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1. Úvod 

 
Kaţdý z nás po skončení základnej školy stál pred neľahkým rozhodnutím. Akú správnu 

strednú školu si vybrať? Bude táto škola vhodná pre mňa? Splňuje moje poţiadavky a 

nároky? Aké uplatnenie nájdem po  absolvovaní tejto strednej školy. Tieto a mnohé iné 

otázky sme si kládli a hľadali na ne odpoveď. Toto rozhodnutie nám uľahčovali doporučenia 

od kamarátov, rodičov a starých rodičov, ktorí nám v tomto neľahkom období pomáhali. 

Poskytovali nám cenné rady, sprostredkovávali svoje názory na túto školu, získavali 

informácie o danej škole, snaţili sa o rady od jej bývalých absolventov. Po absolvovaní 

strednej školy sa však chceme pozrieť aj na druhú stranu vzťahu študent – škola. Je škola len 

pasívnym prijímateľom študentov, ako sme si namýšľali pred začatím štúdia na jej pôde alebo 

aktívne vyhľadáva tých najlepších zo súčasných študentov a formuje ich k svojmu obrazu?  

Čo spôsobuje, ţe 2 rovnaké typy škôl sa diametrálne odlišujú. Jedna z nich len preţíva a 

úroveň kvality študentov upadá, druhá prosperuje a svoj úspech dáva patrične najavo?Ako je 

moţné, ţe 2 školy s rovnakým študijným programom sa takto líšia? Akým spôsobom oslovuje 

úspešná škola potencionálnych študentov a ako ich presviedča, ţe je vhodná pre nich a čo 

urobila prípadne neurobila neúspešná škola, ktorá má teraz existenciálne problémy a jej 

výhliadky na budúcnosť nie sú práve optimistické? Cieľom mojej diplomovej práce je 

prostredníctvom rozhovorov so zamestnancami školy, preštudovaním interných materiálov 

školy ako aj naštudovaním si príslušnej literatúry nadobudnúť také znalosti a schopnosti, 

ktoré mi pomôţu pri následnom výskume realizovanom prostredníctvom dotazníkov vytvoriť 

si ucelený obraz o PR komunikácii školy ako aj získať spätnú väzbu od najdôleţitejšieho 

článku celej komunikácie – študentov. Takto získané informácie mi pomôţu pri objasnení 

fungovania nástrojov marketingovej komunikácie školy, ich osvojojovaní pedagogickým 

zborom školy a ich správnu implementáciu do riadenia školy. Svoje skúmanie som začal na 

Obchodnej akadémii Veľká okruţná v Ţiline, kde som pred niekoľkými rokmi úspešne 

zmaturoval. Ako bývalý absolvent danej inštitúcie môţem porovnať svoje názory na danú 

školu s názormi súčasných študentov. Čo škola od môjho ukončenia zmenila k lepšiemu, čo 

udrţuje v rovnakom stave ako v dobách mojho štúdia a čo sa prípadne za dané obdobie 

zmenilo k horšiemu.  Obohatený poznatkami, ktoré som získal súčasným štúdiom na VŠB- 

TU Ostrava sa budem v tejto práci snaţiť odhaliť pozadie marketingovej komunikácie školy, 

názor súčasných študentov tejto inštitúcie na ňu, spracovať ich návrhy a doporučenia, ktoré by 
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mali zlepšiť obraz školy v ich očiach,  zhodnotiť súčasný stav marketingovej komunikácie 

školy a poukázať na chyby, ktorých sa dopúšťa pri komunikácii s verejnosťou.  

2. Charakteristika školy 

 

2. 1. História a súčasnosť školy 

 

Svoju činnosť začala v 1. septembra 1938 pod názvom Verejná obchodná škola Okresného 

grémia obchodníctva v Ţiline. Pod vedením riaditeľa školy Miroslava K. Talpu v dvoch 

triedach prvého ročníka vyučovali dvaja interní a niekoľko externých profesorov. K prvej 

zmene vo vývine školy došlo hneď po skončení 2. svetovej vojny roku 1945, keď bola 

premenovaná na Štátnu obchodnú školu, ktorá sa aj naďalej venovala príprave ţiakov v 

dvojročnom štúdiu. Od školského roku 1947/48 sa zniţuje počet ţiakov z dvoch tried na 

jednu triedu v ročníku. K podstatným zmenám vo vývoji školy dochádza v 50-tych rokoch. 

Plán výkonov sa rozširuje o štúdium ekonomiky spojov, plánovania a organizácie priemyslu s 

postupným prechodom na štvorročné štúdium, ukončené maturitnou skúškou. Od 1. 

septembra 1958 sa ku škole pričleňuje i študijný odbor ekonomika spoločného stravovania. 

Škola sa rozrástla na 8-triednu a presťahovala sa do väčších priestorov dnešného Gymnázia 

sv. Františka z Assisi.[17] 

Rozhodujúce zmeny v histórii školy sa udiali roku 1960, keď ako 10-triedna stredná škola sa 

presťahovala do budovy investičnej banky na ulici Veľká okruţná. Je to hlavná budova 

dnešnej školy. V júni 1961 bola premenovaná na Strednú ekonomickú školu v Ţiline. 

Hlavnou úlohou školy od jej reorganizácie na štvorročné štúdium bola príprava absolventov 

študijného odboru všeobecná ekonomika. Popri tomto odbore sa v nasledujúcich rokoch na 

pôde školy vystriedali viaceré študijné odbory: 

 prevádzka a ekonomika spoločného stravovania,  

 ekonomika obchodu a sluţieb,  

 cudzojazyčná korešpondencia a sekretárske práce,  

 ekonomika vnútorného obchodu,  

 hospodárska administratíva (2-ročné štúdium),  

 pomaturitné štúdium (2-ročné, denné i diaľkové).  

Škola postupne rástla a bolo treba pre ňu získať nové priestory. Najskôr roku 1967 pribudli tri 

priestranné triedy v prístavbe do školského dvora. Neskôr, keď sa škola rozrástla na 20 tried, 
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sa uskutočnila prestavba vedľajšej budovy, ktorú škola získala od Drevoindustrie. Prestavba 

bola ukončená roku 1982. 

K významným zmenám v histórii školy došlo po roku 1989. Na základe rozhodnutia 

Ministerstva školstva, mládeţe a športu Slovenskej republiky od 1. septembra 1990 sa mení 

názov školy na Obchodnú akadémiu v Ţiline. Nastali určité zmeny i v obsahu vyučovania – 

zníţil sa celkový počet vyučovacích hodín v triedach, z učebného plánu vypadli niektoré 

predmety (politická ekonómia, branná výchova), posilnilo sa vyučovanie cudzích jazykov. 

V súčasnosti sú vyučované na tejto škole 4 jazyky – angličtina, nemčina, španielčina, 

francúzština.  

Popri Obchodnej akadémii od roku 1990 do 1997 na pôde školy pôsobila i Dievčenská 

odborná škola – štvorročné štúdium s maturitou. 

V školskom roku 1994/95 sa zaviedol na škole 5-ročný študijný odbor – bankovníctvo, o 

ktorý je medzi študentmi veľký záujem, tento program bol však rozhodnutím Ministerstva 

školstva v roku 2005 zrušený.  

V súčasnosti Obchodná akadémia v Ţiline sa vyprofilovala na modernú strednú školu 

obchodného zamerania, ktorá pripravuje študentov v odboroch všeobecná ekonomika[17] . 

Samotná škola vlastní posilňovňu, multifunkčné ihrisko [31] a 2 moderne vybavené jazykové 

učebne [18]. Hodiny telesnej výchovy sú vyučované v priestoroch telocvične TJ Sokol a vo 

vlastnej posilňovni. Informačné centrá predstavujú 2 kniţnice – ţiacka a učiteľská. Finančné 

prostriedky na ich prevádzku sú zabezpečované prostredníctvom OZ Vzdelanie.  

V súčasnom období sa Obchodná akadémia aktívne zapája do projektov vyhlasovaných 

ministerstvom školstva, akými sú napr. 

Tabuľka č. 2.1 Realizované projekty v školskom roku 2010/2011 
 

P. č Názov projektu Vyhlasovateľ Stručná charakteristika 

1. Moderné formy vyučovania 

s orientáciou na prax 

Agentúra MŠ SR 

pre štrukturálne 

fondy EÚ 

Premena vzdelávacieho systému v 

rámci reformy školstva 

2. Modernizácia 

vzdelávacieho procesu 

Ústav informácií 

a prognóz 

školstva 

Inovácia a modernizácia 

vzdelávacieho procesu v školstve 

3. Moderné vzdelávanie pre 

vedomostnú spoločnosť 

Štátny 

pedagogický 

ústav 

Vzdelávanie pedagógov v 

informatike 

4. Demokracia očami mládeţe Ministerstvo 

školstva SR 

Rozvíjanie aktívneho 

demokratického občianstva ţiakov 

Zdroj: [19] 
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Popis realizovaných projektov: 

 

1) názov projektu: „Moderné formy vyučovania s orientáciou na prax“; vyhlasovateľ: 

Agentúra 

Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Bratislava, výzva: Operačný program 

Vzdelávanie, Priorita 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 

Premena tradičnej školy na modernú. Cieľom projektu je inovovať systém výchovy a 

vzdelávania v rámci vedomostnej ekonomiky s orientáciou na potreby trhu práce a 

nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokého školstva. Špecifickým cieľom projektu je 

modernizovať výchovno-vzdelávací proces Obchodnej akadémie v Ţiline prostredníctvom 

zmeny obsahu vzdelávania a implementácie nových moderných foriem vyučovania 

do výchovno-vzdelávacieho procesu a inovovať didaktické prostriedky s orientáciou na 

moderné informačno-komunikačné technológie. 

 

2) názov projektu: „Modernizácia vzdelávacieho procesu“; vyhlasovateľ: Ústav informácií 

a prognóz školstva, Bratislava. Cieľom projektu je inovovať a modernizovať obsah, metódy a 

výstupy vyučovacieho procesu pre nové kľúčové kompetencie Modernej škole 21. storočia    

a zvyšovať podiel pedagogických zamestnancov participujúcich na programoch ďalšieho 

vzdelávania. [19] 

 

3) názov projektu: „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“; vyhlasovateľ: 

Štátny pedagogický ústav, Bratislava. Cieľom projektu je podporovať rozvoj ďalšieho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov základných škôl a stredných škôl prostredníctvom 

vzdelávania vo vyučovacom predmete informatika. 

 

4) názov projektu: „Demokracia očami mládeţe“; vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR, 

Bratislava. 

Projekt podporuje vzťahy mladých ľudí k aktívnemu demokratickému občianstvu a formuje 

ich vzťah k orgánom štátnej a verejnej správy na miestnej a regionálnej úrovni. Prioritnou 

úlohou projektu je formovať vzťah mladých ľudí k demokracii a demokratickému zriadeniu, 

podporovať spoluprácu mladých ľudí so zástupcami miestnej a regionálnej samosprávy a 

zvýšiť pocit spoluzodpovednosti mladých ľudí za vývoj spoločnosti na miestnej a regionálnej 

úrovni. [19] 
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2.2. Charakteristika prostredia školy 

 

Tak ako kaţdá inštitúcia financovaná z verejných zdrojov, aj škola je vystavená vplyvom, 

ktoré jej fungovanie ovplyvňujú. Podľa miesta pôsobenia môţeme tieto vplyvy rozdeliť na 

vonkajšie a vnútorné. Vnútorné vplyvy môţe škola ľahko svojími nariadeniami ovplyvniť. 

Vplyvom pôsobiacim na školu zvonku sa však musí prispôsobiť sama. Vonkajšie vplyvy 

moţno rozdeliť na vplyvy pôsobiace z mezoprostredia a z makroprostredia.  

 

Vplyv na školu z oblasti mezoprostredia majú ţiaci, celý systém vzdelávacej sústavy 

(MŠVVŠ, školské inšpekcie), ako aj partneri školy t. j . rodičia študentov, aktívni absolventi, 

podniky, ktoré príjímajú študentov na prax, sponzori školy  apod.  Veľmi málo alebo takmer 

neovplyvniteľné sú vplyvy pôsobiace z oblasti makroprostredia. ( napr. Škola nemôţe 

ovplyvniť, prípadne ovplyvňuje v nepatrnej miere vývoj demografickej krivky obyvateľstva 

apod.) 

2.2.1. Makroprostredie 

 

Tieto vplyvy moţno rozdeliť do 4 kategórií: 

Ekonomické vplyvy, Demografické, Politické a Kultúrne vplyvy 

Ekonomické vplyvy –  

Úroveň miery nezamestnanosti v regióne – Aktuálna miera nezamestnanosti v Ţilinskom 

kraji je 14,2%, t. z., ţe  k 31.12.2010 bolo 40 183 nezamestnaných [20] Vyššia miera 

nezamestnanosti spôsobuje, ţe sa študenti snaţia študovať čo najdlhšie, čím sa snaţia odvrátiť 

situáciu, ţe sa stanú nezamestnanými, zároveň študujú predovšetkým to, o čo je na danom 

trhu najväčší záujem, Priemerná mesačná mzda bola v roku 2010 650 Eur, čo predstavuje 

medziročný nárast o 4,3%. 

Miera rozvinutia regiónu V roku 1995 Ţilinský kraj sa podielal na celkovom HDP SR vo 

výške 10,35%. V rámci krajov bol 6. najrozvinutejší kraj z 8. V roku 2000 vo výške 10,52% 

(3,279 mld.Eur) – 6. najrozvinutejší kraj z 8 a v roku 2008 uţ 11,21% (7,511 mld.Eur) - 

4.najrozvinutejší kraj z 8. [21] 

Príliv, odliv kapitálu a investícií do daného regiónu – najväčšou príliv kapitálu 

v poslednom desaťročí v regióne bol spôsobený príchodom kórejskej spoločnosti KIA Motors 

do Ţilinského kraja. Investícia v objeme 1,1 miliardy euro bola podpísaná v roku 2004, 
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v spoločnosti našlo uplatnenie 3000 zamestnancov, ďalších 7000 ľudí našlo prácu 

v subdodávateľských firmách [15] 

  

 Hospodárska politika krajiny na základe politických rozhodnutí iných krajín 

(reštrikčné opatrenia k importu) – Slovensko je proexportne orientovaná ekonomika. Jej 

výkonnosť závisí od hospodárskej situácie štátov, s ktorými udrţiava obchodné kontakty.  

Medzi jeho najväčších exportných partnerov patrí Nemecko, do ktorého smeruje 20,1 % 

z celkového objemu exportu, ČR 12,9 % a Francúzsko 7,8 %[14] .  

 

Výdaje na školstvo, vedu a výskum -  rozlišujeme 2 spôsoby financovania – financovania z 

verejných ( závisí od počtu ţiakov a náročnosti výučby) a financovanie zo súkromných 

zdrojov (sponzorské dary). Od výšky poskytnutích prostriedkov závisí vybavenosť škol 

najnovšími učebnými pomôckami, získavanie kvalitných kvalifikovaných pedagogických síl a 

pod. Slovensko vydáva na školstvo, vedu a výskum  3,6 % HDP[14].Zníţenie mnoţstva 

finančných prostriedkov do školstva spôsobila celosvetová finančná kríza, ako aj úsporné 

opatrenia, ktorých hlavným cieľom je dodrţiavať Mastrichtské kritériá (schodok verejného 

rozpočtu do 3%). Škola však môţe získať ďalšie finančné prostriedky prostredníctvom 

Štrukturálneho fondu EÚ a iných operačných programov zameraných na modernizáciu 

vzdelávania v nových členských štátoch EÚ.   

Demografické vplyvy 

Veľmi dôleţitá veličina, ktorá ovplyvňuje rozhodovanie riaditeľov škôl na všetkých stupňoch 

vzdelávania. 

- rozdelenie obyvateľstva do vekových skupín – pre stredné školy je dôleţitá veková 

skupina od 0 aţ 14 rokov.  

Tabulka č. 2.1 Obyvateľstvo SR podľa vekových skupín 

 zdroj:[21]  

Rok

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Muži a ženy spolu

podiel skup. 0-14 na SR ( v %) 19,18 18,72 18,13 17,55 17,06 16,59 16,14 15,76 15,45 15,32

muži

podiel skup. 0-14 na SR ( v %) 20,19 19,72 19,11 18,52 18,01 17,51 17,04 16,63 16,29 16,17

ženy

podiel skup. 0-14 na SR ( v %) 18,23 17,77 17,19 16,64 16,17 15,73 15,3 14,93 14,65 14,52
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  V tabuľke vidíme, ţe podiel vekovej skupiny 0 aţ 14 rokov neustále k celkovému 

obyvateľstvu klesal. V roku 2000 bol tento podiel vo výške 19,18 %, ale v roku 2009 uţ len 

15,32%. Toto zniţovanie počtu potencionálnych študentov vytvára väčší konkurenčný  tlak na 

strane dopytu po študentoch, teda na strane škôl.  

- rozdelenie obyvateľstva podľa pohlavia -  podľa počtu študujúcich muţov a ţien v 

triedach sa mení prístup k vzdelávaniu. Ak je v triedach výrazný pomer muţov – 

maskulínny prístup, ak ţien – feminizačný prístup. Na Obchodnej akadémií výrazne 

prevaţuje počet ţien pribliţne v pomere 4:1 

- vývoj populačnej krivky – k 31.12.2009 mal Ţilinský kraj 697 502 obyvateľov, z 

toho 49,04 % boli muţi, 50,96 % ţeny, počet obyvateľstva sa zvýšil o 0,49 % oproti 

1.1. 2005, kedy mal Ţilinský kraj 694 129 obyvateľov. [21] 

- prírastok/úbytok obyvateľstva –  V sledovanom období bol celkový prírastok 

obyvateľstva vo výške 3 373 obyvateľov [21]( od 1.1. 2005 do 30.12.2009)  

- imigrácia/emigrácia obyvateľstva – pokles obyvateľstva moţno nahradiť 

imigráciou. Pre školy je dôleţité, či sú noví študenti z kultúrne podobných oblastí 

(západná, východná Európa) alebo z oblastí s odlišnými kultúrnimi špecifikami 

(Blízky východ,Severná Afrika a pod.). 

- národnostné rozloţenie obyvateľstva – V Ţilinskom kraji je národnostné zloţenie 

obyvateľstva v tomto pomere:  Obyvatelia slovenskej národnosti -  676 073 obyvateľov 

(97,18 %) , obyvatelia českej, moravskej a sliezskej národnosti  6 916 ( 0,99 %). K 

rómskej národnosti sa hlási 2 822 ( 0,41 %). Čím je obyvateľstvo národnostne 

homogénnejšie, tým je miera nákladov vynaloţených na dvoj/trojjazyčnosť školy 

(výučba prebieha v 2 alebo 3 jazykoch) niţšia, ak je obyvateľstvo heterogénnejšie, 

náklady sa zvyšujú. Vyučovanie na OA Veľká okruţná prebieha iba v slovenskom 

jazyku.  

 

 

Politické vplyvy 

 

Legislatíva určuje zákony, vyhlášky a smernice, ktorými sa musí riadiť kaţdá škola.  

Od roku 1989 nastala veľká transformácia celého vzdelávacieho systému, ktorý umoţňuje  

tvorbu nových typov škôl – súkromné a cirkevné školy s moţnou platbou školného, viacročné 

gymnáziá. Keďţe vzdelanie, ktoré dané školy poskytujú sa povaţujú za verejne prospešné 
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statky, z ich spotreby nemôţe byť nikto vylúčený. Kontrolu ich vyuţívania má na starosti 

štát[9]. Ten prostredníctvom MŠVVaŠ kontroluje správne vykonávanie nariadení, 

dodrţovanie vyhlášok a smerníc. Na efektívne kontrolovanie činnosti a funkčnosti škôl a 

kvality výučby študentov vyuţíva štát a jeho orgány  tieto nástroje[16]: 

 

 

Nariadenia vlády:  akým je napr. NV SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah 

priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 

 

Vyhlášky: napr. Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách, ktorá určuje spôsob, 

akým škola môţe zriaďovať, zlučovať, označovať triedy, určuje organizáciu vyučovania príp. 

Moţnosti oslobodzovania študentov od výuky, ich klasifikáciu a hodnotenie 

 

Metodické pokyny: napr.Metodický pokyn č. 5/2007 - R, ktorým sa určuje postup škôl 

a školských zariadení pri vykonávaní  podnikateľskej činnosti 

 

Smernice MŠ SR: napr. Smernica č. 8/2008 - R z, ktorou sa určuje postup pri poskytnutí FP 

zriaďovateľom škôl za mimoriadne výsledky ţiakov 

 

Z dôvodu veľkého mnoţstva týchto nástrojov pripájam ich výpis v prílohe na konci  

  

 

Kultúrne vplyvy 

 

Kaţdá kultúra je jedinečná. Je formovaná mnoţstvom tradícií, zvykov a noriem správaní. 

Ovplyvňuje rozhodovanie  v sociálnej, politickej či hospodárskej oblasti. Kultúra sa však 

výrazne mení, absorbuje vplyvy ostatných kultúr, ktoré s ňou prichádzajú do styku a vplýva 

tieţ sama na kultúre iné. [13] 

 

Hlavné kultúrne faktory, ktoré odlišujú jednu kultúru od druhej: 

 

- príslušnosť k určitému národu ( súvisí s históriou, jazykom a normami správania 

daného národa) – na Hornom Povaţí prevláda slovanský vplyv s marginálnym 

germánskym vplyvom dôsledkom príchodu nemeckých kolonistov v stredoveku.   
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- odlišnosti regiónálne ( ţiaden štát nie je úplne kultúrne homogénny, kaţdý región má 

svoje kultúrne špecifiká) – Obchodnú akadémiu Veľká okruţná v Ţiline navštevujú 

ţiaci prevaţne zo Ţilinského okresu prípadne ţiaci priamo z mesta Ţilina, počet 

ţiakov z iných oblastí je marginálny ) 

- príslušnosť k určitej generácii ( rozdielne vzorce správanie medzi príslušníkmi, ktorí 

vyrastali v socializme a dnešnou mládeţou moţno badať vo vzťahu generačných 

skupín k informačným technológiám. Je všeobecne známe, ţe mladšia generácia je má 

vyššiu mieru „počítačovej gramotnosti“ ako jej predchodcovia. Odlišné kultúrne 

vzorce správania medzi generáciami má na svedomí aj fakt, ţe staršie generácie boli 

účelovo izolované od svojich rovesníkov v krajinách vyspelého Západu. Zároveň 

súčasné deti preferujú štúdium na školách zakončených maturitnou skúškou pred 

štúdiom remeselných odborov z dôvodu očakávaných vyšších príjmov v budúcnosti . 

[27] 

- príslušnosť k určitej sociálnej vrstve, k určitej profesii ( iné vzorce správania 

moţno nájsť u príslušníkoch niţšej vrstvy, iné u príslušníkov vyššej. V triedach s 

vysokou heterogenitou študentov z hľadiska výšky príjmov ich rodičov vzniká 

napätie, ktoré môţe vyústiť do organizovanej šikany menej majetných študentov.[30] 

Preto by mali pegagógovia daný problém čo najskôr rozpoznať a zasiahnuť, aby 

zamedzili jeho rozšíreniu.  Tento problém sa od roku 1989 stále viac a viac rozširuje.  

2.2.2. Mezoprostredie školy 

 

Prostredie, v ktorom škola bezprostredne funguje. Je ním ovplyvňovaná.  

Do tohto prostredia patria zákazníci školy (študenti), potencionálni zákazníci (študenti 9. 

ročníkov na základných školách), absolventi, ktorí danú školu uţ absolvovali a môţu 

ovplyvňovať rozhodovanie potencionálnych študentov, organizácie, ktoré študentov po 

skončení štúdia zamestnávajú (doporučujú, čo je vhodné učiť), zástupcovia vzdelávacej 

sústavy štátu ( MŠVVaŠ, krajské školské inšpekcie, obce), konkurenčné školy, partnerské 

školy s ktorými spolupracujeme. 

 

Konkurencia 

Rozhodovanie vedenia školy bolo, je a bude vţdy ovplyvnené aj konkurenciou.  Od roku 

1989 táto konkurencia rastie a silnie. Tak, ako daná škola musí aj konkurencia akceptovať 

zmeny demografických a ekonomických podmienok a prispôsobiť sa im.  
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Školy si predovšetkým konkurujú v získaní finančných prostriedkoch potrebných na ich 

preţitie a ďalší rozvoj ako aj v získavaní čo najkvalitnejších študentov. V školskom roku 

2011/2012 sa bude v Ţilinskom kraji  uchádzať o 7501 nových študentov 66 škol štátneho 

charakteru [24] ( štátne školy) a 39 škôl neštátneho charakteru (cirkevné a súkromné školy 

[22], na základe prognóz Ústavu školstva sa odhaduje, ţe v školskom roku 2012/2013 to bude 

len 7307 študentov a v roku 2013/14 7216 študentov [22] 

 

Pre lepšiu identifikáciu a následnú analýzu konkurentov je potrebné si vytvoriť určitú maticu. 

Matica umiestnená pod textom rozdeľuje našich konkurentov na základe podobnosti 

schopností, ktoré naši konkurenti vykonávajú v porovnaní s našou školou jako aj či sú 

súčasťou spoločného trhu. Výsledná matica má nasledujúci tvar: 

 

Tabuľka č. 2.1 Matica konkurentov 

 

Zdroj:[3] 

Priami konkurenti sú školy, ktoré poskytujú rovnaký typ štúdia ako naša škola. Sú to školy 

rovnakého typu ( Obchodné akadémie), ktoré sú financované štátom, ako aj peniazmi zo 

súkromného sektoru. Počet týchto škol je 10 (okrem Obchodnej akadémie Veľká okruţná). 

Ich prehľad je v prílohe [23] 

 

Nepriami konkurenti – poskytujú odlišný typ štúdia ako Obchodná akadémia Veľká 

okruţná. Medzi ne patria SOŠ a SOU technického charakteru, Stredné priemyselné školy 

apod.  

Potencionálny konkurenti- nimi poskytovaný typ štúdia vykazuje podobné znaky ako  

štúdium poskytované našou školou. Buď sa jedná o ekonomické programy zamerané 

predovšetkým na účtovníctvo (Dievčenské školy), prípadne sa zameriavajú na jednotlivý 

výsek na trhu, ktorý nie je pokrytý ostatnými školami ( Súkromná stredná škola podnikania). 

Nebezpečenstvo hrozí v prípade, ţe tieto školy v danej oblasti výrazne uspejú a rozhodnú 
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expandovať na tradičné segmenty stredoškolského štúdia, ktoré pokrývajú svojou existenciou 

obchodné akadémie.  

  

Konkurenti v zárodku   - v danej oblasti nastáva hrozba od škôl  s duálnym finanovaním, 

teda škôl, ktoré získavajú peňaţné prostriedky nielen zo štátneho rozpočtu  ale aj od 

študentov, ktorí si štúdium na škole platia.                                                           

 

Konkurenčná sila a postavenie danej školy ako aj škôl konkurenčných závisí od mnoţstva 

faktorov [12] 

 

- veľkosť a kvalita dopytu po sluţbách školy ( čím väčší počet kvalitných študentov sa 

hlási na danú školu, tým rastie vnímaná kvalita školy)  

- potrebný kapitál školy, ľudské zdroje ( pedagogický zbor a ostatný personál školy), 

vybavenie školy a pod. 

- Úroveň vzťahov s blízkym aj širokým okolím 

- Zavádzanie nových prístupov do učebného procesu ( riadená prax, výuka študentov, 

ktorí majú problémy s učením (dyslexia, dysgrafia) 

 

Zákazníci a klienti školy,  

ktorých môţeme rozdeliť na 5 skupín: 

 

Ţiaci a študenti –  najdôleţitejšia súčasť školy, od ich celkového počtu závisí existencia 

školy, v súčasnosti sa mení rovnováha vo vzťahu ţiak, študent / škola – škola je stále viac 

a viac závislá na počte prijatých ţiakov. Negatívny demografický trend spôsobuje, ţe  

podmienky prijatia na strednú školu sa stále zniţujú. [26] V školskom roku 2011/2012 chce 

OA Veľká okruţná prijať do 1. ročníka 150 ţiakov. Podmienky prijatia študenta sú stanovené 

na stránkach školy [19] 

 

Rodičia- majú najvyšší záujem o to, aby bolo ich dieťa dobre vzdelávané a pripravené na 

budúci ţivot školou, ich miera spolupráce so školou je rozdielna ( od absolútnej apatie vo 

vzťahu ku škole aţ po aktívny prístup a sponzoring škôl).K dosiahnutiu intenzívnejšej 

spolupráce medzi školou a rodičmi napomáha Rodičovská rada. Kaţdá z tried si do tejto rady 
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volí zástupcu z rodičov. Táto rada sa podieľa na financovaní súťaţných a mimoškolských 

aktivít [18] 

 

Absolventi – poznajú silné a slabé stránky školy, majú aţ priam „nostalgický“ vzťah k škole. 

Kaţdý rok brány školy opustí pribliţne 150 študentov. Okrem toho, ţe danú školu uţ 

absolvovali, je potrebné nazerať na týchto absolventov ako budúcich rodičov našich 

potencionálnych študentov, prípadne ako na osoby, ktoré môţu svojou radou aktívne 

ovplyvniť rozhodnutie potencionálnych študentov prihlásiť sa na danú školu.  Je preto 

výhodné udrţiavať s týmito študentami kontakt, môţu pôsobiť ako tzv. „veľvyslanci školy“. 

 

Zamestnávatelia- určujú čo je vhodné učiť na školách na základe prijímania alebo 

odmietania uchádzačov, ktorí absolvovali danú školu. Škola umoţňuje vykonávať študentov 

v 3.ročníku tzv. Odbornú prax vo firmách, ktoré si sami vyberú. Takto nadobudnuté 

skúsenosti zúročia  neskôr vo svojom profesnom ţivote. Zamestnávateľ a zároveň sponzor 

školy – rakúska dopravná spoločnosť LKW Walter ponúka študentom moţnosť absolvovať 

túto prax vo svojich pobočkách.   

  

Verejnosť je moţné rozdeliť na 4 kategórie 

Miestna komunita  – občania bezprostredne ţijúci v okolí školy.V tomto prípade obyvatelia 

ulice Veľká okruţná, ako aj obyvatelia uţšieho centra mesta Ţilina. Vzťahy medzi nimi môţu 

byť pozitívneho alebo negatívneho charakteru. Negatívny vzťah môţe spôsobiť nadmerná 

hlučnosť študentov, poškodzovanie zaparkovaných áut či vulgárne správanie. Vzťahy medzi 

školou a miestnou verejnosťou nie je moţné ignorovať.  

 

Záujmové skupiny občanov – skupiny občanov, ktoré sa snaţia presadiť určitý záujem – 

napríklad ochrancovia prírody, ľudsko-právne organizácie (Ľudia proti rasizmu) 

 

Média – veľmi dôleţitá súčasť verejnosti. Umoţňuje školám prezentáciu svojej činnosti 

navonok. Škola vyuţíva sluţby lokálnej televízie Patriot, ako aj dvoch lokálnych týţdenníkov 

My- Ţilinské noviny a Ţilinský večerník na publikáciu svojich výsledkov a úspechov, ktoré 

potom budujú image školy ako kvalitnej vzdelávacej inštitúcie. V Ţilinskom kraji môţu škola 

vyuţiť na svoju prezentáciu aj sluţby iných periodík  na oslovenie čo najväčšieho počtu ľudí 
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napr.  MY Nový ţivot Turca, Kysucké noviny, Kysuce, My Liptovské noviny, MY Oravské 

noviny, Noviny Orava, ktoré vychádzajú s týţdennou periodicitou.   

 

Široká verejnosť -  kaţdá škola by si mala vytvoriť pozitívne vzťahy s verejnosťou (Public 

relationships), zároveň by si mala určiť zamestnanca, ktorý bude prezentovať školu navonok 

ako tzv. „tlačový hovorca“. Kvalitné vzťahy školy s verejnosťou zvyšujú moţnosť získať 

potenciálneho sponzora školy a tým ďalší prílev finančných prostriedkov.  

 

 

 

2.2.3. Vnútorné prostredie školy 

 

Je ovplyvnené kultúrou danej školy, medziľudskými vztahmi na pracovisku, organizačným 

modelom školy, kvalitou jej vedenia a pedagogického zboru a materiálnym vybavením školy 

[12] 

 

Atmosféra školy  je ovplyvnená  týmito faktormi 

Zloţenie pedagogického zboru – súčasná feminizácia školstva ( prevládajúci podiel ţien 

vyučujúcich na školách) prináša mnoţstvo výhod – zlepšenie medziľudských vzťahov na 

pracovisku, väčšia citlivosť a vnímavosť smerom k študentom, ako aj negatíva vo forme 

plnenia rodičovských povinností, ktoré bránia v napredovaní pedagóga. V súčasnej dobe na 

Obchodnej akadémii Veľká okruţná pôsobí 46 ţien a 5 muţov [18].Tento veľký nepomer je 

aj spôsobený faktom, ţe v roku 2009 bola priemerná mzda v školstve vo výške 634 eur[25]. 

Takáto nízka priemerná mzda odrádza absolventov pedagogických fakúlt nájsť svoje 

uplatnenie v školstve. Absencia muţských pedagógov zniţuje hierarchické postavenie 

pegagóga v spoločnosti ako aj mieru váţnosti tejto profesie v očiach verejnosti.  

 

Veková vyváţenosť zboru – starší pedagógovia sú menej ochotní k akceptácií zmien, ich 

znalosť práce s informačnými technológiami je niţšia, ich výhodou je však mnoţstvo 

skúseností získaných dlhoročnou prácou v školstve, naproti tomu mladší pedagógovia sú 

flexibilnejší, ich ochota spoznávať nové veci a trendy je vyššia, miera „elánu“ vykonávania 

ich práce je väčšia, ich nevýhodou je nedostatok skúseností v školstve. Obchodná akadémia 

sa potýka s tzv. starnutím učiteľského zboru. Na jej pôde  vyučujú 4 pedagógovia mladší ako 
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30 rokov, 10 pedagógov mladších ako 40 rokov, 8 pedagógov mladších ako 50 rokov, 23 

pedagógov mladších ako 60 rokov a 6 pedagógov v dôchodkovom veku [18] 

 

Štruktúra pedagogického zboru -  aký je podiel autoritatívnych a demokraticko/liberálnych 

pedagógov v škole. Zvýšený podiel autoritatívnych pedagógov spôsobuje zvýšenú mieru 

integrácie vo vnútri tried ( ţiaci v triede sa „zomknú“ voči autoritatívnemu pedagógovi), 

naproti tomu zvýšený podiel demokraticko/liberálnych pedagógov spôsobuje vyšší výkon 

jednotlivcov však miera vnútornej integrácie je niţšia.  

 

Štruktúra predchádajúceho vzdelania pedagógov – aký počet pedagógov začalo učiť po 

absolvovaní pedagogickej fakulty, aký počet pedagógov nastúpilo do školy z praxe. 

 

Kultúra školy –  kaţdá škola má stanovenú svoju vnútornú kultúru, ktorú mení kaţdý 

prichádzajúci jednotlivec. Škola zdiela systém hodnôt a noriem , ktoré potom ovplyvňujú 

jednanie ľudí vnútri školy s ostatnými jednotlivcami navonok  Ţiadna zo škôl však nemá 

presne stanovený kultúrny typ, ale tzv. Kultúrny mix školských kultúr, ktoré v danej škole 

prevládajú.[13] Môţeme ich rozdeliť do 4 skupín. Na obchodnej akadémii prevláda mix 2. 

a 3. typu.  

 

- 1. typ: klubová kultúra : základom je systém neformálnych vzťahov a sympatií ľudí 

voči osobnosti riaditeľa. Riaditeľ si vytvára „sieť“ správnych ľudí. Kvalita tejto 

kultúry stojí a padá na 1 osobe – riaditeľovi 

- 2. typ: kultúra rolí : stanovenie zodpovednosti a role kaţdého pracovníka v škole. 

Záleţí len na správnych postupoch, výkone a plnení úloh, ktoré boli predom 

stanovené. Je vhodná v stabilnom, nemennom prostredí, v neustále meniacom sa 

prostredí zlyháva 

- 3. typ: kultúra zaloţená na úlohách : nízka miera hierarchie, zaloţená na pruţnosti 

reagovať na plnenie jednotlivých úloh, zadaní a projektov. Nie je presne stanovená 

rola kaţdého jednotlivca ako v predchádzajúcom prípade. Rola jednotlivca sa mení 

kaţdou zadanou úlohou. Jej výhodou je flexibilita a rýchlosť prispôsobiť sa zmenám 

- 4. typ: kultúra zameraná na jednotlivca : najmenej beţná školská kultúra, kladený 

zvýšený dôraz na individualitu pedagógov, podporuje tzv. „talenty“ alebo hviezdy 

školy 
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Poradné orgány školy[18]: 

Na pôde školy pôsobí niekoľko poradných orgánov:  

 

Pedagogická rada – predkladá svoje stanoviská k výchovným a vzdelávacím výsledkom 

ţiakom a k hlavným činnostiam školy 

 

Gremiálna rada riaditeľky školy- je  zloţená z vedúcich pedagogických zamestnancov 

školy, ktorí predkladajú svoje stanoviská k celkovému riadeniu školy 

 

Rada školy – iniciuje zmeny činnosti školy, vyjadruje sa k závaţným skutočnostiam , ktoré 

sa vzťahujú k práci školy 

 

Rodičovská rada – riadi spoluprácu rodičov ţiakov pri napĺňaní výchovno – vzdelávacích 

procesoch školy 

 

Ţiacka rada – tvorená zástupcami triedy. Títo zástupcovia sú volení ţiakmi triedy 

a zastupujú ich navonok Rada sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania. V jej 

kompetencii je aj podávanie návrhov na mimoškolské aktivity a podujatia.  

 

 

 

3. Teoretické východiska marketingovej komunikácie školy 

3.1 Prínosy „školského marketingu 

 

Potreby, názory a postoje jednotlivých študentov vykazujú určité odlišnosti. Aby  škola 

prispôsobila svoje činnosti potrebám svojich študentov (zákazníkov) vytvára tzv. 

Segmentáciu zákazníkov. Úlohou tejto je rozloţenie študentov skupín, ktoré sú vo vnútri čo 

najhomogénnejšie ( skupina vykazuje rovnaké alebo veľmi podobné názory, potreby a názory 

vo vzťahu k škole), ale v porovnaní s ostatnými skupinami sa veľmi líšia. K dosiahnutiu čo 

najlepšej efektivity pri presadzovaní marketingového mixu je potrebné si uvedomiť niekoľko 

odlišností, ktoré sprevádajú vzdelanie samotné.  Vzdelanie je verejnoprospešná sluţba, ktorá 

výrazne zvyšuje hodnotu človeka na trhu práce, platbu za jej vyuţívanie neplatí koncový 

uţívateľ, ale kaţdý občan prostredníctvom pravidelných platieb a odvodov do štátneho 
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rozpočtu. . Preto je nutné ku  klasickému  modelu 4P (price, placement, product, promotion) 

pridať ďalšie 3 P[14].  

 

Jedným z týchto P prvkov je prvok People (ľudia). Tých  môţeme rozdeliť do 4 kategórií v 

závislosti od miery intenzity kontaktov jednotlivých pracovníkov so zákazníkom.  

 

Kontaktní pracovníci – pracovníci prvého sledu nazývaní aj ako first line management sú 

dennodenne konfrontovaní so zákazníkmi. Ich vystupovanie voči nim spôsobuje, či sa daný 

študent v škole cíti príjemne alebo nepríjemne, prípadne či jeho spokojnosť s úrovňou 

poskytovaných informácií edukatívneho charakteru rastie alebo klesá. Typickým 

predstaviteľom takéhoto zamestnanca je učiteľ.  

 

Koncepční pracovníci – ich kontakt so študentami je obmedzený, vykonávajú skôr prácu 

administratívneho charakteru, typickým príkladom je účtovníčka školy 

 

Podporní pracovníci – ich činnosť napomáha k hladkému priebehu vyučovania – školník, 

údrţbár, upratovačky 

 

Operatívni pracovníci -  vykonáva funkcie strategického charakteru – riaditeľ/ka školy 

 

K úspešnému marketingovému mixu dospejeme tým, ţe ku klasickému modelu 4P pridáme 

dalšie 3 prvky, ktoré nám daný mix rozšíria na tzv. 7P Tieto 3 prvky sú Personalities, Process 

pedagogical aproaches a partipation [7] 

 
Personalities (osobnosti) -  kaţdý zo študentov je jedinečná osobnosť. Reakcie na prístup učiteľa 

voči nemu sa spravidla líšia. 

 

Process pedagogical aproaches (procesné pedagogické prístupy) – kaţdý z pedagógov si 

volí vlastný štýl vyučovania. Mieru prísnosti ako aj spôsob prístupu k študentom si pedagóg 

volí na základe charakteru vyučovaného predmetu, ako aj obtiaţnosti predmetu.   

 

Partipation (spoluúčasť) – najdôleţitejšia časť rozšíreného marketingového mixu. Od miery 

spoluúčasti študenta na vyučovaní závisí miera pochopenia vykladaného učiva ako aj celkový 

prospech študenta.  
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Výsledný marketingový mix  (7P) v školstve má teda takýto tvar 

 
Tabuľka č. 3.1. Marketingový mix v školstve 
 

Študijný program PRODUCT 

Cena za štúdium programu PRICE 

Distribúcia programu PLACEMENT 

Komunikácia PROMOTION 

Osobnosti PERSONALITIES 

Procesné pedagogické 

prístupy 

PROCESS 

PEDAGOGICAL 

APROACHES 

Spoluúčasť PARTIPATION 

 Zdroj: [7], s. 18 

3.2 Charakteristika marketingovej komunikácie školy 

 

Komunikácia je predovšetkým výmena informácií medzi školou a príjemcom informácie, 

v prípade, ţe sa jedná o „školskú komunikáciu“ príjemcom alebo odosielateľom je v tomto 

prípade študent, potencionálny študent, rodič študenta alebo ostatní partneri (zriaďovateľ 

školy – štát, verejnosť, médiá, podniky). Základným prvkom pre úspešnú marketingovú 

komunikáciu je jej rozdelenie na vnútornú a vonkajšiu časť. Jej vnútorná časť je niekedy 

označovaná aj ako 5-te „P“ marketingového mixu : 

 

 Komunikácia s vnútorným prostredím podniku 

 Komunikácia s vonkajším prostredím podniku – t. z. komunikácia s ostatnými 

účastníkmi verejného ţivota.  

 

Účelom komunikácie s vnútorným prostredím firmy je pôsobiť na svojich zamestnancov 

takým spôsobom, aby mali voči nej len kladný vzťah. Stotoţňovali sa s cieľmi spoločnosti 

a pomáhali naplňovať vízie a smery, ktoré si spoločnosť do budúcnosti nastavila. Okrem toho 

aby sa zamestnanci vyjadrovali o firme pozitívne vo svojom pracovnom čase, sa táto forma 

komunikácie snaţí, aby toto správanie aplikovali aj mimo svojho pracovného času v súkromí 

v okruhu svojich rodín a priateľov ako aj pri návšteve kultúrnych a spoločenských udalostí. 

Týmto spôsobom spoločnosť pomáha rozširovať pozitívne reakcie o sebe samotnej. 
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V súčasnej dobe je tento spôsob komunikácie označovaný aj ako interný marketing a za jeho 

hlavný cieľ je stanovené posilovanie lojality zamestnancov vo vzťahu k verejnosti[5].  

 

Komunikácia s vonkajším prostredím je tvorená snahou firmy o vybudovanie si dobrých 

a korektných vzťahov so svojím najbliţším okolím, či uţ sa jedná o súčasných zákazníkov, 

potencionálnych zákazníkov, dodávateľov, kontrolných a správnych orgánov, ktoré 

zabezpečujú správne fungovenie hospodárskeho ţivota v štáte ako aj spoločenských, 

kultúrnych a športových organizácií, pôsobiacich v blízkom ako aj vo vzdialenom okolí.  Tieţ 

nemoţno zabúdať na mediálne organizácie vstupujúce do beţného ţivota občanov vo forme 

tlače, rozhlasu či televízie. Správne koordinová činnosť tak zabezpečuje posilovanie kvality 

vzťahov spoločnosti  ako aj jej dobrého mena.  

 

Vnútorná komunikácia sa zameriava predovšetkým na komunikáciu medzi vedením a 

pracovníkmi danej školy. Vonkajšia sa zameriava na komunikáciu navonok školy t. z. na 

potencionálnych študentov, súčasných študentov a ich rodičov alebo partnerov školy.  

 

Na bliţšie pochopenie princípu fungovania komunikačného procesu je vytvorený základný 

model, ten sa skladá 5 častí, z dôvodu existencie rušivých elementov vstupujúcich do 

komunikačného procesu nadobudol komunikačný proces túto podobu:  

 

Obr. č. 3.1 Komunikačný proces 

 

 

Zdroj:[6], s. 153 
 

Odosielateľ Zakódovanie Správa Prenosový 

kanál - média 
Dekódovanie 

Šum 

Spätná väzba - 
odozva 

Príjemca 
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1. Odosielateľ – týmto odosielateľom môţe byť jednotlivec alebo organizácia, ktorá do 

systému správu prináša. V tomto prípade je to škola, ktorá sa chce prostredníctvom 

vybraného média prezentovať a priblíţiť svoje fungovanie potencionálnym študentom.. 

Vplyv zdroja je znásobený ak je prijateľný a atraktívny, t. z. ak je informácia od zdroja 

dôveryhodná príp. dostatočne atraktívna pre potencionálneho prijímateľa. Jej 

dôveryhodnosť sa zvyšuje postavením poskytovateľa informácie v hierarchii danej 

inštitúcie. Inú mieru dôveryhodnosti bude mať v očiach príjemcu riaditeľ školy, inú 

radový zamestnanec.  

 

2. zakódovanie – akým spôsobom bude správa podávaná –  odosielateľ určuje či obsah 

správy budú tvoriť obrázky, fotky alebo symboly. Miera pouţitia týchto „kódov“ závisí od 

príjemcu, ktorý túto správu bude dekódovať. Tak ako v predchádzajúcich krokoch je 

výhodnejšie dodrţiavať pravidlo „menej je niekedy viac“, t. z. ţe mnoţstvo informácií 

poskytovaných príjemcovi musí byť adekvátne jeho mentálnym schopnostiam. Prípadne 

postaveniu, ktoré v tomto vzťahu k škole má. ( Potencionálneho sponzora nezaujíma 

výzdoba tried či úroveň vybavenia jazykovej učebne, zaujímajú ho predovšetkým úspechy 

školy, ktoré mu napomôţu pri svojej následnej propagácii firmy. [5][10] 

 

3. správa – to, čo chce odosielateľovi oznámiť. Môţe mať formu fotografie, obrázkov 

prípadne slov v liste v tlačenej alebo elektronickej podobe.  

 

4. prenosový kanál – média – odosielateľ vyberá typ média v závislosti od mnoţstva ľudí, 

ktorým chce danú informáciu oznámiť alebo podľa miery dôleţitosti informácie.  

 

5. dekódovanie- forma dekódovania informácie, aby bola zrozumiteľná príjemcovi 

informácie.  

 

6. príjemca – najdôleţitejšia súčasť komunikačného modelu. Osoba, ktorá túto správu 

prijíma, môţe danú správu akceptovať, odmietnuť, táto správa môţe zmeniť jeho 

rozhodnutie pozitívnym alebo negatívnym smerom. (potencionálny študent sa môţe 

rozhodnúť podať prihlášku prípadne nepodať na základe dobrých/zlých správ 

prichádzajúcich z danej školy). Ak mnoţstvo prijímaných správ negatívneho charakteru 

narastá, odrádza od prípadného štúdia stále viac a viac potencionálnych študentov. [6][10] 
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7. Spätná väzba (feedback) – oznámenie, ktoré posiela prijímateľ zdroju informácie. Môţe 

byť gesto(pokývanie hlavou) prípadne verbálny prejav ( áno/nie, súhlasím) ak sa jedná 

o správu podávanú ústnou formou. Táto forma je však nevhodná pre väčšie mnoţstvo ľudí 

či uţ z časového alebo fyzického hľadiska.  V prípade, ţe zdroj informácie zasiela túto 

informáciu veľkému mnoţstvu ľudí prostredníctvom neosobnej komunikácie, prejavom 

súhlasu alebo nesúhlasu môţe byť vykonávanie činnosti určitým smerom (podanie 

prihlášky na danú školu, poskytnutie sponzorského daru) 

 

Marketingová komunikácia pouţíva nástroje umoţňujúce účinné riadenie trţných procesov 

ako aj účinnú komunikáciu s obchodnými partnermi, Ich úlohou je ovplyvňovanie ich 

správania nám ţiadúcim smerom. Súbor týchto nástrojov, všeobecne označovaná názvom 

marketingový mix pozostáva z 5 základncýh nástrojov, ktorými sú [10]: 

 

 Reklama 

 Podpora predaja 

 Práca s verejnosťou (public relations) 

 Osobný predaj 

 Priamy marketing 

 

Kaţdý z týchto nástrojov má svoju vlastnú cestu, ktorou môţe podnik prezentovať v 

takom mnoţstve a rozsahu, ktoré uzná za vhodné. V súčasnej dobe podnik bez vypracovanej 

marketingovej stratégie veľmi ťaţko dosahuje zisku a jeho konkurencieschopnosť sa limitne 

blíţi k nule. K hodnoteniu úspešnosti jednotlivých nástrojov moţno vyuţiť 2 prístupy 

hodnotenia účinnosti zvolenej marketingovej komunikácie. Prvý prístup hodnotí zvolenú 

komunikáciu na základe kvantifikovateľných ukazovateľov ako je výška dosiahnutého obratu, 

výška zisku pred a po spustení cielenej marketingovej komunikácie a pod. Keďţe úlohou 

našej diplomovej práce nie je analýza výrobného podniku, ale školy merateľnými výsledkami 

je nárast počtu prihlásených študentov na prijímacie skúšky, nárast mnoţstva sponzorov alebo 

výšky sponzorských darov a pod. Druhý prístup hodnotí marketingovú komunikáciu na 

základe kvalifikovateľných ukazovateľov. Náročnosť vyhodnotenia zvolených ukazovateľov 

je náročnejšia na mentálne a časové schopnosti osoby zodpovednej za meranie týchto 

ukazovateľov. Úspech či neúspech tohto prístupu je hodnotený na základe toho, či nami 
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cielená marketingová komunikácia zmenila postoj skupiny, ktorej bola určená a aké mnoţstvo 

finančných postriedkov bolo na danú komunikáciu spotrebované. Súbor činností 

vykonávaných v praxi z dôvodu pravidelného opakovania potrebuje oporu v dobrom pláne, 

ktorý obsahuje dobre pripravené, zorganizované a cieľavedomé rozhodovanie a definovanie 

základných faktorov.Úlohou týchto faktorov je poskytnúť určitú predstavu zadávateľovi 

o tom, čo, akým spôsobom a za akú cenu bude prezentovať prostredníctvom nim zvolenej 

správy.  Počet faktorov  zodpovedných za konkretizáciu plánu je 5. Pre lepšiu 

zapamätovateľnosť označované ako 5 M. [6] 

 

1. Poslanie ( mission) 

2. Správa (message) 

3. Pouţité média ( media) 

4. Peniaze ( money) 

5. Meranie výsledku (measurement) 

 

Nemenej dôleţitou problematikou je analýza správania sa zákazníkov. Existuje mnoţstvo 

modelov správania zákazníkov, ktoré nám objasňujú, čo daný model marketingovej 

komunikácie sleduje a čo chceme dosiahnuť jeho uvedením do praxe. Jedným 

z najznámejších a najčastejšie pouţívaných modelov je aj model AIDA. Kaţdé písmeno 

v názve tohto modelu je aj počiatočným písmenom slov v modeli a vyjadruje náväznosť 

jednotlivých vedomých aj nevedomých činností, ktoré cieľový zákazník vykonáva. Či uţ je to 

myslenie, rozhodovanie a následný spôsob jednania zákazníka [1].  

 

A – attention ( upútanie pozornosti) – ak neupútame zákazníkovu pozornosť v prvých 

sekundách, šanca na úspešnú marketingovú komunikáciu sa rapídne zniţuje 

I – interest (navodenie záujmu) -  zákazníka musí nami zvolená komunikácia zaujať 

D- desire (vzbudenie túţby) – snaha vykonať činnosť, ktorú prostredníctvom danej správy 

chceme dosiahnuť. Podanie prihlášky na našu školu, poskytnutie daru a pod. 

A- action (vlastný nákup) – výsledná činnosť, ktorú zvolený zákazník po doznení 

marketingovej komunikácie vykoná.  

 

Kedţe cielom našej diplomovej práce je podrobne skúmať prácu s verejnosti (Public 

relations) strednej školy. Presunieme sa k tomuto nástroju marketingovej komunikácie 

a bliţšie sa s ním zoznámime.  
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3. 3. Práca s verejnosťou ( Public relations) 

 

Pojem public relations má niekoľko foriem definícií. Medzi definície, ktoré tento termín 

vysvetľujú som vybral tieto 2: 

 

„Public relations predstavuje hlavnú súčasť uspešnej  integrovanej komunikácie, pretoţe 

pokrýva celý rad aktivít prepojených s ďalšími prvkami komunikačného mixu.“ [11] 

 

„Rozvoj a vedenie morálnych stratégií za pomoci komunikácie k tvorbe vzťahov s drţiteľmi 

akcií a verejnosťou“ [8] 

 

Cieľom tohto nástroja komunikačného mixu je nepretrţité budovanie dobrého mena (tzv. 

goodwillu) spoločnosti a to vytváraním pozitívnych priateľských vzťahov a takou formou 

komunikácie, ktorá pôsobí kladne na verejnosť a ovplyvňuje jej postoj k spoločnosti. PR 

zahŕňa široký rozsah aktivít, ktoré následne obsahujú mnoţstvo rôznych nástrojov. Vo 

veľkých firmách je PR zaisťované špecializovanými útvarmi, nie sú zaisťované len jedným 

oddelením, ale  vzájomnou spoluprácou mnohých ako napr. marketingové, finančné 

a personálne oddelenie.  

 

Obr. č. 3.2. Matica čas/kontrola 

 Zdroj: [4], p. 21 

Od ostatných nástrojov marketingovej komunikácie sa Public relations líši nízkym stupňom 

kontroly, ktorá je vyţadovaná pre jeho bezchybné fungovanie ako aj dĺţkou obdobia, počas 

ktorého je Public relations [8]. V tomto prípade sa teda jedná o dlhotrvajúci súbor činností 

s prevaţne kvalifikovateľne meranými výsledkami.  

 

                                       Dlhé                      Obdobie                         Krátke 

 

Vysoký 

                                             Reklama                               Podpora predaja 

Stupeň 

kontroly 

                                        Public relations                           Osobný predaj 

Nízky 
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Funkcie a nástroje PR 

 

Hlavnou funkciou PR v jej najširšom význame slova je  poskytovanie informácií verejnosti, 

zástupcom verejnosti ( rady) a snaha o nadväzovanie a udrţiavanie kontaktov na základe 

dodrţiavania jednoduchých zásad obojstranných rozhovorov. PR plní z hľadiska svôjho 

pôsobenia hneď niekoľko  funkcií [2][8]:  

 

- informačná funkcia – je sprostredkovateľom spravodajstva o firme dvoma smermi -  

vo vnútri firmy ako aj navonok.   

 

- kontaktná funkcia – tvorí a udrţuje vzťahy k všetkým oblastiam ţivota spoločnosti 

 

- funkcia imidţu – buduje zmeny a tvorby predstavy o firme, osobách – za akú firmu 

nás majú ostatní účastníci hospodárskeho ţivota povaţovať 

 

- funkcia stabilizácie – PR pomáha pri reprezentovaní firmy  na trhu a pomáha 

potvrdzovať jej pevnú pozíciu 

 

- funkcia harmonizácie – snaha o zosúladenie vzťahov medzi záujmami podniku a 

celospoločenskými záujmami 

 

- funkcia zastupovania – podpora alebo odmietanie návrhov zákonov prostredníctvom 

rokovaní so zástupcami zákonodarných orgánov [10] 

 

Súbor základných nástrojov činnosti PR je zároveň aj súbor výstupov. Pre lepšiu 

zapamätovateľnosť sa označuju názvom PENCILS t. z. ceruzky[10]. Sú to: 

 

P- Publications (publikácie – výročné správy vydávané k určitému výročiu – zaloţenie 

podniku, okrúhle výročie zaloţenia, podnikové časopisy ako aj časopisy určené zákazníkom) 

 

E – events (verejné akcie, organizovanie udalostí – sponzorovanie športových alebo 

kultúrnych udalosti finančnými prostriedkami ako aj poskytnutím priestorov na 

usporadúvanie daných udalostí) 
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N – news ( novinárske správy, materiály pre tlačové konferencie – kladne hodnotiace správy 

týkajúce sa finančného zdravia podniku, kvality jeho výrobkov a pod. ) 

 

C – community involvement activities ( angaţovanosť pre komunitu, podpora miestnych 

aktivít – investovanie peňazí príp. času pre potreby miestnej komunity)  

 

I – Identity media ( prejavy podnikovej identity – listy s hlavičkou obsahujúcou logo 

spoločnosti, navštívenky, príp. v prípade škol školské uniformy – ktoré určujú vzťah 

jednotlivca k danej spoločnosti) 

 

L – Lobbying activity ( snaha o pozdrţanie prípadne anulovanie nepriaznivých aktivít 

poškodzúcich meno spoločnosti, prípadne náhrada škôd spôsobených platnosťou týchto 

nariadení) 

 

S – Social resposibility activities – budovanie dobrého mena v podnikovej sociálnej oblasti – 

napr. zavedenie firemných škôlok, príplatky na obed a pod [6] 

 

Práca s verejnosťou je obzvláštne dôleţitá pri výskyte situácií, ktoré môţu dočasne alebo 

trvalo poškodiť povesť spoločnosti. Preto je potrebné a všeobecne doporučované pripraviť si 

ešte pred výskytom danej situácie krízový scenár. Na základe tohto pripraveného scenára 

v prípade vzniku týchto negatívnych situácií spoločnosť „preškolí“ zamestnancov[8]. Týmto 

preškolením sa rozumie zosúladenie vyjadrovania a činností zamestnancov, ktoré majú daný 

stav odvrátiť a zníţiť rozsah vzniknutých škôd na dobrom mene spoločnosti. Pri opätovnom 

budovaní dobrých vzťahov sú potom vyuţívané komunikačné prostriedky uvedené niţšie [2].  

 

- verejne publikované výročné správy, 

- spoločenské akcie spojené s prezentáciou výrobkov ( v našom prípade prezentáciou 

štúdia na strednej škole) 

- športové a kultúrne akcie 

- podnikové noviny, časopisy a ďalšie materiály podobného charakteru 

- akcie pre zamestnancov školy, ich deti, príp. zamestnancov, ktorí v minulosti v danej 

spoločnosti pôsobili 

- verejne prístupné semináre odborného charakteru 

- sponzorovanie a dobročinná činnosť 
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- lobbing 

- prezentácia ekologických akcií za účelom zlepšenia ţiv. prostredia (zber PET fliaš, 

prípadne poučenie študentov o výhodách a moţnostiach recyklácie) 

- predstavovanie vedúcich pracovníkov verejnosti 

 

3.3.1. Dôležitosť výskumu pre stratégiu a plánovanie PR 

 

Po vzniku PR oddelení bol vyvíjaný veľký tlak na preukázanie spoľahlivosti a opodstatnenie 

existencie tohto oddelenia. Kaţdé z oddelení spoločnosti môţe veľmi rýchlo preukázať 

výsledky svojej činnosti – či uţ je to výrobné oddelenie, ktoré prezentuje svoju prácu 

mnoţstvom a kvalitou predaných kusov, logistika preukazuje svoju opodstatnenosť úsporou 

prepravných nákladov príp. úsporou času vďaka jej implementácii novej logistickej cesty. [8] 

 

Preto je potrebné starostlivo sledovať informácie prúdiace do firmy z vonkajšieho sveta ako aj 

interné informácie z vnútorného prostredia spoločnosti. Ich význam starostlivo triediť, 

ukladať a pomocou analýz, ktorých podkladom sú práve tieto informácie nastaviť stratégiu 

budúceho rozvoja PR. V minulosti takto získané informácie slúţili len k stanoveniu stratégii 

taktického charakteru ( stratégii s dobou trvania menšou ako 1 rok), ako sa však neskôr 

zistilo, PR je súbor činností dlhodobého charakteru. Informácie získané z výskumov 

neodhaľovali jadro problému a výsledky zámerne skreslované, aby súhlasili s rozhodnutiami 

učinnými v súčasnosti. 

 

 Ďalším problémom bol fakt, ţe väčšina manaţérov uprednostňovala kvantifikovateľnú 

zloţku PR stratégií pred kvalifikovateľnou. Dôleţitým aspektom úspešnosti bol počet 

odvysielaných reklamných spotov v televízii prípadne miera propagácie v rozhlasovom 

vysielaní. V súčasnej dobe „zahltenosti“ spotrebiteľov reklamou sa tento spôsob uvaţovania 

povaţuje za zastaralý a zcela nefunkčný. K zvýšeniu účinnosť PR, musíme skĺbiť 4 po sebe 

naväzujúce fázy. Tie sú znázornené v grafe pod textom. 



 26 

 

 Obrázok č. 3.1. Diagram 3-1 

 

Zdroj: [2]s. 39 

 

Prieskum napomáha predvídaniu problémov, ktoré môţu nastať a tým nám umoţnuje sa na 

ich negatívne dopady dopredu pripraviť, ako aj problémov, ktoré uţ nastali, avšak ich účinok 

sme ešte na „zdraví“ podniku nespozorovali. Hlavným cieľom výskumu je uľahčiť plánovanie 

PR ako aj celej obchodnej stratégie podniku. Tým, ţe  zapojíme do tohto výskumu dostatočný 

počet výskumných pracovníkov zvyšujeme šancu, ţe vykonaný výskum a stanovené úlohy 

vyplývajúce z výskumu budú zohľadnené v súhrnom plánovaní podniku. Pri podpore 

strategických postupov plánovania PR  sa musíme predovšetkým zamerať na tieto otázky: 

 

1. Akú sú naše silné a slabé stránky, aké nám hrozia nebezpečenstvá a ohrozenia alebo 

aké vhodné príleţitosti môţeme vyuţiť? K poznaniu odpovede na tieto otázky nám 

napomáha tzv. SWOT analýza.[18] Na odhalenie príleţitostí a hrozieb musíme pristupovať 

s čo najvyššou opatrnosťou, pretoţe kaţdý chybný krok nás môţe stať stratu určitej výhody ( 

ak danú príleţitosť v SWOT analýze prehliadneme) ako aj prehĺbenie hrozby do štádia 

problému, prípadne krízy. Ďalším naším krokom by mala byť snaha o posilnenie silných 

stránok spoločnosti a následného vyuţitia týchto stránok ako konkurenčnej výhody a snaha 

o utlmenie prípadne celkovú elimináciu slabých stránok, ktoré môţu z dlhodobejšieho 

časového hľadiska spôsobovať zaostávanie našej spoločnosti za najväčšími konkurentmi.  

 

2. Ktoré zainteresované osoby majú pre nás najväčší význam? Najdôleţitejšou úlohou pri 

snahe zodpovedať na danú otázku je zistiť kto sú pre nás naše „kľúčové skupiny  osôb“? Po 
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zistení daných skutočností musíme tieto skupiny  osôb zohľadniť z hľadiska ich významnosti 

pre podnik ako celok. Po takomto všeobecnom rozčlenení osôb pristúpime k detalnejšiemu 

klasifikovaniu jednotlivých skupín z hľadiska ich vzťahu k podniku – pravidelní zákazníci, 

potencionálni zákazníci, malí, strední a veľkí investori a pod. Takto môţeme rozčleniť aj 

osoby, ktoré sú priamo alebo nepriamo zodpovední za „kvalitu“ našeho dobrého mena na 

verejnosti. Novinárov, ktorí píšu o našich úspechoch príp. neúspechoch alebo tých, ktorí sa 

zúčastňujú na nami usporiadaných tlačových konferenciách môţeme rozdeliť podľa toho, či 

nimi vyprodukovaný výstup (novinový článok, príspevok v televíznych správach) nás stavajú 

do pozitívneho alebo negatívneho svetla vo vzťahu k verejnosti. Takto klasifikovaný zoznam 

osôb nám pomôţe pri tvorbe tzv. relačnej databázy.  

 

3. Čo je najviac potrebné pre kaţdú zo zúčastnených strán, s ktorou naša spoločnosť 

nadväzuje kontakty? [2] 

Prieskum vykonávaný v našej réţii nám pomáha poodhaliť, čo jednotlivé skupiny 

„kľúčových“ osôb zaujíma, k tomuto zisteniu nám pomáhajú nasledujúce sugestívne otázky: 

 

Študenti: Prečo máme študovať na danej škole. Čo nám jej úspešné absolvovanie prinesie? 

Zamestnanci: Prečo máme pracovať v danej škole? 

Sponzori: Akú mieru propagačnej výhody nám prinesie poskytnutie sponzorského daru škole? 

Miestna spoločnosť: Je škola dostatočne silnou inštitúciou pre zmenu postoja obyvateľstva 

v otázke XY? 

 

4. Aké zmeny postojov a komunikácie je nutné dosiahnuť?  

Na základe analýzy potrieb, ktoré sme zistili výskumom „kľúčových“ osôb je stanovené, 

ktoré zmeny postojov a komunikácie sú ţiadúce a zároveň, ktoré postoje a komunikácie sa 

ukázali ako zcela neúčinné prípadne nevhodné k ďalšiemu pouţívaniu. Na základe tejto 

analýzy je vypracovaný cieľový plán, ktorého hlavnou funkciou je dosiahnutie takého stavu 

aby sa naši študenti stávali loajálnymi študentami ochotnými šíriť dobré meno našej školy, 

potencionálni študenti boli ochotní prihlásiť na prijímacie konanie, aby kvalitní pedagógovia 

zostávali pracovať v našej škole a potencionálni investori boli ochotní poskytnúť finančné 

prostriedky uľahčujúce skvalitnenie výučby. Po vypracovaní takéhoto plánu musí byť jeho 

realizácia podoprená ešte plánom komunikácie.  
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5.   Akou formou podnecuje „individualizovaná mediálna sieť“ jednotlivé vybrané 

subjekty? 

Po vytvorení cieľového plánu a komunikačného plánu je vytvorený tzv. mediálny plán. 

Výskumná práca, ktorú daný plán v sebe zahŕňa vo veľkej miere uľahčuje i tzv. vytypovanie 

individualizovanej mediálnej siete“ pre subjekty, ktorým je PR určená. Pracovník PR  

zmapovaním tzv.  mediálnej siete určí, kedy by vysielanej správe cieľová skupina venovala 

najväčšiu pozornosť. Preto napr. školy predstavujú svoju činnosť a moţnosti štúdia koncom 

februára v tlačených periodikách – toto časové obdobie priamo korešponduje s termínmi 

podávania prihlášok študentov na stredné školy[2] 

 

4.  Metodika výskumu 

4.1 Prípravná fáza 

 

Moja prípravná fáza spočívala v naštudovaní si materiálov, ktoré sa primárne venujú 

marketingovej komunikácii stredných škôl, ako aj materiálov venujúcich sa PR.. Zároveň som 

si spracoval informácie, ktoré som získal pri niekoľkých návštevách danej školy. Tieto 

informácie mi pomohli sformulovať ciele,  ktoré určujú, čo vlastne chcem daným výskumom 

zistiť 

 

Definovanie problému 

 

Vedenie OA Veľká okruţná nevie, ako reagujú jej študenti na zvolenú marketingovú stratégiu 

a preto by rada zistila, aké nedostatky v marketingovej komunikácii škola má, čo vykonáva 

v súlade s poţiadavkami študentov a v ktorých oblastiach sa má zlepšiť pri snahe skvalitniť 

samotnú komunikáciu so študentami..  

 Cieľ výskumu 

 

Cieľom môjho výskumu je zistenie vplyvu jednotlivých typov marketingovej komunikácie na 

rozhodovanie študentov pri výbere školy. Tento výskum má retrospektívny charakter ( 

zisťujeme, čo spôsobilo, ţe sa  študenti OA Veľká okruţná rozhodli pre túto školu a nie pre 

inú variantu), prípadne, kto im moţnosť štúdia na OA Veľká okruţná poradil.  Zároveň má 
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ponúknuť spätnú väzbu riaditeľke školy a pedagogickému zboru pri formovaní ich návrhov a 

doporučení na zlepšenie fungovania internetovej stránky školy ako aj školy samotnej.   

 

Obsah výskumu 

 

V danom výskume budem skúmať rozhodovanie študentov pri výbere danej strednej školy 

(kto ovplyvnil ich rozhodnutie stať sa študentom OA Veľká okruţná). Ich subjektívne názory 

na úroveň atribútov oficiálnej stránky a ich mieru dôleţitosti z pohľadu študentov. Okrem 

týchto názorov by som sa rád dozvedel, akou mierou sa zúčastňujú na akciách usporiadaných 

na pôde školy, aké formy (okrem súčasných) komunikácie by študenti privítali v novej 

koncepcii marketingovej komunikácii školy. Ako vnímajú súčasnú marketingovú 

komunikáciu školy , prípadne čo by na nej zmenili. V záverečných otázkach môţu vyjadriť 

svoju nespokojnosť prípadne spokojnosť so štúdiom na danej škole. V dotazníku figurujú aj 2 

batérie škál.  Niektoré z otázok majú polootvorený charakter a  budú poskytovať študentom 

priestor na vyjadrenie vlastného názoru na danú problematiku.    

Nástroj zberu 

 

K zberu dát od respondentov som si vybral dotazník. Veľkosť samotného dotazníku je 4 A4. 

Dotazník obsahuje filtračné otázky (otázka č. 4), mnoţstvo uzatvorených otázok, ako aj 

otvorených otázok, pri ktorých študenti môţu vyjadriť svoj názor na danú školu. V dotazniku 

sa nachádzajú 4 tzv. batérie škál ( otázka č. 4,8,9,10). Posledné otázky sú zamerané na 

demografické charakteristiky respondentov (ročník štúdia, pohlavie, miesto bydliska). 

Dotazník je vyhotovený len v 1 verzii. Táto verzia je súčasťou prílohy.  

Pilotáž 

 

Aby som vylúčil riziko nepochopenia otázok v danom dotazníku, vykonal som tzv. pilotáţ. 

Spočívala v rozdaní 6 dotazníkov mojim priateľom (bývalým študentom OA Veľká okruţná), 

všetci zúčastnení odpovedali na otázky z dotazníku správne. Tento fakt ma utvrdil 

v vhodnosti danej verzii dotazníka pri získavaní dat od respondentov  z OA Veľká okruţná.  
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Stanovenie hypotéz 

 

Oficiálne stránky školy poskytujú uţitočné mnoţstvo informácií pre študentov ako je rozvrh 

hodín, zastupovanie učiteľov alebo diskusné fórum. Preto odhadujem, ţe : 

 

Hypotéza č. 1 : Aspoň 70% respondentov uţ navštívilo oficiálne stránky školy 

 

Na základe pilotáţneho dotazníka, ktorý som rozdal 5 respondentom (bývalým študentom OA 

Veľká okruţná), tvrdím, ţe:  

 

Hypotéza č. 2: Respondenti prikladajú väčšiu mieru dôleţitosti atribútu Vzhľad internetovej 

stránky ako atribútu Aktuálnosť informácií 

 

Keďţe facebook je veľmi vyuţívaným kanálom medzi mladými ľudmi od 15 do 18 rokov, 

odhadujem, ţe :  

Hypotéza č. 3: Aspoň 30% respondentov označí ako spôsob komunikácie, ktorú by privítali – 

komunikácia prostredníctvom facebooku 

 

Pred spustením oficiálnej stránky oavoza.sk bol Deň otvorených dverí jedným z mála 

spôsobov, ako sa dostať k informáciám o štúdiu na tejto škole. Preto odhadujem, ţe:  

Hypotéza č. 4: Aspoň 55% respondentov sa dozvedelo o štúdiu na Obchodnej akadémii 

prostredníctvom návštevy školy počas Dňa otvorených dverí  

 

Na základe rozhovoru s Mgr. Jánom Konárikom, učiteľom danej školy odhadujem, ţe:  

Hypotéza č. 5: Respondenti hodnotia uroveň atribútu Aktuálnosť informácií vyššie ako 

úroveň atribútu Mnoţstvo informácií 

 

Časový harmonogram 

 

Zber dát prostredníctvom dotazníku prebiehal od 10.2.2011 do 28.2.2011. Spracovanie dát z 

dotazníkov, ich analýzu a prezentáciu výsledkov tohto výskumu som vykonal v časovom 

období od 1.3.2011 do 15.3.2011.  
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 Zoznam činností Časové obdobie 

12/2010 1/2011 2/2011 3/2011 

Definovanie problému a 

stanovenie cieľov 

    

Tvorba dotazníka - pilotáţ     

Zber údajov     

Spracovanie dáta, analýza 

výsledkov, návrhy a doporučenia  

    

 

Plán výskumu a jeho zdôvodnenie 

 

Výberový súbor je tvorený 180 študentmi. Celkovú populáciu t.j. základný súbor tvorí 615 

študentov [18]. Výberový súbor tak obsiahne 29,27% všetkých študentov OA Veľká 

okruţná.Výber študentov je ovplyvnený osobným rozhodnutím pani Ing. Mikáčovej, ktorá 

určí, ktorej z daných tried tento dotazník rozdá a ktorej moţnosť vyplniť dotazník neposkytne. 

Aby som dosiahol väčšiu heterogenitu názorov, budem sa snaţiť aby boli dotazníky 

distribuované študentom  všetkých 4 ročníkov OA Veľká okruţná. Ich návratnosť bude 

zvýšená tým, ţe distribúcia daných dotazníkov a následné zozbieranie dotazníkov bude 

uskutočnená pani Ing. Annou Mikáčovou, ktorá v danej škole vyučuje.  

 

4.2 Realizačná fáza 

 

Skutočná veľkosť výberového súboru je 165. 15 dotazníkov bolo z ďalšej analýzy vyradených 

z dôvodu chybného vyplnenia odpovede – (otázka č. 13 – ţiaci zaškrtávali obidve moţnosti 

alebo z dôvodu nevyplnenia kľúčových otázok v batériách škál č.4 a 8.). Návratnosť 

dotazníkov teda bola 100%-ná a s ich výsledkom som spokojný.  

 

Spôsob analýzy a vyhodnotenia dát 

Na spracovanie a vyhodnotenie výsledkov plynúcich  z vyplnených dotazníkov som pouţil 

program SPSS. Pre zjednodušenie prezentovania výsledkov je väčšina odpovedí na otázky z 

dotazníka spracovaná vo forme grafov. K analýze a následným doporučeniam som postupoval 

na základe výsledkov získaným prostredníctvom kvalitatívneho triedenia znakov, pri tejto 
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analýze som porovnávaů závislosť jednotlivých odpovedí na kritériách ako je vek, pohlavie a 

bydlisko. Otázky týkajúce sa demografických charakteristík respondentov sú umiestnené na 

konci dotazníka.  

 

5. Analýza marketingovej komunikácie školy 

5.1. Vyhodnotenie otázok 

5.1.1. Spôsob získavania informácií o škole a ovplyvňujúca osoba 

 

Na daný problém nám pomáhajú odpovedať otázky č. 1 a č. 2. V otázke číslo 1 som sa pýtal 

respondenta  na spôsob, ako získal potrebné informácie o štúdiu na Obchodnej akadémii 

Veľká okruţná. Respondenti si mohli z 5 moţností vybrať hneď niekoľko odpovedí. 5. 

varianta odpovede mi pomohla rozšíriť znalosti o existencii iného zdroja informácií o štúdiu 

na danej škole. Keďţe respondent má moţnosť pri tejto otázke označiť niekoľko variánt. 

Celkový súčet odpovedí bude preto niekoľkonásobne presahovať počet respondentov.  

K prvotnej analýze som pouţil delenie 1. stupňa, teda delenie na základe frekvencie variánt 

daných odpovedí. Neoznačené varianty sú v systéme SPSS označené hodnotou 0, t.z., ţe budú 

vedené ako odpoveď nie.  

 

Graf č. 5. 1.  Návšteva oficiálnych stránok školy 

 

Návštevu oficiálnych stránok školy označilo 48 respondetov (29,1%) ako zdroj informácií 

o štúdiu na danej škole. 117 respondentov (71,9%)  tento zdroj za zdroj informácií o štúdiu 

nepovaţuje.  
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Graf č. 5. 2. Účasť na Dni otvorených dverí 

 
 

Svoju účasť na Dni otvorených dverí ako spôsob získavania informácií pokladá 84 

respondentov (50,91 %)  , 81(49,09 %) respondentov je opačného názoru.  

 

Graf č. 5. 3 Článok v Ţilinských novinách/večerníku 

 

Článok v Ţilinských novinách  povaţuje za zdroj svojich informácií len 1 respondent 

(0,61%), 164 respondentov (99,39 %) je iného názoru  
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Graf č. 5. 4. Informovanie od rodičov 

 

124 respondentov (75,15 %) bolo informovaných o moţnosti štúdia svojimi rodičmi, 41 

respondentov (24,85%) uviedlo inú variantu.  

 

Graf č. 5.5. Iná moţnosť informovania 

 

Inú moţnosť ako zdroj informácií o moţnosti štúdia označilo 16 respondentov (9,7 %). 

Z týchto moţností prevaţovali informácie podané od priateľov (3), starých rodičov(3) a 

učiteľov (2). 
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K zisteniu existencie odlišností na základe príslušnosti k danému pohlaviu som pouţil 

nástroje na triedenie dat 2. stupňa (kontingenčné tabuľky).  

Graf č. 5. 6. Návšteva stránok na základe pohlavia 

  

Návštevu oficiálnych stránok ako zdroj svojich informácií o štúdiu na škole označilo 41 ţien 

(30,83%) z celkového počtu 133 ţenských respondentov a 7 (21,88%) z celkového počtu 32 

muţských respondentov. Ţeny teda tento spôsob získavania informácí preferujú pred muţmi. 

Kontingenčnú tabulku týkajúcu sa výpočtov uvádzam v prílohe.  

 

Graf č. 5.7. Účasť na Dni otvorených dverí na základe pohlavia 
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Účasť na Dni otvorených dverí ako zdroj svojich informácií o štúdiu na škole označilo 67 ţien 

tj. (50,38 %) z celkového mnoţstva 133 ţenských respondentov. Túto moţnosť označilo 17 

muţov t.j 53,13% z celkového mnoţstva 32 muţských respondentov. Rozdiely medzi 

odpoveďami na základe pohlavia su teda nepatrné.  

 

Graf č. 5.8. Článok v Ţil. Novinách – rozhodnutie na základe pohlavia 

 

Prečítanie článku v Ţilinských novinách ako zdroj svojich informácií označila 1 ţena. 

Rozdiely medzi odpoveďami na základe pohlavia su teda nepatrné.  

 

Graf č. 5.9. Informovanie od rodičov na základe pohlavia 
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Informovanie od rodičov moţný zdroj informácií o štúdiu na OA Veľká okruţná označilo 100 

ţien (75,2%) z celkového počtu 133 ţien a 24 muţov (75 %). Zistené rozdiely medzi 

respodentmi oboch pohlaví sú minimálne.  

 

Aktivita študentov pri vyhľadávaní informácií na základe pohlavia 

A1….5 – počet pozitívnych odpovedí na zdroj 1 aţ 5 

 

ženazdroja
celkomženy

AAAAA
žienAktivita _1/_6692,1

133

222

133

1310016741

_
_ 54321

 

 mužzdroja
celkommuži

AAAAA
mužovAktivita _1/_59372,1

32

51

32

3240177

_
_ 54321  

 

Na základe porovnania priemerov početnosti odpovedí jednotlivých pohlaví je zrejmé, ţe 

ţenskí respondenti vyuţívajú väčší počet zdrojov na získanie informácií o štúdiu. 

 

V otázke číslo 2. som skúmal, ktorá konkrétna osobnosť najviac ovplyvnila rozhodnutie 

študenta študovať na tejto škole. Tak, ako predchádzajúca otázka má táto otázka 5 variánt. 4 

varianty poukazujú na konkrétneho človeka, 5 varianta dáva moţnosť študenta rozšíriť 

poznanie školy o ďalších druhoch ovplyvňujúcich osôb. Na rozdiel od predchádzajúcej otázky 

respondent môţe označiť iba 1 variantu.  

Na začiatku analýzy 2. otázky rozdelím data na základe triedenia 1. typu ( frekvenčné 

tabulky). Výsledný grafický výstup – graf má takúto podobu:  

 

Graf č. 5.10. Ovplyvňujúca osoba  
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Na základe tohoto grafu moţno usudzovať veľkú samostatnosť pri rozhodovaní študentov o 

výbere budúcej školy a následného profesného ţivota. 121 respondentov z celkového počtu 

165 respondentov sa samo rozhodlo študovať na tejto škole. 34 respondentov ovplyvnila 

najbliţšia rodina ( rodičia a súrodenci), 8 respondentov presvedčili k štúdiu na danej škole 

priatelia. 2 respondenti boli ovplyvnení inými osobami ( starí rodičia 1x, učitelia 1x).  

K zisteniu rozdielov odpovedí na základe príslušnosti k pohlaviu som opätovne pouţil 

kontingenčné tabulky. Výsledný grafický výstup   

 

Graf č. 5.11. Ovplyvňujúca osoba na základe pohlavia 

 

99 ţien tj.  74,43 % z celkového počtu ţien sa rozhodlo študovať na danej škole na základe 

samostatného rozhodnutia. 22 muţov tj. 68,75 % z celkového počtu muţov sa rozhodlo 

študovať na základe samostantného rozhodnutia. Ţeny sú teda v rozhodnutovaní o moţnosti 

študovať na OA Veľká okruţná samostatnejšie.  26 ţien tj.  19,55 % z celkového počtu ţien 

sa rozhodlo študovať na danej škole na základe vplyvu svojich rodičov a súrodencov. 8 

muţov tj. 25% z celkového mnoţstva muţov sa rozhodlo pre štúdium na základe vplyvu 

svojich rodičov alebo súrodencov. Väčší vplyv súrodencov a rodičov na rozhodnutie študenta 

je zaznamenané u muţskej časti respondentov.  7 ţien tj. 5,26% z celkového počtu ţien sa 

rozhodlo študovať na škole na základe vplyvu vyvíjaného svojími priateľmi.  Iba 1 muţ t.j 

3,125% z celkového počtu ţien sa rozhodlo študovať na základe vplyvu vyvíjaného svojími 

priateľmi. Inú osobu ako osobu, ktorá ovplyvnila študenta pri rozhodovaní študovať danú 

školu označil 1 muţ a 1 ţena.  
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5.1.2. Internetové stránky školy  

 

Internetové stránky školy pôsobia ako jeden z najvyuţívanejších komunikačných kanálov 

školy. Medzi ich nesporné výhody patrí moţnosť takmer okamţite získať spätnú väzbu od  

ţiakov. Tí prostredníctvom diskusného fóra môţu poukázať na nedostatky, ktoré si sami 

v škole všimli a ktoré sústavne pociťujú a narúšajú atmosféru školy. Internetové stránky školy 

chcem analyzovať na základe získaných odpovedí respondentov na otázky č. 3, 4, 5, 6, 7, 8.  

 

Otázka č. 3 sa venuje meraniu frekvencie návštev internetovej stránky respondentami. Má 5 

variánt. Kaţdá z variánt vymedzuje frekvenciu návštev respondentov – od návštevy 

internetovej stránky kaţdý deň ( varianta 1) aţ po moţnosť, ţe internetovú stránku respondent 

mimo školy ešte nenavštívil ( dochádza tak k vylúčeniu varianty, ţe respondent sa stretol 

s danou stránkou na školských počítačoch, kde je táto stránka nastavená ako domovská 

stránka). Otázka č. 3 je zároveň filtračnou otázkou. Po výbere varianty č. 5, respondent môţe 

odpovedať aţ na otázku č. 9.   

 

Najprv som vykonal rozdelenie dát podľa 1. stupňa triedenia (frekvenčná analýza). Výsledný 

grafický výstup má tento tvar.  

 

Graf č. 5.12.  Frekvencia návštev internetových stránok školy 

 

Stránku navštevuje kaţdý deň 42 respondentov tj. 25,45 % z celkového mnoţstva 165 

respondentov. Niekoľkokrát mesačne stránku navštevuje 89 respondentov tj.  53,94 % 



 40 

z celkového mnoţstva 165 respondentov. Jedenkrát mesačne stránku navštívi 21 

respondentov, variantu č. 4 tj. moţnosť, ţe stránku školy uţ respondent navštívil označilo 12 

respondetov a 1 respondent stránku školy ešte nenavštívil. K ďalšiej moţnosti zodpovedať 

otázky  4.,5.,6.,7.,8. teda postúpilo 164 respondentov. 1 respondent môţe zodpovedať aţ  

otázku č. 9.  

 

Graf č. 5.13. Frekvencia návštev na základe príslušnosti k ročníku 

 
Pri triedení dat 2. stupňa som pouţil kontingenčné tabulky. Triedacim znakom bol ročník, 

ktorí respondenti navštevujú ( 4 varianty 1.,2.,3. a 4. ročník).  Výsledný grafický výstup má 

tento tvar – graf č.5.14. 

 

Kaţdý deň navštevuje stránky školy 37,5 % študentov 1. ročníka, 20,59 % študentov 2. 

ročníka, 29,17 % študentov 3. ročníka a 13,95 % študentov 4. ročníka. Niekoľkokrát mesačne 

navštevuje stránky 50 % študentov 1. ročníka. 70,59 % študentov 2. ročníka, 56,25 % 

študentov 3. ročníka a 41,86 % študentov 4. ročníka. Ďalšie frekvencie návštev na základe 

príslušnosti k ročníku uvádzam v kontingenčnej tabulke v prílohe.  

 

16,28 % študentov 4. ročníka stránku sice uţ navštívilo, avšak frekvencia ich návštev je niţšia 

ako 1 návšteva za mesiac !!! Tento problém sa budem snaţiť odstrániť v návrhoch a 

doporučeniach v kapitole č.6.   
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Otázka č. 5 a otázka č. 6 sa venujú úrovni a dôleţitosti 7 najhlavnejších atribútov stránky. 

Respondenti hodnotili jednotlivé atribúty  na  stupnici od 1 do 5. Pritom hodnota 1 znamenala 

výbornú úroveň atribútu alebo veľmi dôleţitý atribút, hodnota 5 znamenala nedostatočnú 

úroveň atribútu prípadne atribút bol povaţovaný za absolútne nedôleţitý. Čím vyšší priemer 

získaný z hodnotení mal atribút, tým bola jeho úroveň lepšia, prípadne bol dôleţitejší.  

 

Graf č. 5.14. Pozičná mapa  

 

 

 

K vytvoreniu tejto pozičnej mapy som pouţil program Microsoft Excel 2003, jednotlivé osy 

v grafe som upravil tak, aby atribúty boli rovnomerne rozdelené do nasledujúcich 4 polí. 

Hlavná os pretína graf v hodnote 2,25, t. z. ţe atribúty na ľavej strane tejto osy majú 

chválitebnú – 2 alebo výbornú úroveň – 1. Vedľajšia os pretína graf v hodnote 2 – stredne 

dôleţitý . Atribúty leţiace nad touto osou majú strednú dôleţitosť príp. ich dôleţitosť je malá, 

sú nedôleţité alebo absolútne nedôleţité. Atribúty leţiace pod touto osou sú z pohladu 

respondentov veľmi dôleţité. Najlepšie hodnotenia majú  atribúty v 3. kvadrante prehľadnosť 

stránky, mnoţstvo informácií a rýchlosť načítania stránky, obzvlášť veľkú pozornosť treba 

venovať 4. kvadrantu. Atribúty, ktoré sú v ňom umiestnené majú podľa respondentov veľkú 

alebo strednú dôleţitosť, ich úroveň je však nízka. Spôsoby ako tieto atribúty zlepšiť uvádzam 

v kapitole č. 6.  

 

Otázka č. 5 analyzuje, ktoré sekcie internetovej stránky respondenti najčastejšie navštevujú. 

Kaţdý z respondentov má na výber 7 variánt odpovedí, maximálne mnoţstvo odpovedí na 

2. kvadrant                                   1. kvadrant 
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túto otázku je 3. Pri analýze som pouţil triedenie dát 2. stupňa – kontingenčné tabuľky. 

Zároveň uvádzam 3 najobľúbenejšie sekcie internetovej stránky na základe analýzy dat 

z dotazníka.  

 

Graf č. 5.15. Návštevnosť sekcie rozvrhu hodín na základe pohlavia 

  
Rozvrh hodín je druhou najnavštevovanejšou sekciou oficiálnej internetovej stránky školy. 

Túto sekciu navštevuje 71 ţien t.j 53,38 %  z celkového počtu ţenských respondentov a 23 

muţov t.j. 71,87 % z celkového počtu muţských respondentov.  

Graf č. 5.16. Návštevnosť sekcie zastupujúci učiteľ na základe pohlavia 

 

 

Zastupovanie učiteľov je absolútne najnavštevovanejšou sekciou internetovej stránky. 32 

muţských respondentov túto sekciu navštevuje, čo predstavuje 100 % z celkového mnoţstva 
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muţských respondentov. Zároveň túto návštevu tejto sekcie potvrdilo 97,73 % ţien 

z celkového počtu 132 ţenských respondentov.  

 

Treťou najnavštevovanejšou sekciou internetovej stránky je sekcia informácií o súťaţiach, 

ktoré prebiehajú v rámci pôsobnosti školy ako aj v celoštátnej pôsobnosti. Medzi ne patrí 

napr. Biblická olympiáda, olympiáda z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka, 

Hviezdoslavov Kubín ( rétorická súťaţ), prípadne športové podujatia. Informácie takéhoto 

charakteru v tejto sekcii stránky vyhľadáva 22,72% z celkového počtu ţenských respondentov 

a 14,28 % z celkového počtu muţských respondentov. Grafický výstup z tejto analýzy 

zobrazuje graf č. 5.17. 

 

Graf č. 5.17. Návštevnosť sekcie informácie o súťaţi na základe pohlavia 

 

Otázka č. 6 analyzuje, aký dlhý časový úsek trávia respondenti prezeraním internetových 

stránok školy. K dispozícií majú 5 variánt odpovedí zoradených od najkratšieho časového 

úseku (5 minút) aţ po najdlhší časový úsek, ktorý nie je ohraničený ( viac ako 2 hodiny). 

Keďţe na základe grafického výstupu otázky číslo 4. som zistil, ţe študenti 4. ročníka túto 

stránku nenavštevujú tak často, ako študenti ostatných ročníkov, budem data získané 

z odpovedí na otázku triediť podľa druhého stupňa na základe príslušnosti k danému ročníku.  
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Graf č. 5.18. Priemerný čas strávený prezeraním stránok školy na základe ročníka 

 

 

K najaktívnejším respondentom patria študenti 1. ročníka. 27,5 % respondentov z 1. ročníka 

trávi týţdenne prezeraním stránok 30 minút a menej tak ako 21,42 % respondentov zo 4. 

ročníka, 16,7 % respondentov z 3. ročníka a 11,76 % respondentov z 2. ročníka. Dospievam 

tak k zaujímavému zisteniu, ţe zatiaľ čo frekvencia návštev stránky je u respondentov zo 4. 

ročníka tristná viď. graf. 5.14., doba strávená na týchto stránok je z pohľadu respondentov 

nadpriemerná. Zároveň ţiaden zo 164 respondentov netrávi prezeraním stránok školy viac ako 

30 minút týţdenne.  

 

Otázka č. 7 mi pomohla odhaliť aké informácie študentom na oficiálnej stránke školy 

chýbajú. Táto otázka mala 8 variánt odpovedí, 8. varianta bola určená pre tých, ktorí si 

myslia, ţe počet informácií na stránke je dostatočný. Jej znenie bolo: Nechýbajú mi ţiadne 

dôleţité informácie. Respondenti si mohli zvoliť niekoľko odpovedí, počet odpovedí na túto 

otázku nebol limitovaný. K analýze som pouţil triedenie dát 1. stupňa (frekvenčnú analýzu) 

 

Grafickú analýzu uvádzam k 3 najúspešnejším informáciám, ktoré by študenti privítali na 

oficiálnych stránkach školy 
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Graf č. 5.19. Rozšírená fotogaléria 

 
 

74 študentov by privítalo rozšírenie fotogalérie vrátane moţností vkladať video z rôznych 

akcií do tejto fotogalérie. Fotogaléria uţ na oficiálnych stránkach dlhobodo funguje, je však 

obmedzená na koncoročné fotky tried a malého mnoţstva fotiek z rozličných akcií.  

 

Graf č. 5.20. Elektronická ţiacka kniţka 

 

So zavedením elektronickej ţiackej kniţky súhlasí 70 respondentov. Účelom ţiackej kniţky 

by mal byť rýchly prehľad známok ţiakov ziskaných počas školského roka. Prístup k údajom 

ţiaka ako je napr. jeho klasifikácia však musí byť chránený prostredníctvom obmedzených 

práv prístupu, ktoré zabraňujú moţnému zneuţitu. Ţiak, jeho zákonný zástupca prípadne 

vyučujúci by musel k prístupu vyuţívať zvlášt bezpečnostne overené prihlasovacie meno a 

heslo.  



 46 

Graf 5.21. Elektronické objednávanie obedov  

 

S moţnosťou elektornického objednávania obedov prostredníctvom internetovej stránky 

súhlasí 41 respondentov. V súčasnosti si študenti objednávajú obedy osobne prostredníctvom 

zakúpenia lístkov v jedálni situovanej v blízkosti školy. 

 

5.1.3. Alternatívne formy komunikácie 

Obchodná akadémia pouţíva ku svojej komunikácii so študentami, rodičmi, spozormi a 

širokou verejnosťou niekoľko zdrojov. Asi najpouţívanejšou formou komunikácie je oficiálna 

stránka školy určená predovšetkým pre súčasných študentov, ďalšou formou je komunikácia 

prostredníctvom médií hlavne prostredníctvom printových médií v pôsobnosťou v Ţiline a 

okolí ako sú napr. týţdenníky Ţilinský večerník a My - Ţilinské noviny – v nich uvedené 

informácie majú za cieľ zvýšiť image školy v očiach verejnosti, sponzorov ako aj 

potencionálnych študentov a ich zákonných zástupcov. Posledná forma komunikácie je 

komunikácia prostredníctvom regionálnej televízie TV Patriot. 

 

 Úlohou otázky č. 9 je nájsť nový spôsob komunikácie, ktorý by privítali študenti danej školy. 

Táto otázka dáva na výber z 5 foriem komunikácie a novej formy komunikácie, ktorú uznajú 

študenti za vhodnú. Súčasne sa v tejto otázke nachádza súčasná forma komunikácie – 

diskusné fórum. Zaradenie tejto formy komunikácie má za cieľ zistiť mieru súhlasu študentov 

s jej pouţívaním. Respondenti prijímajú  komunikáciu za vhodnú ak označia 1 z 2 moţností 

(určite áno, asi áno) prípadne za nevhodnú (asi nie, určite nie). Nahradenie moţnosti 

odpovede neviem dvoma novými moţnosťami odpovede (asi áno, asi nie) umoţnia lepšiu 

analýzu foriem komunikácie.  
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Z následnej analýzy vyberám 3 formy komunikácie, ktoré sú podľa respondentov vhodné ku 

komunikácii školy so  študentami.  

 

Ako najvhodnejšia forma komunikácie, ktorú by študenti uvítali je komunikácia školy so 

študentami prostredníctvom mailov. Tento spôsob by uvítalo 61 tj. 36,97% z celkového 

mnoţstva respondentov na základe svojej odpovede „určite áno“, zároveň by tento spôsob 

uvítalo aj ďalších 75 tj. 45,45% z celkového mnoţstva respondentov na základe odpovede 

„asi áno“. Spôsob komunikácie e-mailom, ako aj jeho priebeh by som rád predstavil 

v kapitole č.6 Návrhy a doporučenia. 

 

Grafický výstup z tejto analýzy uvádzam v grafe č. 5.22. uvedenom niţšie.  

Graf č. 5.22. Komunikácia prostredníctvom e-mailu 

  

Graf č. 5.23. Súčasná forma – diskusné fórum 
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Ako 2. najvhodnejšia forma je podľa respondentov súčasná forma komunikácie školy so 

študentami teda diskusné fórum na oficiálnych stránkach školy. 103 respondentov túto formu 

povaţuje za vhodnú. 10 respondentov túto formu povaţuje za úplne nevhodnú na základe 

odpovede – určite nie.  

3. najvhodnejšia forma komunikácie je na základe analýzy respondentov písomná forma, táto 

forma komunikácie by prebiehala prostredníctvom letáčikov a oznámení situovaných na 

nástenkách školy. Tento spôsob by privítalo 103 respondentov, s touto formou komunikácie 

zásadne nesúhlasí 30 respondentov.  

Graf č. 5.24. Písomná forma oznámenia 

 

5.1.4. Participácia študentov na podujatiach školy 

Otázka č. 10 má za cieľ analyzovať aktivitu študentom v prezentácií školy vo vnútri (účasť na 

otváraní multifunkčného ihriska), ako aj navonok (účasť na súťaţiach a olympiádach). 

Odpovede na otázky budem triediť na základe triedenia 2. typu, triedacim znakom bude 

príslušnosť k ročníku.  

Graf č.5.25. Účasť na školských akciách 
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62,5 % respondentov 3. ročníka sa zúčastňuje na akciách poriadaných školou alebo súťaţiach 

s celoslovenskou pôsobnosťou. Takýchto akcií sa zúčastňuje len 17,5% respondentov 1. 

ročníka, 11,76% respondentov 2.ročníka a 26,47% respondentov 4. ročníka.    

Zvýšenie povedomia potencionálnych študentov o škole 

Otázka č. 11 –  respondenti určovali najvhodnejší spôsob, akým by škola mala zvýšiť 

povedomie o svojej existencii u potencionálnych študentoch. Otázka bola formulovaná ako 

batéria škál, respondenti mali 5 variánt spôsobov a súhlas príp. nesúhlas s ich zavedením 

určovali zaškrtávaním 1 zo 4 moţností (určite áno – asi áno – asi nie  - určite nie). 

 

Graf č. 5.26. Zaloţenie facebook stránky 

 

Ako najvhodnejšiu moţnosť povaţovali respondenti zaloţenie facebook stránky. Túto 

moţnosť schvaľuje 124 respondentov.  

 

5.1.5. Celková spokojnosť študentov so štúdiom na škole 

Otázka č. 13 – jej cieľom bolo zistiť spokojnosť študentov so štúdiom na OA Veľká okruţná 

a ochotu doporučiť túto školu svojim známym a partnerom. Data som triedil poďla 2. stupňa – 

triedacim znakom bola príslušnosť študentom k ročníku štúdia na danej škole.  
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Graf č. 5.27. Spokojnosť študentov - ročník 

 

Najväčšiu spokojnosť so štúdiom na tejto škole vyjadrovali respondenti z 1. ročníka. 95 % 

z nich je spokojných so štúdiom na škole a doporučili by štúdium na tejto škole svojim 

známym. Takisto by odporučilo štúdium svojim známym 91,67% tretiakov a 86,05 % 

respondentov zo 4. ročníka. Naopak najväčšiu nespokojnosť vyjadrili respondenti z 2. 

ročníka, keďţe aţ 29,41 % z nich nie je so štúdiom na tejto škole spokojných. 

Z celkového mnoţstva 165 respondentov by odporučilo školu 143, neodporučilo 22. Hlavný 

dôvod, ktorý uvádzali  nespokojní študenti bola náročnosť štúdia (16 respondentov).  

 

5.1.6. Deskriptívne charakteristiky respondentov.  

Na bliţšie určenie našich respondentov z hľadiska ročníka , pohlavia a bydliska mi poslúţili 

odpovede na otázky č. 14., 15.,16..  

 

Graf č. 5.28. Rozdelenie respondentov podľa ročníka 
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Zo 165 respondentov bolo 40 respondentov z 1. ročníka, 34 respondentov z 2. ročníka, 48 

respondentov z 3. ročníka a 43 respondentov zo 4. ročníka.  

 

Graf č. 5. 29. Rozdelenie respondentov podľa pohlavia 

 
Zo 165 respondentov bolo 133 ţien a 32 muţov.  

 

Graf č. 5.30. Rozdelenie respondentov podľa miesta bydliska 

 
 

Zo 165 respondentov 73 respondentov býva priamo v meste Ţilina príp. v jednej z jej 

mestských častí, 92 respondentov býva mimo Ţiliny.  
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5. 2. Vyhodnotenie hypotéz  

 

Hypotéza č. 1 : Aspoň 70% respondentov uţ navštívilo oficiálne stránky školy 

 

Frekvencia_návštevy 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Každý deň 42 25,5 25,5 25,5 

niekoľkokrát mesačne 89 53,9 53,9 79,4 

jedenkrát mesačne 21 12,7 12,7 92,1 

stránku som mimo školy už 

navštívil 

12 7,3 7,3 99,4 

stránku som mimo školy 

ešte nenavštívil 

1 ,6 ,6 100,0 

Total 165 100,0 100,0  

 

Hypotéza č.1 je potvrdená. Aţ 99,4 % respondentov uţ oficiálne stránky školy navštívilo.  

 

Hypotéza č. 2: Respondenti prikladajú väčšiu mieru dôleţitosti atribútu Vzhľad internetovej 

stránky ako atribútu Aktuálnosť informácií 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Vzhľad_stránky_dôl 164 1 5 2,10 ,986 

Aktuálnosť_informácií_dôl 164 1 5 1,29 ,724 

Valid N (listwise) 164     

 

 

Hypotéza č. 2, je zamietnutá. Respondetni prikladajú väčšiu mieru dôleţitosti atribútu 

aktuálnosť informácií (1,29) ako vzhľadu stránky (2,10) 

 

Hypotéza č. 3: Aspoň 30% respondentov označí ako spôsob komunikácie, ktorú by privítali – 

komunikácia prostredníctvom facebooku 

 

Hypotéza č. 3 je potvrdená. 43,6 % z celkového mnoţstva respondentov by túto 

moţnosť komunikácie zo školou privítali.  
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Komunikácia_facebook 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Určite áno 30 18,2 18,2 18,2 

asi áno 42 25,5 25,5 43,6 

asi nie 49 29,7 29,7 73,3 

Určite nie 44 26,7 26,7 100,0 

Total 165 100,0 100,0  

 

 

Hypotéza č. 4: Aspoň 55% respondentov sa dozvedelo o štúdiu na Obchodnej akadémii 

prostredníctvom návštevy školy počas Dňa otvorených dverí  

 

Účasť_na_DOD 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nie 81 49,1 49,1 49,1 

Áno 84 50,9 50,9 100,0 

Total 165 100,0 100,0  

 

Hypotéza č. 4 je zamietnutá. O mnoţnosti štúdiu na Obchodnej akadémii Veľká okruţná sa 

dozvedelo prostredníctvom Dňa otvorených dverí len 50,9 % respondentov.  

 

Hypotéza č. 5: Respondenti hodnotia uroveň atribútu Aktuálnosť informácií vyššie ako 

úroveň atribútu Mnoţstvo informácií 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Množstvo_informácií_ur 164 1 5   2,23 ,924 

Aktuálnosť_informácií_ur 164 1 5 2,27 1,076 

Valid N (listwise) 164     

  

Hypotéza č. 5 je zamietnutá. V skutočnosti úroveň atribútu Aktuálnosť informácií je podľa 

respondentov niţšia ako úroveň atribútu Mnoţstvo informácií.  
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6. Návrhy a doporučenia na zlepšenie PR komunikácie školy 

6.1. Spôsob získavania informácií o škole  

 

Výrazným prvkom v PR komunikácii školy je udalosť Deň otvorených dverí, ktorá sa koná 

kaţdoročne v decembri. Jej úspech je korunovaný faktom, ţe takmer 51 % respondentov sa 

rozhodlo študovať na Obchodnej akadémii po návšteve tejto udalosti. Jej výhodou je priamy 

kontakt potencionálneho študenta s danou školou, ako aj kontakt s pracovníkmi, ktorých bude 

pri úspešnom zloţení prijímacích skúšok pravidelne na chodbách školy stretávať. Moj prvý 

návrh znie: pokračovať v konaní udalosti Deň otvorených dverí. Čo by som naopak 

striktne neodporúčal je informácia o moţnosti štúdia na tejto škole v Ţilinských 

novinách/večerníku. Po prečítaní daného článku sa iba 1 študent z celkového mnoţstva 165 

študentov obsiahnutých v mojej analýze rozhodol študovať na danej škole. Novinové články 

v lokálnych novinách by mali skôr obsahovať výpis úspechov danej školy v rôznych 

súťaţiach, jej aktívnu spoluprácu na projektoch  prípadne iné informácie zvyšujúce kvalitu 

školy v očiach verejnosti. Najdôleţitejším zdrojom získavania informácií sú však oficiálne 

stránky školy. Ako zdroj informácií ju oviedlo 71,9 % respondentov. Moj druhý návrh teda 

znie: Pri kaţdej moţnej príleţitosti je nutné odkazovať študentov na internetové stránky 

školy, ich prevádzka vyţaduje minimálne náklady a moţnosť stálej aktualizácie 

dokumentov je neobmedzená.   

 

6. 2. Internetové stránky školy  

 

Keďţe absolútna väčšina študentov - 99,4 %  navštevuje internetové stránky školy, je 

potrebné komunikáciu medzi učiteľmi a študentami usmerňovať týmto smerom.  Úroveň 

jednotlivých atribútov stránky je hodnotená v podstate dobre. Je však dobré si všimnúť, ţe 

atribút Miera zabezpečenia stránky voči zneuţitiu údajov dosahuje len priemerné výsledky, o 

to  je horší fakt, ţe študenti prikladajú tomuto atribútu veľmi dôleţitý význam. Tento problém 

môţe byť vyriešený iba posilnenou ochranou voči zneuţitiu údajov. Rozsah a výšku 

finančných nákladov však nemôţem posúdiť a ochotu čeliť tomuto problému nechávam na 

rozhodnutí kompetentných pracovníkoch školy. Pri bliţšej analýze som zistil, ţe 16,28 % 

respondentov 4. ročníka najvštevuje tieto stránky len raz mesačne. Preto môj návrh, ako 

odstrániť tento problém znie: poskytovať také druhy informácií, ktoré sú tematicky 

zamerané práve na študentov 4. ročníkov. Informácie sa môţu týkať voľných pracovných 
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pozícií, ktoré firmy ponúkajú absolventom školy alebo rady, triky a typy, ako sa kvalitne 

pripraviť na prichádzajúce maturitné skúšky. Pri moţnom rozšírení sekcií internetovej stránky  

študenti prejavili najväčšiu podporu  návrhu - rozšírenie súčasnej sekcie fotogaléria o 

moţnosť vkladania videí, tento návrh odsúhlasilo 44,85 % z celkového počtu respondentov. 

Ďalším z návrhov s najväčším počtom hlasov je návrh na zriadenie tzv. elektronickej ţiackej 

kniţky. Tento návrh odobruje 42,42% respondentov. Tento návrh však skrýva v sebe 

niekoľko problémov. Keďţe prospech jednotlivých študentov môţno povaţovať za osobnú 

vec a informácie o ich prospechu by mali byť určené len primárne samotným študentom príp. 

rodičom a zákonným zástupcom, musí byť táto sekcia obzvlášť chránená voči zneuţitiu 

3.osobou. Takéto opatrenia si však vyţiadajú ďalšie investície a zniţujú atraktivitu daného 

návrhu. Preto môj návrh znie: rozšíriť sekciu fotogaléria o moţnosť vkladania videí.   

 

6.3. Alternatívne formy komunikácie 

 

Okrem súčasnej formy komunikácie – diskusného fóra na stránkach školy, študenti výrazne 

súhlasili s tvorbou novej formy komunikácie (62,42 % respondentov) a to komunikáciou 

prostredníctvom e-mailov.Výhodou tejto formy komunikácie je priama adresnosť informácií 

od odosielateľa k prijímateľovi. K zrýchleniu tejto komunikácie je potrebné  vytvoriť nové 

poštové konto pre kaţdého študenta, ktoré sa bude aktivovať zápisom študenta do 1. ročníka a 

ktorého deaktivácia nastane po úspešnom ukončení štúdia, adresa bude kaţdému novému 

študentovi automaticky pridelená (obdobný systém funguje na VŠB-TU Ostrava). Adresa by 

mala tvar xy@oavoza.sk, kde by xy predstavovalo meno a priezvisko študenta. V prípade 

zhody mien 2 alebo viacerých študentov by sa k tomuto tvaru adresy pridávala číslica. Môj 

návrh  znie: vytvoriť poštové konto pre kaţdého študenta, ak to finačná situácia školy 

dovoľuje.   

 

6.4. Participácia študentov na podujatiach školy 

 

Z analýzy som zistil, ţe 62,5 % študentov 3. ročníka sa uţ zúčastnilo na podujatiach konaných 

v rámci školy príp. podujatiach na pôde školy s celoslovenskou pôsobnosťou. Výhodou týchto 

študentov je uţ pomerne značná znalosť pomerov panujúcich v škole ako aj dostatok voľného 

času, ktorý limituje študentov 4. ročníka zúčastniť sa daných súťaţí (  z dôvodu príprav na 

ústne maturitné skúšky, príprav na praktické skúšky príp. príprav na príjímacie skúšky na 

mailto:xy@oavoza.sk
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vysoké školy).  Môj návrh znie: pri konaní akcie v rámci školy je vhodné pouţiť pri 

príprave pomocnú ruku predovšetkým študentov 3. ročníka. Ich znalosti ohľadom 

fungovania školy a ochota zúčastňovať sa týchto akcií výrazne napomôţu k úspechu 

akcie.   

6.5. Zlepšenie povedomia potencionálnych študentov  o škole 

 

75,15 % respondentov navrhuje zvýšiť povedomie potencionálnych študentov o škole 

zaloţením facebook stránky. Táto forma je z finančného hľadiska nenáročná a zároveň 

nekladie prehnané nároky na schopnosti jeho uţívateľov. Túto stránku by mohli študenti 

vytvoriť na hodinách Informatiky. Môj návrh teda znie: k zlepšeniu povedomia 

potencionálnych študentov o škole zaloţte facebook stránku   

 

6.6. Odpovede na 5 základných otázok 

 

1. otázka sa zaoberala silnými a slabými stránkami školy. K jej analýze som pouţil výsledky 

SWOT analýzy vytvorenej vedením školy v školskom roku 2009/2010. Medzi jej silné 

stránky patrila kvalita výučby ako aj celková moţnosť uplatnenia vyštudovaného odboru 

v praxi, čo je v ostrom kontraste s trendami na trhu. K slabším stránkam patril hlavne 

nezáujem rodičov aktívnejšie sa zúčastňovať výchovno-vzdelávacej spolupráce so školou. 

K hlavným príleţitostiam patril zvýšený záujem ţiakov o odbor obchodná akadémia, ktorí 

zároveň oslabuje účinok hrozby nedostatok ţiakov z dôvodu nepriaznivého demografického 

vývoja. Keďţe škola poskytuje kvalitnú výučbu a je situovaná v centre mesta. Jej hlavnou 

úlohou je naviazať také spojenie s investorom, ktoré jej zaručí príliv nových finančných 

prostriedkov. Za túto činnosť môţe škola poskytovať jeho zamestnancom moţnosť 

rekvalifikácie, prípadne externé poradenstvo v oblasti účtovníctva. Moj návrh teda znie: 

Získať sponzora na finacovanie činností, ktoré odstránia slabé stránky školy, za tieto 

prostriedky mu zároveň poskytnúť moţnosť rekvalifikácie jeho zamestnancov.  

 

2. otázka sa zaoberala analýzou zainteresovanosti osôb a ich celkového významu pre školu. 

Najdôleţitejšími osobami sú  súčasní študenti OA. Od ich počtu závisí celkový objem 

finančných prostriedkov získaných od štátu. Ich nespokojnosť so školou môţe vyústiť k ich 

odchodu z danej školy a návštevy inej konkurenčnej školy. Takáto situácia by pre školu 

okrem negatívneho imageu znamenala aj stratu značných finančných prostriedkov. Zároveň je 

nutné podotknúť, ţe z dôvodu negatívneho demografického trendu je škola nútená prijímať 
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študentov, ktorí by sa v minulosti študentami Obchodnej akadémie Veľká okruţná stať 

nemohli. Tento trend je zaznamenávaný aj poklesom priemerných známok jednotlivých tried. 

K vyššej motivácii dosahovať lepšie výsledky by pomohla finančná odmena. Môj návrh teda 

znie: vytvoriť malé mnoţstvo prospechových štipendií s obmedzenou finančnou 

hodnotou k vyššej motivácii študentov dosahovať výborné výsledky. Výška takéhoto 

finančného príspevku by bola len niekoľko desiatok eur ročne. Štipendium by malo mať len 

čisto motivačný charakter. Druhou najdôleţitejšou skupinou sú študenti 9. ročníkov 

základných škôl. Keďţe škola nemá moţnosť otestovať si znalosti ţiakov pomocou 

písomných testov počas prijímacieho konania, je odkázaná vytvoriť si určitú predstavu 

o študentovi na základe  výsledkov z celoštátneho testovania študentov 9. ročníka Monitor 9.   

Pretoţe sa však jedná len o nárazové testovanie, je vhodné uprednostňovať študentov, ktorí 

počas svojho 9 ročného štúdia na základnej škole dosahovali výborné výsledky.Môj návrh 

teda znie: Uprednostňovať študentov s výborným prospechom, výsledky z Monitoru 9 

by mali byť len okrajovým ukazovateľom. Treťou najdôleţitejšou skupinou sú sponzori 

školy. Ich finančné príspevky skvalitňujú výučbu študentov a zároveň sú zdrojom odmien pre 

kvalitných pedagógov. Môj návrh teda znie: Za poskytnutie finančného príspevku 

moţnosť vyčleniť určitý priestor na stránke na prezentáciu sponzora.  

 

3. otázka sa zaoberala potrebami jednotlivých strán. Študenti porovnávajú kvalitu škôl na 

základe uplatnenia ich absolventov. Škola by mohla vytvoriť databázu svojich úspešných 

absolventov. Na základe dvojstrannej dohody medzi absolventom a školou by tento absolvent 

mohol svojimi poznatkami rozšíriť rozhľad študentov o nové informácie z praxe. Moj návrh 

teda znie: Kaţdoročne usporiadať aspoň jednu tematickú prednášku s úspešným 

absolventom školy. Zamestnanci sú nemenej dôleţitou stranou školy. Na kvalite ich výučby 

a prístupu ţiakov závisí konkurenčné postavenie školy. Školstvo ako také sa však dlhodobo 

stretáva s nízkymi mzdami svojich zamestnancov [26], ktoré spôsobujú, ţe absolventi 

pedagogických fakúlt nenastupujú k výkonu svojej práce v škole, ale hľadajú uplatnenie 

v iných odvetviach hospodárstva. Tento trend má za následok, ţe školskí zamestnanci ako 

celok starnú. K ich ochote vyučovať na danej škole by malo pomôcť niekoľko nefinančných a 

finančnýchbenefitov: moţnosť vyuţívať školskú posilňovňu, sluţobný notebook, ktorý by 

slúţil zamestnancom aj na súkromné účely, príspevky na dopravu, ak zamestnanec dochádza 

z bydliska do práce vo vzdialenosti 50,60...km. príspevky na stravu a pod. Môj návrh teda 

znie: motivovať zamestnancov k lepším výkonom na základe nefinančných a finančných 

benefitov benefitov. 
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Sponzori sú poslednou z kľúčových strán. Pre lepšiu transparentnosť je vhodné vytvoriť si 

súbor tabuliek, ktoré jasne určia, akú formu prezentácie za svoj finančný príspevok získa.  

Podľa výšky príspevku tak môţe škola prezentovať pochvalný článok v lokálnych novinách, 

rezervovať mu na oficiálnej stránke školy miesto pre jeho logo, prípadne odkaz na jeho 

stránku. Môj návrh teda znie: transparentne preukazovať vzťah medzi výškou 

príspevku a spôsobom prezentácie sponzora.  

 

4. otázka: Na základe analýz v kapitole č. 5 sme došli k záveru, ţe študenti uprednostňujú 

komunikáciu prostredníctvom internetu. Ich ďalším návrhom na rozšírenie komunikácie je 

moţnosť komunikovať prostredníctvom e-mailu. Absolútne neúčinný sa ukázal spôsob 

prezentácie školy v novinách. Tento spôsob komunikácie teda vyhradíme len pre sponzorov 

školy. Na základe návrhov študentov som zistil, ţe vhodným prostriedkom, ako osloviť 

potencionálnych študentov je zaloţenie facebook stránky. Preto naša komunikácia musí 

spôsobiť zmenu myslenia študentov v takom rozsahu, aby sami študenti boli aktívni 

propagátori našej školy. Môj návrh teda znie: Vytvoriť takú zmenu komunikácie, aby 

potencionálni sponzori  vnímali, ţe poskytnutý finančný dar nie len „prejav filantropie“, 

ale aj návratnú investíciu v podobe oslovenia 615 potencionálnych zákazníkov vo veku 

15- 18 rokov, prípadne ako investícia do budúcich zamestnancov.  

  

5. otázka: Kaţdý z vybraných subjektov pouţíva k získaniu informácií odlišnú mediálnu sieť. 

Ako predchádzajúca analýza ukázala, študenti preferujú internetovú komunikáciu. Sponzori 

preferujú printové média, kde môţu vidieť výsledky svojej filantropickej činnosti 

prostredníctvom pochvalných článkov. Potencionálni študenti by mohli získať informácie 

o škole prostredníctvom zaloţenej facebook stránky
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7. Záver 

 

Jedným z hlavných dôvodov úspechu či neúspechu škol na trhu vzdelávania je kvalita 

komunikácie školy vo vzťahu k verejnosti. Tie školy, ktoré tento fakt pochopili a prijali 

riešenie tohoto problému za jeden z hlavných cieľov do budúcnosti urobili veľký krok 

k úspechu v nasledujúcom období. Marketingová komunikácia, ktorá dlhé desaťročia 

ovplyvňovala postavenie a silu jednotlivých podnikov si našla svoje miesto aj vo svete 

vzdelávania. Niektoré z jej hlavných nástrojov sa museli prispôsobiť odlišným špecifikám 

tohoto trhu ( ţiadna tvorba zisku v štátnom školstve), prípadne nemôţu byť naplno vyuţité 

z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov škôl. Cieľom mojej diplomovej práce bolo 

tieto nástroje analyzovať a na základe spätnej väzby získanej od študentov  poskytnúť škole 

určitý manuál na zlepšenie  komunikácie vo vzťahu k okoliu.  

 

Východiskom pre splnenie hlavného cieľa mojej diplomovej práce boli teoretické znalosti PR 

komunikácie ako aj základov marketingovej komunikácie ako celku. Informácie, ktoré som 

pouţil pri tvorbe návrhov a doporučení na zlepšenie marketingovej komunikácie školy som 

získal z dotazníkov vyplňovaných študentami danej školy ako aj zo sekundárnych informácií 

od pracovníkov školy.   

 

Pri zbere údajov či uţ v rámci dotazníku ako aj pri charakteristike školy som sa stretol len 

s priateľským prístupom všetkých pracovníkov, ktorí mi ochotne a nezištne pomáhali pri 

tvorbe mojej diplomovej práce. Téma práce bola zaujímavá, jedinou nevýhodou však bol 

nedostatok literárnych zdrojov pri tvorbe teoretických východísk práce.  

 

Návrhy a zlepšenia prezentované mojou osobou v predchádajúcej kapitole sú primárne 

zamerané na študentov Obchodnej akadémie a slúţia na zefektívnenie komunikácie prípadne 

na jej rozšírenie o ďalšie prvky. Za primárnu komunikáciu povaţujem v OA internetovú 

komunikáciu, zároveň však nemôţem zabúdať na komunikáciu osobnú.  

Moje návrhy sú šetrné k finančným prostriedkom školy. Pri výbere vhodnej alternatívy 

z dvoch predloţených som sa vţdy snaţil myslieť na finančné hľadisko danej alternatívy 

s ohľadom na obmedzený finančný rozpočet Obchodnej akadémie.  

 

Preto dúfam, ţe moje návrhy a doporučenia skutočne prinesú pozitívne zmeny v komunikácii 

tejto školy či uţ vo vnútri alebo navonok. 
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