormi. Sledovanie názorov študentov síce praktizuje 

prostredníctvom schránky, kde môžu študenti písať svoje pripomienky a návrhy, 

ale je dlhoročne známe, že študenti danú možnosť nevyužívajú. Bolo by preto 

vhodné uskutočňovať sledovanie názorov prostredníctvom dotazníka alebo 

krátkej ankety na zistenie postojov k danému problému. 
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7 Záver 
 

Cieľom mojej práce bolo zisťovanie spokojnosti študentov strednej 

odbornej školy s výučbou a ďalšími faktormi, ktoré podstatne ovplyvňujú jej 

kvalitu.  

 

Vo svojej práci som sa venovala charakteristike Obchodnej akadémie 

Dušana Metoda Janotu v Čadci, zamerala som sa na historický a súčasný vývoj 

školy, tiež na ponuku odborov a na organizačné a ekonomické charakteristiky, 

ďalej som venovala pozornosť teoretickým východiskám merania spokojnosti 

zákazníkov v službách.  

 

Po vymedzení teoretických znalostí som sa zamerala na metodiku zberu 

dát, kedy som vymedzila prípravnú a realizačnú fázu zberu dát potrebných pre 

realizáciu cieľa mojej práce. Svoju prácu som uskutočnila použitím dotazníku, 

ktorý som rozdala vybraným študentom obchodnej akadémie. 

 

Po získaní potrebných údajov prostredníctvom dotazníka som sa 

zamerala na ich analýzu a následne vyhodnocovanie. Vyhodnocovanie 

dotazníka som uskutočnila prostredníctvom programu Excel. Tejto časti som 

venovala najväčšiu pozornosť, pretože výsledok spracovania mi poskytol 

pohľad na názory a postoje študentov. Vyhodnotením dotazníka som zistila cieľ 

svojho výskumu a tiež som overovala mnou vopred stanovené hypotézy. 

Spracovaním dotazníka som zistila, že študenti strednej školy vnímajú 

poskytovanú službu veľmi pozitívne a považujú ju za dôležitý bod pri získavaní 

potrebných vedomostí. Naopak, ale viaceré faktory ako napr. prax, problémy 

spojené s fajčiarskou miestnosťou a nedostatkom spoločenských aktivít 

ohodnotili priemernou spokojnosťou.  

 

Získané názory a postoje som použila pri poskytovaní návrhov, ktoré by 

škola mohla použiť na zlepšenie súčasného stavu. Študenti vyjadrili svoj názor 

k určitým problémom, alebo prekážkam, na ktoré narazili počas výučby, a preto 

je potrebné tieto problémy riešiť a ak je možné následne aj odstrániť. Svoje 

návrhy som zamerala na doporučenia ohľadom praxe, zaradenie do vyučovania 
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predmet, ktorý by aplikoval teoretické vedomosti do praxe. Venovala som sa 

riešeniu problému s rozvrhom, nedostatkom spoločenských aktivít a malého 

záujmu o webovú stránku školy. Návrhy som tiež zamerala na nedostatočné 

riešenie otázky fajčenia v priestoroch školy a výstavbu ihriska. V neposlednom 

rade som škole doporučila pravidelné monitorovanie názorov študentov na 

službu poskytovanú školou. Každá škola sa musí okrem poskytnutia základnej 

služby vzdelania zameriavať na sledovanie spokojnosti študentov s týmito 

službami, pretože iba tak si zabezpečí dobré meno a významné postavenie 

oproti iným stredným školám.  

 

Študent je pri výbere strednej školy ovplyvnený radou faktorov, ktorými 

sa školy snažia pôsobiť na potenciálneho uchádzača. Je dôležité pre školu pri 

snahe získavať nových študentov, vedieť čím vyniknúť oproti iným školám a čo 

ponúknuť ako určitú výhodu. Dôležitým faktorom je tiež po prijatí študenta na 

školu, zabezpečiť všetko čo škola prezentovala, aby študenti mohli úspešne 

študovať a tak si zabezpečiť adekvátnu prípravu do budúceho života.  

 

Pre OA, školu, ktorá patrí k uznávaným na celoštátnom meradle sú 

zistené údaje určitým zadosťučinením, že ich práca je ocenená a študenti si 

v podstate uvedomujú, čo im škola poskytuje a akú námahu prináša zabezpečiť 

súčasný nadpriemerný stav.  
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