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ZÁUJEM ŽIAKOV STREDNÝCH 

ODBORNÝCH ŠKÔL O ŠTÚDIUM  

NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

 

INTEREST OF THE SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS’ GRADUATES IN 

STUDY AT UNIVERSITY 

 

Mária Vargová, Daniel Kučerka1  

 

Mária Vargová pôsobí na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach. 

Vedecko-výskumnú činnosť orientuje na oblasť didaktiky, modernizácie a aktualizácie metód, 

foriem a obsahu technicky zameraných predmetov na základných a stredných školách. Daniel 

Kučerka pôsobí na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach. 

Zaoberá sa didaktikou technického vzdelávania, metodikou praktického vzdelávania  

v technicky orientovaných odboroch so zameraním na strojárske predmety a problematikou 

integrovaných didaktických pracovísk určených pre výučbu strojárskych predmetov. 

 

Mária Vargová works at the Institute of Technology and Business in České Budějovice. Her 

research activities are focused on the area of education, modernizing and updating of 

methods, forms and content of technically oriented subjects at primary and secondary schools.  

Daniel Kučerka works at the Institute of Technology and Business in České Budějovice. His 

professional focus is concentrated on the didactics of technical education, the methodology of 

practical education in technical fields mainly focusing on engineering subjects at secondary 

school. 

 

Abstract 

The vocational education is often required for better understanding of the technical tools and 

their principles. The pupil can acquire this education at the secondary vocational school, and 

in case of the deeper interest, the students can continue in further technical education at the 

university. The article is focusing at the analysis of the interest of the selected secondary 

vocational schools‘ students, with the accent at their further education at the universities. 

Key words: technical education, interest, career choice, labor market 

 

Abstrakt 

Rozumieť technickým prostriedkom a ich princípom funkčnosti je často podmienené 

odborným vzdelávaním. Žiak ho môže získať na strednej odbornej škole a pri väčšom záujme 
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pokračovaním na vysokej škole. Príspevok analyzuje záujem žiakov vybraných stredných 

odborných škôl s akcentom na možnosť ich ďalšieho vzdelávania na vysokých školách. 

Kľúčové slová: technické vzdelávanie, záujem, voľba povolania, trh práce 

 

Úvod 

K vykonávaniu určitého povolania je potrebná príslušná kvalifikácia. Tá sa môže dosiahnuť 

vzdelávaním na jednotlivých stupňoch škôl, resp. na príslušných školách zameraných na 

štúdium zvoleného odboru. Sú však povolania, ktoré sa môžu vykonávať aj bez akejkoľvek 

kvalifikácie, čiže ju vykonávajú nekvalifikované osoby a sú povolania, na ktoré sa človek 

(jedinec) pripraví napr. formou rekvalifikácie.  

 Príprava žiaka na budúce povolanie je cieľavedomá činnosť. Žiak po ukončení 

základného vzdelávania na základe svojich schopností a vedomostí sa postupne ďalším 

vzdelávaním na strednej prípadne i vysokej škole pripravuje na prax v jeho profesijnom 

živote. Zabezpečenie existencie vo vhodnom sociálnom prostredí resp. uplatnenie sa na trhu 

práce je pre žiaka niekedy veľmi zložité.  

 

Technické vzdelávanie žiakov stredných odborných škôl pri ich príprave pre trh práce 

Základné vedomosti o technike, a s tým spojené motorické zručnosti získava žiak postupne už 

na základnej škole. Avšak vzťah k technike ako takej, sa začína formovať u žiakov až na 

strednej odbornej škole. „Tam sa prejaví skutočnosť či výber strednej školy žiakom alebo jeho 

zákonným zástupcom bol správny, či absolvovaním školy získa kvalifikáciu, s ktorou sa bude 

môcť uplatniť na trhu práce“ (Vargová, 2010, s. 100). Vzdelávanie na stredných školách 

(vyššie sekundárne vzdelávanie) vrátane technických odborov možno považovať za veľmi 

dôležité. Ide vlastne o prípravu mladého človeka pre jeho budúce povolanie. Absolvovaním 

školy si tak absolvent zabezpečí svoju existenciu na niekoľko rokov. Nemusí to byť 

pravidlom. Stáva sa, že počas vykonávania určitej profesie, povolania, absolvent zistí, že 

inklinuje k inej profesii, v ktorej sa dokáže rekvalifikovať. Opäť sa vzdeláva. Súčasná doba 

prináša aj tieto možnosti. Potvrdzujú to mnohé výskumy. Podľa Průchu (s. 99) „vyššie 

sekundárne vzdelávanie má buď charakter „konečnej“ fázy vzdelávania, t.j. jeho absolventi 

prechádzajú priamo do trhu práce, alebo má charakter tranzitnej fázy vzdelávania, t.j. 

pripravuje absolventov pre vstup do postsekundárneho alebo terciálneho vzdelávania“. 

Průcha ďalej uvádza (s. 100), že „z hľadiska obsahu sa vyššie sekundárne vzdelávanie delí na 

dva základné typy: všeobecné vzdelávanie (general upper secondary education), 

odborné/profesné vzdelávanie (vocational/technical education) vrátane prípravy učňov“.  

 Príprave mladého človeka pre trh práce sa v Slovenskej a Českej republike venuje 

veľká pozornosť. Je to spojené s novými náročnejšími požiadavkami odbornej praxe vo 

firmách a výrobných podnikoch ale tiež v nevýrobnej sfére. S teoretickými vedomosťami sa 

spája odborná prax, ktorú je možné uskutočniť na stredných odborných školách alebo v rámci 

duálneho vzdelávania s prepojením na odborné strediská, ktoré patria veľkým podnikom 

špeciálne zameraným na istú výrobnú činnosť. Takýmto spôsobom si podniky pripravujú 

budúcich pracovníkov, zručných a vyškolených v danom odbore. Stredné odborné školy majú 

eminentný záujem, aby sa ich absolventi uplatnili v praxi, aby sa nestali ďalšími adeptmi na 

úrade práce. Záujem o uplatnenie sa na trhu práce alebo usmernenie žiakov pokračovať  
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v štúdiu na vysokej škole, pedagógovia uskutočňujú rôznymi aktivitami, ktoré predstavujú pre 

žiaka motiváciu „ako ďalej po skončení strednej školy“. 

 

Prieskum na stredných odborných školách 

Záujem žiakov o technické predmety v príslušnom odbore a možnosti ďalšieho štúdia na 

vysokej škole sme sledovali na vybraných stredných školách v Českej a Slovenskej republike. 

Vybrali sme stredné školy, ktorých odbory bezprostredne súvisia s technickým vzdelávaním 

na vysokých školách. Celkove do prieskumu bolo zaradených 310 žiakov/respondentov 3. a 4. 

ročníka vybraných stredných odborných škôl. V týchto ročníkoch žiaci už s väčším rešpektom 

uvažujú o svojom budúcom povolaní. Zvažujú či budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole 

alebo sa zamestnajú vo vybranom odbore. 

Z celkového počtu 310 respondentov bolo 151 žiakov zo Slovenskej republiky a 159 žiakov  

z Českej republiky. Zo Slovenskej republiky boli do prieskumu zaradené školy: 

 SOŠ technická Tlmače (38 žiakov) 

 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce (49 žiakov) 

 SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou (64 žiakov). 

 

Z Českej republiky prieskumnú vzorku tvorili školy: 

 SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín (50 žiakov)  

 SPŠ Tábor (55 žiakov) 

 SPŠ Strakonice (54 žiakov). 

 

Záujem žiakov o techniku, odborné predmety, ďalšie štúdium na vysokej škole 

alebo zamestnať sa, sa prejavil vo výsledkoch prieskumu. V prvej položke žiaci mali uviesť 

vyučovacie predmety, ktoré ich v štúdiu na strednej škole najviac zaujímajú. V tabuľke 1 sú 

zoradené predmety podľa osobného záujmu žiakov na sledovaných školách. 

 

Názov školy Záujem o vyučovacie predmety 

SOŠ technická Tlmače (SR) (38 žiakov) technológia, informatika, počítačová grafika, 

zváranie, programovanie, ekonomika, stroje a 

zariadenia, strojárstvo, technické merania 

SOŠ polytechnická Zlaté Moravce (SR) 

(49 žiakov) 

 

informatika, počítačová grafika, technológia, 

programovanie, stroje a zariadenia, technické 

merania 

SOŠ drevárska a stavebná (SR) Krásno 

nad Kysucou (64 žiakov) 

materiály a technológie, programovanie, 

technická dokumentácia, informačné 

technológie, matematika 

SOŠ strojní a elektrotechnická (ČR) 

Velešín (50 žiakov) 

technológia, strojárstvo, programovanie, 

technická mechanika, technická dokumentácia, 

informačné technológie, matematika 

SPŠ Tábor (ČR) Tábor (55 žiakov) 

 

 

programovanie, grafika, stavebníctvo, 

architektura, elektrotechnika, mechanika, 

matematika, automatizácia, (žiadne, najradšej 
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by som zmenil odbor) 

SPŠ Strakonice (ČR) (54 žiakov) programovanie, technológia, strojárstvo, 

technická mechanika, technická dokumentácia, 

informačné technológie, matematika 

Tabuľka 1 Záujem žiakov o vyučovacie predmety na strednej škole  

Zdroj: vlastné 

 

Z celkového počtu 310 žiakov stredných odborných škôl malo záujem o odborné predmety až 

80 % žiakov, predmety ich zaujímajú a myslia si, že sú dôležité pre ich ďalšiu profiláciu pri 

príprave na budúce povolanie, napr. aj v štúdiu na vysokej škole. K najviac preferovaným 

predmetom patrili predmety programovanie a technológia. Len málo žiakov uviedlo, že ich 

zaujímajú predmety, ktoré nie sú technicky orientované. Bol to anglický jazyk a telocvik 

(16,36 % - 9 žiakov) a dvaja žiaci (3,64 %) uviedli, že ich nezaujíma žiadny predmet.  

Anketou sme ďalej zisťovali názory žiakov a ich záujem o možnosť ďalšieho vzdelávania na 

vysokých školách s odborným technickým vzdelávaním. Predpokladali sme, že žiaci poznajú 

svoje okolie a možnosti ďalšieho štúdia na vysokých školách nachádzajúcich sa v týchto 

lokalitách. Predpoklad sa potvrdil. Žiaci výber vysokých škôl orientovali na mestá, ktoré sa 

nachádzali v blízkosti strednej odbornej školy (tabuľka 2 a 3). 

 

P. č. Odpoveď Počet žiakov % 

1. Vysoká škola (Dubnický technologický 

inštitút, UKF v Nitre, STU Trnava, SPU 

Nitra) 

71 47,02 

2. Nechcem pokračovať 66 43,71 

3. Neviem 14 9,27 

4. Spolu 151 100 

Tabuľka 2 Záujem žiakov o štúdium na vysokej škole v SR 

Zdroj: vlastné 

 

P. č. Odpoveď Počet žiakov % 

1. Vysoká škola (VŠTE České 

Budějovice, ČVUT Praha, Západočeská 

univerzita Plzeň) 

83 52,20 

2. Nechcem pokračovať 53 33,33 

3. Neviem 23 14,47 

4. Spolu 159 100 

Tabuľka 3 Záujem žiakov o štúdium na vysokej škole v ČR 

Zdroj: vlastné 

 

Porovnanie záujmu žiakov sledovaných stredných škôl zo Slovenska a z Českej republiky 

o štúdium na vysokých školách je uvedené v tabuľke 4. 
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Slovenská republika Česká republika 

P. č. Odpoveď Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% spolu % 

1. Vysoká škola  71 47,02 83 52,20 154 49,61 

2. Nechcem 

pokračovať 

66 43,71 

 

53 33,33 

 

119 38,52 

3. Neviem 14 9,27 23 14,47 37 11,87 

4. Spolu 151 100 159 100 310 100 

 Tabuľka 4 Porovnanie záujmu žiakov o štúdium na vysokej škole v SR a v ČR 

Zdroj: vlastné 

 

Porovnaním oboch republík bolo zistené, že v Slovenskej republike chce pokračovať v štúdiu 

na vysokej škole takmer polovica respondentov (47,02 %). V Českej republike má záujem 

študovať na vysokej škole 52,20 %, čiže o 5,18 % viac respondentov v porovnaní so 

Slovenskou republikou. Ostatní žiaci buď nechcú pokračovať (v Slovenskej republike 43,71 

% žiakov a v Českej republike 33,33 % žiakov), majú skôr záujem zamestnať sa alebo sú ešte 

nerozhodní (tabuľka 4). 

 V prieskume nás ďalej zaujímalo kto rozhoduje o budúcom štúdiu žiaka na vysokej 

škole, resp. ktoré aspekty ho môžu ovplyvniť pri výbere vysokej školy. Môžu to byť rodičia, 

kamarát alebo učiteľ (výchovný poradca) a pod. Preto sme do ankety zaradili položku, ktorou 

sme sledovali názor žiaka, kto resp. čo ho ovplyvňuje pri rozhodovaní pri výbere vysokej 

školy (tabuľka 5, 6).  

 

P.č. Odpoveď Počet žiakov % 

1. Nikto ma neovplyvňuje, rozhodujem 

sa sám 

76 50,33 

2. Rozhodujú za mňa rodičia, záleží im 

na mojej budúcnosti 

5  3,32 

 

3. Chcem študovať tam, kde chce 

študovať i môj kamarát 

2 1,32 

4. Vyberiem si vysokú školu, ktorá je 

najbližšie k môjmu bydlisku 

2 1,32 

5. Nechcem pokračovať v štúdiu na 

vysokej škole, po skončení strednej 

školy chcem ísť pracovať 

66 43,71 

 

6. Spolu 151 100 

 

Tabuľka 5 Kto ovplyvňuje tvoje rozhodovanie o budúcom štúdiu - SR 

Zdroj: vlastné 
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P.č. Odpoveď Počet žiakov % 

1. Nikto ma neovplyvňuje, rozhodujem 

sa sám 

96 60,38 

2. Rozhodujú za mňa rodičia, záleží im 

na mojej budúcnosti 

7  4,40 

 

3. Chcem študovať tam, kde chce 

študovať i môj kamarát 

4 2,52 

4. Vyberiem si vysokú školu, ktorá je 

najbližšie k môjmu bydlisku 

1 0,63 

5. Nechcem pokračovať v štúdiu na 

vysokej škole, po skončení strednej 

školy chcem ísť pracovať 

51 32,07 

 

6. Spolu 159 100 

Tabuľka 6 Kto ovplyvňuje tvoje rozhodovanie o budúcom štúdiu - ČR 

Zdroj: vlastné 

 

Žiaci rozhodujú o svojom budúcom povolaní, oni rozhodujú čím budú a ako a kde sa uplatnia 

na trhu práce. Vyhodnotením tejto položky sme zistili, že v Slovenskej republike rozhoduje 

o svojom budúcom povolaní 50,33 % a v Českej republike rozhoduje o svojej budúcej 

existencii 60,38 % žiakov. Z výsledkov možno konštatovať, že žiak má slobodu 

v rozhodovaní čím bude v budúcnosti. Poslednou možnosťou v otázke sme sledovali záujem 

žiaka či po skončení strednej školy chce ísť pracovať. Ak uvažujeme o rozhodovaní žiaka, tak 

aj v tomto prípade ide o samostatné rozhodovanie žiaka. On sám vie či je pre neho lepšie ísť 

pracovať alebo študovať na vysokej škole. Zistili sme, že v Slovenskej republike chce ísť 

pracovať 43,71 % žiakov a v Českej republike 32,07 %. Výsledok je zaujímavý 

a predpokladáme, že zo strany žiakov pravdivý. Prehodnotením jednotlivých položiek 

dotazníka možno konštatovať, že žiaci stredných škôl sú uvedomelí a vedia posúdiť svoje 

vedomosti a možnosti ďalšieho pôsobenia na vysokých školách alebo ich zaradenia do 

pracovného procesu. 

 Prieskumom bolo zistené, že aj iné aspekty ovplyvňujú rozhodovanie žiaka o jeho 

budúcom povolaní. Pri výbere školy čiastočne žiaka ovplyvňujú rodičia, priatelia a okolie, 

v ktorom žiak žije. Žiaka môžu ovplyvniť rodičia v pozitívnom zmysle, že pre žiaka sú 

vzorom a žiak chce robiť to čo oni robia. Situácia môže byť aj iná. Rodičia žiaka usmernia 

podľa jeho schopností a zvolia mu budúce povolanie alebo tretia alternatíva, rodičia snívali 

o určitom povolaní a odporučia ho svojmu dieťaťu. 

 Z výsledkov prieskumu možno konštatovať, že žiaci vybraných stredných škôl majú 

záujem ďalej študovať na vysokých školách. Výber vysokých škôl bol orientovaný väčšinou 

na školy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti ich bydliska. Výsledky tiež potvrdili, že v prieskume 

boli zapojení žiaci, ktorí nemajú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 

V odpovediach uviedli, že chcú ísť pracovať, t.j. majú záujem uplatniť sa na trhu práce.  
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Záver 

Voľba školy, na ktorej bude žiak pokračovať v štúdiu po ukončení strednej školy je kľúčová 

nielen pre niekoľko ďalších rokov života žiaka, ale často po celý jeho život. Ak si zvolí zle, 

môže sa stať, že zvolený študijný odbor nedokončí a potom má problémy s uplatnením sa na 

trhu práce. Voľba povolania nie je jednorazovou záležitosťou, žiak k voľbe povolania 

pozvoľna speje. Niekedy sa tak deje cez jeho záujmy v škole, v školských krúžkoch, mimo 

školy v rôznych organizáciách, ktoré sú spočiatku veľmi rozmanité, ale postupne sa jeden 

alebo dva stávajú dominantnými a vo veľkej miere ovplyvnia jeho voľbu budúceho povolania. 

Prioritou však stále zostáva vzdelávanie v škole.  

 Trh práce v súčasnosti začína pociťovať nedostatok technicky kvalifikovanej sily. 

Preto odporúčame formovať mienku rodičov a usmerňovať záujem žiakov tak, aby po 

ukončení strednej školy pokračovali buď v štúdiu na vysokých školách s technickým 

zameraním, t.j. pokračovali vo vzdelávaní v danom odbore a videli v tomto smere perspektívu 

alebo ísť do praxe, pracovať vo vyštudovanom odbore.  

 Pri voľbe vysokej školy a budúceho povolania sa predpokladá, že žiaci končiaci 

strednú školu vedia definovať o čo majú záujem a v čom v škole i mimo školy by dosiahli 

úspechy. Pri rozhodovaní o budúcom povolaní môžu vychádzať z odhadu úspešnosti v istej 

oblasti povolaní podľa teoretického profilu. Záujem žiaka o výber vysokej školy a záujem o 

budúce povolanie ovplyvňuje do istej miery škola. V školskom prostredí rozhodovanie žiakov 

pre výber vysokej školy je poznamenané metodikou výučby a majstrovstvom učiteľa, aké 

didaktické metódy a formy používa pri vyučovaní, akými spôsobmi hodnotí prácu žiakov, ako 

sa im prispôsobuje a v akom prostredí vyučuje. 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 

Dr.h.c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.  
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