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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bolo zdieľanie skúseností a diskusia o metódach a formách 

rozvoja podnikateľských vedomostí. Účastníci si vyskúšali SWOT analýzu, syntézu a tvorili plán 

určený na zvyšovanie úrovne podnikateľských kompetencií. Stretnutie bolo zakončené tvorbou 

záveru. 

Kľúčové slová: SWOT analýza, podnikateľské zručnosti, tvorba metodiky. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

1. Práca s odbornou literatúrou. 

2. Tvorba SWOT analýzy. 

3. Tvorba plánu implementácie. 

4. Tvorba záveru a zhrnutie. 

Témy: Podnikateľské vedomosti, SWOT analýza, stratégie zvyšovania podnikavosti. 

Program stretnutia: 

1. Úvodný prehľad prístupov, metóda tvorivej diskusie. 

2. Aktivita – tvorba SWOT analýzy. 

3. Diskusia nad výstupmi z aktivity. 



4. Záver a pedagogické odporúčanie. 

13. Závery a odporúčania: 

 

SWOT analýza je metóda, ktorá bola prebratá z ekonómie a práve preto je vhodná pre rozvoj 

podnikateľskej gramotnosti. Môžeme ju funkčne využívať ako hodnotiaci nástroj zo strany učiteľov 

a žiakov. SWOT analýza je jednoduchý flexibilný nástroj, ktorý slúži ako podklad k ďalšiemu 

rozhodovaniu. Zhodnocujeme cez ňu určitú situáciu z hľadiska jej pozitív a negatív. Konkrétne 

hodnotíme silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby. Práve táto analytická metóda sa 

účastníkom javí ako veľmi perspektívna pre využitie v kontexte SOŠ. 

Best Practice: 

 

Individuálna SWOT analýza 

 
Je technika, pomocou ktorej môžeme získať a analyzovať informácie o klientovi s cieľom 

vytvorenia viacerých stratégií ďalšieho osobnostného rozvoja. Na úvod kariérový poradca vysvetlí 

klientovi cieľ aktivity a kladením otázok sa presvedčí, či klient pochopil obsah pojmov: hrozby, 

príležitosti, slabé a silné stránky. 

 

- Silné stránky (Strengths) – predstavujú pozitívne vnútorné dispozície klienta, jeho schopnosti, 

zručnosti, talent, silný imidž, tvorivosť, iniciatívnosť. 

- Slabé stránky (Weaknesses) – sú to negatívne vnútorné predpoklady, ako napríklad: nedostatok 

praxe, nedostatočné vzdelanie, nízka úroveň praktických zručností, neschopnosť pracovať v tíme. 

- Príležitosti (Opportunities) – predstavujú súčasné alebo budúce podmienky v spoločnosti, ktoré 

majú vplyv na trh práce. 

- Hrozby (Threats) – podmienky, ktoré môžu negatívne ovplyniť uplatnenie klienta na trhu práce 

alebo jeho ďalšie vzdelávanie. 

 

Analýza SWOT vychádza z predpokladu, že úspech je naviazaný na maximálne využitie 

silných stránok a príležitostí a na minimalizácií hrozieb a slabých stránok. 

Stratégia SO: Využiť praktické zručnosti a tvorivosť pre ukotvenie postavenia vo firme, v ktorej bola 

vykonávaná prax. 

Stratégia ST: Možnosť prepojenia silnej stránky „nadšenie pre všetko nové“ s účasťou na kurze 

cudzieho jazyka, ktorý bude vedený Callanovou metódou. 

Stratégia WT: Slabé organizačné schopnosti – jasné zadefinovanie úloh v tíme, jednoznačná bilancia 

kompetencií. 

Stratégia WO: Výborná spolupráca s firmami posilní pozitívnu spätnú väzbu a ovplyvní aj motiváciu 

klienta. 

Stratégia OT: Nedostatok odborníkov v danej oblasti znižuje hrozbu straty zamestnania z dôvodov 

nedostatočnej úrovne kvalifikácie. Klient získava časovú rezervu na doplnenie vzdelania. 

Best Practice: analýza SNIP 



Táto aktivita sa podobá analýze SWOT. Cieľom tejto aktivity je identifikovať silné stránky, 

potreby, záujmy a preferencie žiaka. Žiak si vytvorí vlastný zoznam (silné stránky, potreby, 

referencie, záujmy) a podľa tohto zoznamu sa pokúsi zistiť, aká pracovná pozícia by bola pre 

neho najvhodnejšia. Aktivita prispieva k sebapoznaniu žiaka a k rozvoju schopnosti – 

prijímať rozhodnutia. V prvom kroku identifikujeme obsah pojmov: silné stránky, potreby, 

záujmy, preferencie. Vhodnou formou je brainstorming. Na základe jeho výsledkov 

uvedieme, čo ktorý pojem vyjadruje. 

 Silné stránky: V čom som dobrý, napr. vytrvalý, čestný, šikovný, zručný, praktik. 

 Potreby: Veci, ktoré potrebujem zlepšiť, v ktorých potrebujem pomôcť, napr. naučiť sa ovládať; 
zlepšiť sa v odborných predmetoch; zlepšiť sa v dochádzke. 

 Záujmy: Veci, ktorým sa venujeme vo voľnom čase, napr. šport, počítačové hry, čítanie, hranie 
na klavíri, spev. 

 Preferencie: Predstavujú to, čo sa nám páči, čo robíte rád. Preferencie skúsime spájať s budúcim 
povolaním, napr. práca doma, práca v lese; práca v kancelárii. 
 

Členky klubu zdieľali pozitívne skúsenosti s tvorbou SWOT analýzy osobnosti žiakov od 1. ročníka 

v komunikačných predmetoch ako dobrého základu pre neskoršiu tvorbu SWOT analýz podnikov 

v rámci podnikateľských plánov. Informovali o priebehu mimoškolských činností so žiakmi - 

tvorivých úloh a kuriozít v oblasti dopravy, anketovom prieskume medzi žiakmi pre pripravovaný 

projekt Liečivé byliny v našej škole. Vymenili si aktuálne skúsenosti z dištančného vzdelávania 

žiakov, tvorby a vyhodnotenia testov cez EduPage. 

Odporúčame vyššie uvedené na aplikáciu do pedagogického procesu. 

 

 

 

 

 

 


