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Úspešná škola
Branislav Jelenčík Ak dnes hľadáme skutočne zodpovedne odpoveď na 

otázku, ako čo najlepšie pripraviť našich absolventov 
pre prax, musíme preskúmať kritériá, ktorými hodno-
tí úroveň školy spoločnosť a trh so vzdelaním. Opráv-
nene možno namietnuť, že takéto kritériá už dávno 
postavili inštitucionálne akreditácie a validácie. Kto 
obstojí v  náročných podmienkach monitorovaných 
predovšetkým štátom, prípadne nezávislými akade-
mickými ratingmi u nás i v zahraničí, má dostatočne 
kvalitnú spätnú väzbu o svojom potenciáli. Nezávislé 
agentúry vytvárajú nadnárodné rebríčky úspešných 
škôl, a preto sme sa nedávno dozvedeli, že STU patrí 
medzi 500 najlepších vysokých škôl na svete. Možno 
to nie je najhoršie! Prečo však potom majú naši ab-
solventi problém získať prácu? 

Tesne po nežnej revolúcii sa začalo pátrať po osu-
doch bývalých absolventov školy, ktorí emigrova-
li najmä v  šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Veľa 
z  nich sa po otvorení hraníc prišlo pozrieť nielen 
na domovinu, ale zastavili sa aj na svojich školách. 
Bolo úžasné počúvať „success stories“, ako efektív-
ne sa z „bezdomovcov“ stávali lídri odboru. Bielovla-
sé dámy a elegáni takmer unisono zdôrazňovali, že 
škola im bola v najťažších chvíľach bezpečným zákla-
dom. Ak odchádzali s hmotným majetkom pozostá-
vajúcim z plaviek a gitary, tak v hlave mali nehmotný 
majetok reálne ocenený budúcimi miliónmi dolárov, 
mariek či frankov, ktoré počas plodného života zaro-
bili. Iste, odchádzali odvážni a talentovaní bojovníci. 
Tak to už zväčša chodí. Nepochybne by boli úspeš-
nejší ako priemer aj doma. Udivuje však ich štatis-
ticky významný pomer. Ide skutočne nielen o zaují-
mavý počet úspešných, ale aj o  kvalitu diela, ktoré 
zanechali (alebo, našťastie, ešte zanechávajú). Boli 
vynikajúcim nechceným vývozným artiklom. Prene-
sene môžeme konštatovať, že škola bola vtedy obsa-
hom i formou vzdelávania alebo lepšie – výchovy na 
svetovej úrovni. Jej absolventi (dokonca v mnohých 
prípadoch len kandidáti na absolventov) dokázali ob-
stáť v  zložitých podmienkach voľného trhu napriek 
tomu, že s  ním nemohli mať vo svojom veku prak-
tické skúsenosti. Aký rozdiel oproti dnešku? Bolo by 
jednoduché zmiesť otázku našej aktuálnej kvality na 
globalizáciu, krízu, ekonomický vývoj. Z  tohto uhla 
pohľadu robíme všetko bezchybne, len svet sa nám 
ubral nečakane zlým smerom. Stačí takýto postoj? 
Čo keď sa nám pomaly, ale isto uberú „nečakane zlým 
smerom“ naši potenciálni študenti. Smerom na iné 
školy, univerzity – do sveta. 

V týchto dňoch sú opäť plné auly. Fotografi e s ná-
ručami kvetov. Šťastní rodičia, v obálkach pár eur na 
veselšie vykročenie do života. 

Po roku uvidíme! Robím si súkromné prieskumy, 
kde nemonitorujem len binárny kód, 0 – nezamest-
naný, 1 – zamestnaný. Robím si prieskumy, ktorých 
výsledky obrazne popierajú fyziku. Učili nás predsa, 

že energiu nemožno získať z  ničoho ani ju zničiť. 
Energia šesťročného univerzitného štúdia, ateliérov, 
medzinárodných grantov a prezentačných úspechov, 
nespochybniteľného talentu až prekvapivo masovo 
mizne v čiernej diere rôznych kúpeľňových štúdií, co-
pycentier, barov s obsluhou alebo kutíc, kde šestnásť 
hodín denne drú otroci vizualizácií a  reklamných 
printov. Stala sa chyba? 

Cieľom tohto príspevku je zmapovať problemati-
ku úspešnosti školy (fakulty) cez prizmu exaktných, 
objektívnych kritérií a ovplyvňujúcich faktorov. Opä-
tovne pripomínam, nepôjde o kritériá akademického 
sveta či kritériá z formulárov štátnych inštitúcií, kto-
ré musí naša administratíva donekonečna spracúvať. 
Pokúsim sa problém analyzovať metodikami súčas-
ného marketingu vzdelávania. Jednak preto, že iný 
uhoľ pohľadu nemôže uškodiť a jednak preto, že už 
niekoľko rokov sme súčasťou globalizovaného trhu 
s inými pravidlami a myslením, ako si občas pripúš-
ťame. Komplexnosť poznania, strategická prevaha 
a včasná iniciatíva sú najprirodzenejšími defenzívny-
mi prostriedkami proti nemilým prekvapeniam!

Kto je užitočný?
Ľudia i organizácie majú POTREBY a ŽELANIA. Po-
treby sú univerzálne a svojím spôsobom ľahko pred-
vídateľné. Odborne povedané ide o tzv. HARD PROB-
LEM. Pri ich rozpoznaní budeme mať menej práce 
a  pochybností, lebo sú dobre identifi kovateľné, lo-
gické, racionálne a  vymedzené – v  čase i  priestore. 
Naopak, ŽELANIA môžu predstavovať zložitý SOFT 
PROBLEM, lebo sú akoby amorfné, neraz iracionálne, 
ťažšie vymedziteľné, opísateľné. Keď si však subjekt 
naplní POTREBY a ŽELANIA, získa ÚŽITOK. Veľkosť 
ÚŽITKU hodnotí komplexnosťou uspokojenia POT-
RIEB a ŽELANÍ. S tým však súvisia nasledujúce dôle-
žité otázky:
• Čo je to vlastne úžitok – aký je jeho obsah?
• Existujú exaktné kritériá na zhodnotenie uvedenej 

komplexnosti?
• Musia byť potreby a želania pre úžitok uspokojené 

úplne a proporcionálne?
• Kto je teda užitočný – čo je užitočné? Osobitne pri 

hodnotení školy!
Čo je to vlastne úžitok – aký je jeho obsah? Úžitok, 
alebo tiež prínos, je pomer nadobudnutých očakáva-
ných hodnôt k vynaloženým zdrojom na ich získanie. 
Kto (čo) poskytuje úžitok je užitočný(é) = účelný(é). 
Účelnosť znamená robiť SPRÁVNE VECI – tie, ktoré 
sú očakávané – ktoré vytvárajú hodnoty1. Účelné je 
napríklad podporovať Kľúčové alebo Kritické faktory 
úspechu2 (organizácie – prenesene školy), ktoré de-
fi nujú, čo pomáha subjektu (škole) prežiť za daných 
okolností v konkrétnom prostredí, čo umožňuje rast 
a naplnenie misie (poslania, prípadne cieľov). Z nich 
možno odvodiť Kľúčové indikátory výkonnosti3, teda 
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praktické ukazovatele, kvantifi kujúce celkovú výkon-
nosť subjektu (školy) v nadväznosti na príslušný glo-
bálny cieľ či Kritický faktor úspechu.

Škola je súčasťou trhu vzdelávania. Pre organizácie 
pôsobiace na trhu platí tzv. Princíp trhovej orientá-
cie, teda vytvorenia si predpokladov prežitia a úspe-
chu na trh4. Podrobnejšie obrázok 1.

To je vhodné východisko aj pre Kľúčové alebo Kri-
tické faktory úspechu.

Jednoduchou interpretáciou tohto modelu je po-
žiadavka na vyvážený záujem (orientáciu pozornosti) 
o externého zákazníka, o vnímanie zodpovednosti za 
úspech celej organizácie interným zákazníkom (za-
mestnancami) a napokon o konkurentov a o ich spô-
soby, ako sa stávajú lepšími od nás. Keď som v úvo-
de pripomenul, že školy sú dnes subjektmi tvoriacimi 
trh vzdelávania, tak táto schéma jednoznačne platí aj 
pre náš organizačný rámec.

Čo pomôže škole prežiť, rásť (rozvíjať sa) 
a naplniť misiu? 
Na prvom mieste sú to SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI. Tejto 
problematike sa venuje osobitná kapitola. Ako dru-
hé v poradí je NASTAVENIE PREVÁDZKY (PROCE-
SOV) tak, aby reálne podporovalo trhovú orientáciu. 
Transformačný proces v každej organizácií, školu ne-
vynímajúc, možno znázorniť aj pomocou vzájomných 
vzťahov medzi ZDROJOVÝMI VSTUPMI, TRANSFOR-
MAČNÝM PROCESOM, VÝSTUPMI a  PODMIENKA-
MI, ktoré limitujú ÚSPORNOSŤ, ÚČINNOSŤ, ÚČEL-
NOSŤ, ETICKOSŤ A  KVALITU. Pozri schému na 
obrázku 2.

Prevádzka (Procesy) budú podporovať úspech ško-
ly, ak budú ÚSPORNÉ – do procesu pôjde minimum 
Zdrojových vstupov alebo využije relatívne (na zá-
klade ceny) výhodnejšie vstupy ako iní. Nemusí to 
znamenať vždy len úsporu za každú cenu. Prichádza 
mi na um paralela so známym porekadlom: Nie sme 
tak bohatí, aby sme si mohli dovoliť kupovať lac-
né veci. Je to skôr výzva k ekonomickému mysleniu 
a prehodnocovaniu každého prevádzkového (proces-
ného) kroku. Automobilka TOYOTA vyznačila vo svo-
jej produkčnej politike úspor sedem zdrojov plytva-
nia. Nemá zmysel uvádzať na tomto mieste všetky, 
no v súvislosti s akademickým procesom mi predsa 
len nedá vymenovať aspoň niekoľko: nepodarky = 
množstvo informácií, ktoré študenti vstrebajú, ale 
nevidia v  nich súvislosti, kompatibilitu s  ostatnou 
látkou ani inšpiráciu; nadprodukcia = každý talento-
vaný a úspešný študent, ktorý sa napriek nášmu pe-
dagogickému úsiliu nedokáže integrovať do profesij-
nej sféry; nepotrebné aktivity, ktoré nesmerujú k cieľu 
= (a teraz budem veľmi kontroverzný) svetový trend 
odklonu školy od vzdelávania a  výchovy k vedecko-
výskumnej báze – pri aktuálnom rozvoji vedeckých 
aktivít (špecializácia, zdrojové nároky), udržanie si 

už minimálnej svetovej úrovne výskumu je v  mno-
hých oblastiach takmer nemožné. Stačiť popritom 
ešte učiť a rozvíjať si svoj „core business“, teda pe-
dagogické zručnosti (kompetentnosti), tvoriť učebné 
pomôcky, udržiavať si profesijne návyky – už ani ne-
potrebuje komentár. Nestačilo by, aby k akademickej 
hodnosti pedagóga patril široký prehľad, schopnosť 
dávať vzdelaniu zmysel a rozširovať diapazón reakcií 
budúceho absolventa na prichádzajúce podnety (za-
dania)? Schopnosť vzdelávať a vychovávať? Základ-
ným úžitkom, ergo primárnym cieľom školy je pripra-
viť pre spoločnosť v konkrétnych podmienkach (čas, 
kvalita, náklady) primeraný počet profesionálov. To 
je dokonca naša etická povinnosť spoločnosti (Kant, 
1797)6. Veda a výskum určite znamenajú náskok, no 
ich výsledky pre našich kľúčových odberateľov = zá-
kazníkov nie sú identifi kátormi diferenciácie od kon-
kurencie (alebo ak, len pre tých informovanejších). 
Nechcem zbytočne víriť polemiku. Vnímajte tento 
názor ako jeden z pohľadov na problém. Môj postoj 
k  nemu je inšpirovaný univerzitou, kde už od roku 
1997 prednášam (Open University Business School, 
GB – ďalej len OUBS). Všetko, čo v mojom príspev-
ku s  odvolaním na uvedenú univerzitu uvádzam, 
nie je motivované porovnávaním s našimi štátnymi 

školami ani nekritickým vychvaľovaním jej systému 
vzdelávania. Ide o  celkom obyčajný benchmarking, 
ktorý by mohol záujemcov o  zvýšenie efektívnosti 
našej práce – doma inšpirovať. V profi le jej pedagó-
ga je daný imperatív: tzv. tútor (lecturer) musí byť 
úspešný profesionál z  praxe, najlepšie ak súbežne 
prax živo vykonáva a  sústavne dosahuje minimál-
ne profesijne pozoruhodné výsledky. Je veľmi kri-
ticky periodicky hodnotený podľa výsledkov svojich 
študentov. Študenti sú pritom nezávisle hodnotení 
(monitorovaní) systémom anonymného známkova-
nia supervízormi ich prác a  známka je porovnávaná 
so známkou vlastného pedagóga. V prípade rozdielu 
sa pátra po príčinách. 

Prevádzka (Procesy) budú ÚČINNÉ, ak hodnota 
výstupov presiahne vložené Zdrojové vstupy. „Robiť 
účinne“ znamená robiť veci správne! Eliminovať eko-
nomické straty a prinášať synergický efekt.

Prevádzka (Procesy) budú ÚČELNÉ, ak Výstupy 
spätne podporujú Prevádzku (Proces) – potvrdzujú 
jej správnosť. Práve Účelnosť, neraz interpretova-
ná ako Užitočnosť má najväčší vplyv na napĺňanie 
Kľúčových faktorov úspechu. „Robiť účelne“ zname-
ná robiť správne veci. Treba sa sústrediť na dokona-
lé realizovanie tých aktivít, ktoré prinášajú najvyšší 

1 ¦ Model aktivít organizácie orientovanej na trh 
© Branislav Jelenčík, 2012 
(upravené podľa Margolis J., 2004)



VÝSKUM NAVRHOVANIA

6 ALFA 4 ¦ 2012

osoh a  nepredražujú Zdrojové vstupy. Samozrejme, 
problémom je ich správne vytipovanie. To je kapitola 
sama osebe. Koho by to zaujímalo, celou problemati-
kou sa už po druhej svetovej vojne zaoberal taliansky 
ekonóm Vilfredo F. D. Pareto vo svojom princípe (nie-
kedy označovanom aj za pravidlo) 80 : 207. 

Prevádzka (Procesy) budú ETICKÉ, keď sa budú 
dôsledne riadiť morálkou a priebežným hodnotením, 
čo je z pohľadu humánnosti dobré a  čo zlé. Okrem 
už známeho: „Nerob iným to, čo nechceš, aby robili 
tebe!“ majú v oblasti korporátnej etiky významnej-
šie miesto iné dve proklamácie: „Konaj tak, aby si za-
bezpečil čo najviac dobra, pre čo najviac dotknutých, 
po čo najdlhší čas!“ a „Konaj vždy tak, aby mohli byť 
maximá (výsledok) tvojho konania považované za ria-
diace pravidlá alebo zákon spoločnosti!“ Najlepšou 
cestou, ako naplniť tieto výzvy, je riadenie prevádzky 
založené na:
• systematickosti
• metodickosti
• korektnosti – výhody z  možného bezrizikového 

opakovania rozhodnutí a postupov
• spravodlivosti – Distribučnej/Procedurálnej/Zaob-

chádzania/ a z Následkov 
• nespravodlivosti – čo pre proces znamená poten-

ciálna odchýlka od spravodlivého konania.
V tejto súvislosti si spomína, ako nám na OUBS zdô-
razňovali, že pri efektívnom zisťovaní úrovne študen-
tových kompetentností nemáme objavovať, čo nevie, 
ale pomáhať mu objaviť, čo už vie a čo si dokáže z na-
dobudnutých vedomostí odvodiť. Jeho učenie tým 
dostáva zmysel. Ak by študent vedel vo svojej zrelos-
ti a veku všetko, čo vie jeho pedagóg, bolo by vhod-
nejšie, aby si vymenili miesto, pretože vo veku peda-
góga bude určite ešte ďalej. Prirodzene, mali, a mám 
aj ja na mysli, študentov usilovných, zanietených, 
zodpovedných. Flákači, špekulanti, darebáci – neboj-
me sa hovoriť otvorene, si beztak vyložia Spravodli-
vosť zaobchádzania po svojom. 

Prevádzka (Procesy) budú KVALITNÉ, keď do-
kážu vytvoriť VÝSTUPY považované za KVALITNÉ. 
„Robiť kvalitne“ znamená potom produkovať kvalit-
né veci = správne veci, správnym spôsobom, na prvý 
pokus. Zastavme sa pri otázke posudzovania kvality 
detailnejšie. Čo je kvalitné a čo nie v prostredí školy? 
Tak ako pri ostatných kritériách nezostanem v rovine 
subjektívneho posúdenia. Už roky slúži na tento účel 
teória Medzier (štrbín) v kvalite od A. Parasuramana 
a  kol. (1985)8. Podľa jeho teórie by sme mali naše 
hodnotenia kvality objektivizovať podľa disproporcií 
(medzier, štrbín) medzi:
1. Očakávaniami zákazníkov a tým, čo si myslíme, že 

očakávajú
2. Špecifi káciou výstupu – produktu (v prípade školy 

má produkt viac ráz služby) a tým, čo si myslíme, 
že očakávajú od produktu zákazníci

3. Špecifi káciou výstupu – produktu a  skutočnými 
skúsenosťami zákazníkov s produktom

4. Tým, čo zákazníci mohli pochopiť z našej ponuky 
(externej komunikácie) a skutočnými skúsenosťa-
mi zákazníkov s produktom

5. Skutočnými skúsenosťami zákazníkov s  produk-
tom a očakávaniami zákazníkov

Vždy, keď sa zaoberám Parasurmanovým nazeraním 
na kvalitu, pocítim na chrbte zimomriavky. Najmä 
z toho, na čo všetko nedávame dôraz, keď hodnotí-
me vlastné výstupy, či ako robustne sme zameraní 
na individuálne osobné kritériá kvality. I keď červené 
bodky na predmetových posteroch Noci architektú-
ry môžu mať diskutabilnú interpretáciu, predsa som 
však po otvorenej výmene názorov medzi študentmi 
Ústavu dizajnu a pedagógmi, ale aj pri iných osob-
ných rozhovoroch opatrný. Zodpovedne vyhlasujem: 
naši zákazníci – minimálne segment reprezentujúci 
študentskú obec – majú mimoriadne komplexné vní-
manie kvality (v celom spektre Parasurmanových štr-
bín) a kedykoľvek môžu, tak nami produkovanú kva-
litu verejne alebo latentne hodnotia. Nepochybne to 
robia aj iní účastníci trhu (pozri nasledujúcu kapito-
lu), pričom sa nám väčšina výsledkov pravdepodobne 
nedostáva do uší. 

Vrátim sa k pedagogickej konferencii pri príležitos-
ti Dňa učiteľov (28. 3. 2012). Úprimne sme sa poba-
vili na sérií fotografi í z kuloárov našej Alma Mater. 
Odrané sedačky, dorýpaný nábytok, kde kade črepní-
ky s podivnou vegetáciou, nechutné lištovanie rozvo-
dov moderných médií. Optimisticky znelo presvedče-
nie, že mnohé by mohlo zmiznúť do rána. Zázraky sa 
však nedejú – zemetrasenie neprišlo! Spomínam to 
len preto, že keby som bol uchádzač o štúdium či jeho 
rodič a  „dotrepal“ by som sa po prvýkrát na fakul-
tu 300 km do Bratislavy očakávajúc úžasné zážitky 
a noblesu školy architektúry, interiéru, dizajnu (tak 
sa pokúšame verejnosti prezentovať), pravdepodob-
ne by som zostal minimálne prekvapený. Spomínam 
zámerne len akési, nazvime to povrchné znaky. Keď-
že chodím do budovy z  rodinných dôvodov už vyše 
50 rokov, mohol by som hovoriť o miznúcom duchu 
školy, o  strate nenapodobiteľnej atmosféry a  iskre-
ní kreativity, intelektu či optimistickej akademickej 
slobode (ktoré sa tu veselo preháňali po chodbách 
aj keď vonku bujnel normalizovaný socializmus). Po-
zreli ste si niekedy kritickými očami našu webovú 
stránku? Skúste sa prepnúť na http://portail.univ-st 
etienne.fr/bienvenue/universite-jean-monnet-wel-
comes-you-204691.kjsp?RH=ACCUEIL, keď sme tu 
už kolegov nedávno mali. Porovnajte! Možno si po-
tom poviete: Pán Parasuraman by bol nadšený, lebo 
naša stránka verne zrkadlí prostredie fakulty. „Jed-
na stránka, jeden fungujúci výťah!“ „Jej nepríťažlivý 
grafi cký dizajn, frustrujúci fakultný bufet.“ „Neaktu-
alizované informácie, neaktuálne…“ Domyslime si! 

2 ¦ Schéma 5E (ÚSPORNOSŤ = economy, ÚČINNOSŤ = 
eff ectiveness, ÚČELNOSŤ = expediency, ETICKOSŤ = ethics, 
KVALITA = quality – excellence 
© Branislav Jelenčík, 2012 
(upravené autorom podľa konceptu 4E5) 



Úspešná škola

ALFA 4 ¦ 2012 7

Parasuraman a  kol. rozšírili svoje závery v  roku 
1994 ešte o koncept SERVQUAL, ktorý sa po zredu-
kovaní skladá z piatich širších dimenzií kvality:
• hmatateľné zložky – fyzické objekty, vybavenie 

a vzhľad zamestnancov
• spoľahlivosť – schopnosť spoľahlivo a presne pl-

niť prísľuby
• vnímavosť – ochota pomáhať zákazníkom a fl exi-

bilné poskytovanie produktu
• istota – kompetentnosti a zdvorilosť zamestnan-

cov, ich schopnosť vzbudzovať 
• dôveru a pocit bezpečnosti
• empatia – starostlivosť a individuálna pozornosť 

venovaná zákazníkom
Hmatateľným zložkám sme sa venovali, ako by sme 
mohli posúdiť nasledujúce? Dostali sme už úsilie 
o vysokú kvalitu do korporátnej kultúry školy? Od-
poviem vzhľadom na mierne kritické nazeranie pre-
kvapivo: v mnohom áno! Preto ešte stále prežívame 
a máme šance rásť. Musíme však vnímať vlastnú kva-
litu nie cez optiku našich zbožných želaní, ale očami 
tých, ktorí za ňu „platia“ (skutočne či virtuálne). 

Etickosť a Kvalita prevádzky (procesov) úzko súvi-
sia s reputáciou (povesťou – dôveryhodnosťou), go-
odwillom (trvalou dobrou mienkou o škole) a  imi-
džom (obrazom kultúry a  identity) školy. Preto im 
treba venovať špecifi ckú pozornosť. Reputácia, go-
odwill a  imidž ako zložky virtuálnej diferenciácie 
v konkurenčnom prostredí sú vnímané celým zákaz-
níckym spektrom a dnes už prestupujú nielen profe-
sijné, ale najmä kultúrne hranice, lebo sú v podstate 
zhodne posudzované (kultúrne hranice sú tu uvádza-
né nielen v zmysle regionálnych a etnických kultúr, 
ale aj kultúr generačnej odlišnosti).

Nastavením PREVÁDZKY (PROCESOV) podľa uve-
dených kritérií súčasne vygenerujeme čitateľnú 
a  jasne deklarovateľnú HODNOTU ZA PENIAZE 
(naplnenie očakávaných úžitkov za to, čo museli ab-
solventi a ich sponzori do procesu štúdia vložiť – fi -
nancie aj ostatné zdroje). 

Na treťom mieste po SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍ-
KOCH a NASTAVENÍ PREVÁDZKY (PROCESOV) 
sa ocitá dostatočná a  bezpečne identifi kovateľná 
ODLIŠNOSŤ OD KONKURENCIE. Aj keď je tretie 
miesto posledné, nemožno povedať, že by išlo o ne-
podstatný faktor Prežitia a Rozvoja organizácie (ško-
ly). Viaže sa na originalitu systému (organizačnej či 
prevádzkovej schémy), obsahu štúdia, metodiky vý-
učby (v tom sa však už dnes diferencuje príliš ťažko) 
a na výsledky vo výchove poslucháčov pre ich profe-
sionálny život (kde sú ešte možné rezervy). Uvedené 
diferenciačné premenné výrazne podporuje vedecká, 
výskumná, publikačná a  spoločensko-osvetová čin-
nosť (výstavy, workshopy, prezentácie orientované na 
verejnosť). 

Škola a jej zákazníci
Škola (fakulta) má svojich zákazníkov. Pre mnohých 
je to šokujúci, neprípustný model, ktorý akoby de-
honestoval status Alma Mater. Jej zamestnanci však 
vytvárajú produkt obsahujúci unikátne hodnoty, po 
ktorých je dopyt. Preto sa môžeme pozerať na školu 
ako na trhového účastníka. Preto existuje jej konku-
rencia, ale najmä zákazníci. Jej priamym odberate-
ľom (nákupcom produktu – zákazníkom) je skutoč-
ne štát, lebo za produkt školy vymieňa inú hodnotu 
a  tou je podstatná časť rozpočtu. Štát to však ne-
spotrebúva sám, ale zásobuje produktom konco-
vých užívateľov. Oni vymieňajú možnosť získavať 
tento produkt za hodnotu svojej občianskej lojality 
a ochoty delegovať štátu časť svojich práv, ale predo-
všetkým hodnotou odvedených daní. Vzťah dodáva-
teľ – priamy odberateľ – koncový užívateľ (alebo ešte 
ďalšie subjekty tzv. distribučného kanála produktu) 
je v podstate štandardný marketingový prípad. Prob-
lematickým ho robí niekoľko faktorov – nazvime ich 
paradoxy: 
1. Štát sám bez donútenia externými faktormi 

vytvára a ponúka koncovým odberateľom na-
vzájom si konkurujúce produkty. Otvára totiž 
viacero štátnych škôl, univerzít, ale umožňuje 
aj pôsobenie súkromných subjektov s  prakticky 
zhodným obsahom. SR ako demokratický štát ne-
bráni svojim občanom – zákazníkom vyhľadať 
uvedený produkt v  zahraničí (našťastie platí aj 
opačná možnosť, čo je pre školu šanca).

2. Produkt je taký komplikovaný, že priemerný 
koncový užívateľ registruje len marginálnu 
časť jeho obsahu. Preto je predstava o úžitkoch, 
užitočnosti virtuálna. Skúste sa opýtať zákazní-
kov, aké príznaky naplnenia úžitkov sú schopní po-
písať. Ľudovo povedané: „Kupujú mačku vo vreci.“ 
Najlepšia cesta k budúcej nespokojnosti.

3. Koncový užívateľ nikdy nespozná skutočnú 
hodnotu, za ktorú produkt vymieňa. Rozličné 
pseudoslogany o  bezplatnom vzdelaní vytvárajú 
dojem, že produkt vzdelanie a výchova sú akým-
si darom, venom do budúcnosti. Z bežného života 
zákazník vie, že dar teší a veno je praktické – vy-
užiteľné. Že ten, kto obdarúva, prihliada na jeho 
potreby a  želania. Logicky si z  toho odvodzujú 
(a za socializmu to tak fungovalo), že ak dostanú 
produkt školy, ide súbežne o  otvorenie možnos-
tí uplatniť sa v praxi. Vysávač ako svadobný dar 
je praktickým pomocníkom do nového domu, kto-
rý nám rodičia chystajú. Ergo. Štát má regulačné 
funkcie. Keď nám umožní študovať, určite to má 
riadne spočítané. Výsledkom je, že nikdy nevieme, 
do akej miery musíme byť štátu vďační, súčasne 
si myslíme, že štát je povinný postarať sa o nás 
i po škole.

4. Koncový užívateľ je problémom sám osebe 
a  úzko súvisí s  predošlým paradoxom. Ide to-
tiž o trojjedinú osobu: študent, rodič (tútor), 
zamestnávateľ. Každá s  rozdielnymi potrebami 
a  želaniami. No s  rozborom komplikácií nekon-
čím. Produkt darovaný študentovi má ráz služby 
a on vôbec nemá pocit, že na pozadí celého pro-
cesu (za jeho chrbtom) prebieha transakcia – štát 
poberá dane jeho rodičov či súrodencov, tiet, ba-
biek… Produkt „darovaný“ rodičom a  potenciál-
nym zamestnávateľom študenta má, naopak, ráz 
výrobku – hotovej veci, ktorú dokážu oceniť (vyrá-
tať cenu) prostredníctvom iných kritérií ako dodá-
vateľ – štát. Kým študent si dar „užíva“ – oni naň 
darujúcemu priplácajú akési sprievodné náklady 
(samozrejme, okrem už spomenutých daní) o kto-
rých, žiaľ, nemôžu vyjednávať. Študent je hladný, 
smädný, nahý, je mu zima, potrebuje bývať. Zaplať 
rodič vreckovým alebo zamestnávateľ v  podobe 
štipendia! Pôžičky štátu na štúdium nie sú veľmi 
obľúbené (prečo aj – treba ich začať veľmi rýchlo 
splácať zo zárobkov, ktoré nikto ani náhodou ne-
garantuje). Študenti preto uprednostňujú súbež-
né zamestnania zo zásady na úkor štúdia (8 – 12 
hodín robia a popritom dokážu ešte občas pose-
dieť akože na dennom štúdiu). Takto ťažko získané 
peniaze neputujú do core businessu – efektívneho 
procesu transformácie eléva na absolventa. Roz-
plývajú sa kruto povedané zväčša na: sex, drogs 
and rock’n roll, teda podnájom, pivo a nekonečné 
pôžitky tretieho sektora. 

5. Štát je navyše za celkom bežných podmienok 
sám sebe zákazníkom. To je z  marketingového 
hľadiska už úplné šialenstvo. Vysvetlím jednodu-
cho: Keď dovolí vytvoriť a následne nakupuje od 
dodávateľa kvalitný školský produkt, pravdepo-
dobne nebude musieť neskôr riešiť neúspešných 
uchádzačov o prácu rôznymi programami, podpo-
rami, motivačnými prácami – čo je jeho sociálno-
ekonomický záväzok. 

Existuje však ďalší typ zákazníkov, mimo „zauzlené-
ho“ vzťahu škola – štát. Je sekundárnym priamym 
odberateľom školy. Áno, ide o  skupinu sponzorov 
alebo ako sa kedysi zvyklo vravievať: priateľov školy. 
Nenazývam ich tak náhodou! Nezištne alebo „Nezišt-
ne“ sa zriekajú svojich peňazí v prospech fungovania 
školy, ergo jej prežitia a  rastu. Venujme im trocha 
viac pozornosti, aby sme mohli lepšie zmapovať ich 
viac či menej altruistické pohnútky. 

Priatelia školy (sponzori, donori a „grandi“)
Hneď na úvod kapitoly treba povedať, že ich vplyv 
bude pre školy čoraz významnejší a  súčasne fatál-
nejší. Osudovosť môže nadobudnúť pozitívny i  ne-
gatívny rozmer. Posunutie školy smerom k  efektív-
nejším výsledkom a  úzkemu prepojeniu s  praxou 
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– manažérska veda v  takomto prípade hovorí o  re-
lačnom (vzťahovom) marketingu, je pozitívom. Na-
opak, nasledovanie netransparetných, čudných a od 
akademických hodnôt vzďaľujúcich sa požiadaviek 
prinesie negatíva. Zákernosťou trendu je ich súčasné 
vzájomné, pritom neraz ťažko rozlíšiteľné pôsobenie. 
V úpornej snahe získať verejné alebo súkromné zdro-
je na spolufi nancovanie rozpočtovaných zdrojov ško-
ly uvítajú akúkoľvek spoluprácu, hoci nebudú mať 
dostatok možností zistiť, akým produktom sa za 
pomoc odvďačujú. Táto skupina zákazníkov totiž vô-
bec nie je nezištná a benevolentná. NIČ NIE JE ZA-
DARMO! Aj za najveľkorysejšie pôsobiacimi činmi 
možno v  konečnom dôsledku objaviť zištnosť. Aké 
typické prínosy sú pohnútkami pre sponzorstvo vzde-
lávacích inštitúcií:
1. Zlepšenie imidžu, reputácia, goodwill – toto 

sú, mimochodom, stavebné kamene virtuálnych 
diferenciačných stratégií – vysoko efektívnych 
z dôvodu relatívne nízkych nákladov, šance mana-
žovať ich akoby mimo hlavné štruktúry a činnosti 
organizácií (agentúrne)9, zrozumiteľnejšie pre ne-
porovnateľne širší okruh oslovovaného trhu, ako 
reálne stratégie.

2. Headhunting – známe lovenie múdrych alebo 
vplyvných hláv s  predchádzajúcim testovaním 
izolovane od vlastných projektov. Je vždy lepšie 
a  lacnejšie vyskúšať si zaujímavé typy bez rizika 
ohrozenia interné prostredie, do ktorého by mali 
v budúcnosti vstúpiť. Je to veľmi podobné takti-
ke „skrytého nákupu“ využívaného na hodnotenie 
zručností zamestnancov, bez toho, aby si to uve-
domovali. Opačným prístupom môže byť testova-
nie osôb pod tlakom – opäť celkom známe „as-
sessment centrá“. Stačí vyhlásiť súťaž s relatívne 
vysokým fi nančným ohodnotením víťaza (čo je vy-
soké pre študenta, doktoranda alebo pedagóga, 
nie je vysoké pre fi rmu), ale s tvrdými podmien-
kami a  získame skvelý prehľad o  tých, ktorí sú 
ochotní, vytrvalí, kreatívni, energickí, ktorí to však 
dokážu aj v koncovke ustáť, ktorí sa nám „hodia“ 
do nastavených rámcov. Nikde nie je napísané, že 
sa napokon porota rozhodne prvú cenu neudeliť! 
Pokiaľ sú lovenými hlavami študenti posledného 
ročníka školy a uspejú, môžeme byť spokojní. Keď 
budú raz obe strany v konfl ikte, je to ich bilaterál-
na záležitosť. Výsledok však môže mať aj svoju ne-
želanú podobu. Vtedy, ak sú lovení vysokotalen-
tovaní študenti alebo pedagógovia a v konečnom 
dôsledku dostali ponuku od inej inštitúcie, ktorej 
prudko zvýšia renomé.

3. „Sťahovanie“ informácií – vedome som po-
užil pojem využívaný najmä v  prostredí inter-
netu a  iných nových médií. Informácie sú dnes 
právom považované za jeden zo strategických 
manažérskych zdrojov. Navyše sa im prisudzuje 

dominantná úloha. Práve informácie sú nástro-
jom cezfunkčných prístupov, teda možnosti náh-
rady absentujúcich alebo zoslabených zdrojov 
navzájom. Sťahovanie, nie nákup! Pre akademic-
ké prostredie také typické analyzovanie trendov, 
myslenia, trhového potenciálu nastupujúcich 
spotrebiteľov, zber štruktúrovaných údajov, li-
festylové štúdie, redefi novanie nových úžitkov 
pre kreovanie nových trhov – to všetko je na 
báze klasického marketingového výskumu fi nan-
čne čoraz náročnejšie. Rastom významu predpro-
dukčných procesov (najmä oblasť vývoja), zvyšu-
júce sa ceny za informácie diskvalifi kujú mnohé 
organizácie z  konkurenčného boja. Netreba byť 
extrémne kreatívnymi, aby sme upriamili svoju 
pozornosť tam, kde je potenciál, ochota a dlho-
dobá fi nančná podvýživa. „Sťahovanie“ informá-
cií je potom realizované:

 a) pre čisto vlastnú potrebu
 b) pre konkrétne potreby porovnávania, hodno-
  tenia napríklad benchmarking konkurencie
 c) pre vopred plánované komerčné využitie – 
  predaj budúcim zákazníkom
4. Ovplyvnenie rozhodovacích a riadiacich proce-

sov, plánovania, stratégií a perspektívy školy. 
Tento prínos má opäť niekoľko pozornosti hod-
ných dôvodov:

 a) kreovanie, budovanie silného vzdelávacieho 
  partnera, ktorý nám bude bezpečne 
  pripravovať nové ľudské alebo informačné 
  zdroje podľa našich propozícií
 b) skryté alebo otvorené partnerstvo a participo-
  vanie na ziskoch, ktoré z neho unikátne 
  vznikajú
 c) hoci sa to môže zdať mnohým nepravdepo-
  dobné, posledný dôvod je známy z praxe 
  komerčných organizácií. Je to celkom štan-
  dardné zlikvidovanie úspešného subjektu 
  v prospech konkurencie alebo vlastných 
  budúcich zámerov 
5. Biznis na trhu sponzorstva, grantov a podobne
V tejto súvislosti je namieste zodpovedať na celkom 
prirodzenú a očakávanú otázku: „Ako je možné odlí-
šiť seriózneho sponzora od »sťahovača informácií«? 
Veď prakticky všetky univerzity na celom svete (vrá-
tane najprestížnejších) využívajú podporu z  privát-
nych zdrojov a mnohé celkom úspešne. Pýtajme sa: 
Cui Bono – komu to slúži? – ale aj ako sú vznikajúce 
benefi ty vyvážené pre obe strany. Pokiaľ je výsledkom 
vstupu sponzora, donora obojstranný vyvážený prí-
nos, pokiaľ jeho prostriedky, dobré rady, intervencie, 
proklamované podmienky sponzoringu skvalitňujú 
akademický proces, neatakujú kritické (strategické) 
zdroje školy, pokiaľ pozorujeme synergické efekty – 
potom ide pravdepodobne o partnera, po ktorom túži 
každá vzdelávacia inštitúcia od Harwardu cez Oxford 

až po STU (… i keď stály monitoring nie je nikdy na 
škodu, lebo mocní si vedia aj chvíľu počkať)! Nie ná-
hodou som podčiarkol skvalitňovanie akademic-
kého procesu. Občas neuškodí podiskutovať si so 
študentmi po stáži, praxi, participácii na projekte či 
prezentácii sponzora ako hodnotia prínosy, či vôbec 
pochopili podstatu toho, kde boli, prečo tam boli, 
aký dosah to má pre ich rozvoj, rozvoj profesie, ale aj 
hodnotu a  perspektívu školy samotnej. Kde neexis-
tujú kritéria (len prostá radosť, že vôbec niečo bolo), 
nemožno očakávať exaktné zhodnotenie. Inak úprim-
né odpovede študentov sú napriek tomu zaujímavé 
a  nemožno ich s  pokojným srdcom označiť vždy za 
lichotivé.10 

Nech je pôvod či pohnútky sponzorov, donorov, 
grantových agentúr akýkoľvek, všetci budú orien-
tovať svoju pozornosť na subjekty, kde na základe 
špecifi ckých odhadov možno očakávať rýchle, bez-
rizikové a  čo najkomplexnejšie naplnenie relevant-
ných úžitkov. Na rozdiel od zákazníkov typu štát, štu-
dent, rodič a možno potenciálny zamestnávateľ, sú 
v  posudzovaní mimoriadne sofi stikovaní, dôslední 
a nároční.

Získať prostriedky od korektného sponzora sa stáva 
z  roka na rok väčším problémom. Problémom, lebo 
sa skončila éra natiahnutej dlane. Naopak, nastúpila 
éra presvedčivej ponuky: NIEČO ZA NIEČO. Pred vami 
stojí škola, ktorá si na základe svojich výsledkov za-
slúži vašu pozornosť a zdroje! Výsledky sú objektív-
ne nasledujúce… Sú porovnané a zmerané podľa kri-
térií, ktorým rozumiete, voči konkurencii ponúkame 
uvedené diferenciačné premenné… Počas uvedeného 
obdobia dokážeme garantovať…

Benefi ty a výnosy z vašej pozornosti a ochoty zna-
menajú konkrétne…

„NIEČO ZA NIEČO“ by mala byť celkom prirodzene 
naša konkrétna hodnota za peniaze, o ktorej sme ho-
vorili v predchádzajúcej kapitole!

Zákazníci na chvoste záujmu
Zdá sa, že objavovanie nových a  nových zákazníkov 
nemá konca. Nie div, veď moderné manažérske te-
órie hovoria až o šiestich trhoch11 každej organizácie. 
Nebojte sa, týmito zákazníkmi už skutočne ukončím 
analýzu, lebo ako som už v nadpise odseku uviedol – 
sú kdesi na konci, na chvoste záujmu. Navyše sa im 
budem venovať len stručne. 

Ide o interných zákazníkov, teda zamestnancov. Ich 
spokojnosť priamo súvisí s kvalitou procesov, ale aj 
v  prvom rade s  akceptáciou a  motiváciou oriento-
vať sa na obsluhovanie externých zákazníkov (tých, 
ktorým sme sa venovali veľmi podrobne), ako aj 
monitorovaniu konkurencie a  hľadaniu ciest k  od-
líšeniu sa od nej. Ponechajme stranou všetky eko-
nomické a  organizačné aspekty typu mzda, zarade-
nie, kariérny rast. Zašli by sme do komplikovaných 



Úspešná škola

ALFA 4 ¦ 2012 9

a subjektívne nebezpečných vôd „Sargasovho mora“, 
kde ľahko uviazneme. Napokon, na mnohé z  nich 
má fakulta malý dosah, lebo ich určuje legislatí-
va a  iné externé pravidlá. Pre účel tohto príspevku 
je dôležitejšie posúdiť, ako vnímajú význam svojej 
práce, či si uvedomujú alebo dokonca dokážu po-
súdiť miesto v  ratingu školy, či vidia zmysel toho, 
čo robia pre  unikátnosť školy (Unique selling pro-
position), v  jej šanci stať sa lídrom na špecifi ckom 
trhu a  či ich práca – aktivity motivujú. Dobrá me-
dzifunkčná koordinácia z obrázka 1 je defi novaná ako 
skutočnosť, že všetci zamestnanci bez rozdielu zara-
denia v organizačnej štruktúre a náplne práce nesú 
angažovane zodpovednosť za trhový úspech. Pokoj-
ne by sme mohli parafrázovať nesmrteľnú Kennedy-
ho vetu: „Nepýtajte sa, čo môže urobiť fakulta pre 
vás, pýtajte sa, čo môžete urobiť vy pre fakultu.“12 
Vlastný rast a spokojnosť v práci, teda nie je samoz-
rejmým výnosom z toho, že som ochotný predávať 
svoju energiu, čas, zručnosti, vedomosti. Priamo sú-
visí s postavením organizácie v spoločnosti – na jej 
vlastnom profesijnom trhu. Imidž, reputácia vlast-
ného postavenia bude taká skvelá, akou bude imidž 
a  reputácia školy/fakulty, na ktorej pracujeme. Nie 
som charizmatický John F. Kennedy, ale dovolím si 
povedať: „Pýtajte sa, či práca upratovačky na Har-
warde nevzbudzuje väčšiu závisť a obdiv dotknutých 
ako práca pedagóga, ekonóma, personalistu, prípad-
ne správcu budovy u nás.“ Povedomie o týchto súvis-
lostiach nevzniká spontánne ani samozrejme. Nielen 
na školách, ale v organizáciách na Slovensku vôbec 
je motivácia a spokojnosť zamestnancov obrovskou 
výzvou minimálne pre toto desaťročie, osobitne keď 
doznieva hospodárska kríza. Najväčšou nočnou mo-
rou každého zamestnávateľa je typické sťažovanie sa 
ľudí na pomery v práci. Budúci víťazi v trhovej kon-
kurencii pritom majú za „fi rmu“ bojovať, ospevovať 
a  ponúkať ju zákazníkom. Chrániť ju pred útokmi 
konkurencie, zisťovať, čo robiť lepšie ako ona! Pria-
zeň zamestnanca je vrtkavá. Keď organizácia nedoká-
že dostatočne zreteľne komunikovať zmysel a súvis-
losti nadplánovacích aktivít (víziu, misiu, identitu, 
kultúru, politiku…), pozicioning (postavenie orga-
nizácie medzi konkurentmi napríklad na základe po-
súdenia vybratých parametrov produktu a dodacích 
podmienok), ciele, nemôžu ju jej zamestnanci „nas-
ledovať“, lebo si sami pre seba jednoducho určili ne-
správny smer. Niekedy ide o ťažšiu prácu ako „ošetro-
vanie“ prelietavého externého zákazníka. Tým chcem 
len upozorniť, že musí ísť o plánovaný systematický 
a metodicky vykonávaný proces. O  jeho podobe sa, 
dúfam, budem mať príležitosť zmieniť v niektorom 
z budúcich príspevkov. 

Len tak mimochodom, podpora úsilia zamestnáva-
teľa v snahe zlepšiť aj vlastné postavenie, to je cel-
kom zmysluplný osobný program. Nie?

Záver a možno i pokus o zhrnutie
Priznávam, že som pri myšlienke venovať sa proble-
matike defi novania úspešnosti školy (fakulty) nech-
cel zabŕdnuť do príliš zložitých súvislostí. Autorovi 
sa však občas stane, že ho sled myšlienok blúdiacich 
po téme privedie do jej meandrov, kde objavuje nové 
a nové dôležité fakty. Nepodeliť sa o ne potom vníma 
takmer ako zatajovanie bájnej trinástej komnaty. Nie 
je práve tento konkrétny kontext, fakt najdôležitejší 
zo všetkých? Aj keď viem, že si každý čitateľ odnáša 
z článkov vždy to, čo sa ho najviac dotýka, predsa by 
som bol rád, keby si zafi xoval šírku problematiky, ale 
i významnosť pre budúcnosť. Súčasne verím, že sa mi 
na pozadí rozoberaných faktov podarilo predstaviť 
metodiky a myslenie moderných manažérov a marke-
tingových špecialistov. Sú napodiv významnou časťou 
nášho zákazníckeho spektra. Ide o  zamestnávateľov 
našich absolventov, možno o  časť rodičov a  príbuz-
ných, ktorí sa rovnako vyjadrujú k produktu školy. Roz-
hodne sú nimi sponzori a donori, agentúry narábajúce 
s grantami alebo organizujúce medzinárodné eventy. 
Modernými manažérmi a marketingovými špecialista-
mi sa postupne stanú aj naši úspešní študenti. Hoci 
primárne študujú úžasné spojenie technológie a ume-
nia, sociálno-ekonomickým vedám sa v budúcom pro-
fesijnom živote nevyhnú. Niekedy so mnou diskutujú 
tak zanietene, že by sa skôr patrilo sedieť v laviciach 
Ekonomickej univerzity v  Petržalke. Multiprofesij-
né prístupy sú pre dnešok charakteristické. Netreba 
im brániť v pôsobnosti, tobôž ich podceňovať. Medzi 
úspešnosťou včera, dnes a  zajtra iste existujú para-
lely, ale ako som sa pokúsil odprezentovať, rovnítka 
celkom určite nie! Tajomstvo úspechu je v detailoch, 
komplexnosti, rozmanitosti pohľadov. Úspech tre-
ba systematicky, metodicky budovať. Monitorovať 
a merať jeho rast či drifty. Vstupovať do konfrontácií 
s tými, ktorých sa týka, ale predovšetkým s tými, kto-
rých ovplyvňuje. Ak niekto na našom úspechu získava, 
iste existuje i taký, ktorý na ňom parazituje alebo nim 
stráca. Úspech preto nie je iba zisk. Úspech zname-
ná zodpovednosť, pokoru i  stálu ostražitosť. Nemal 
by sa objaviť ani zmiznúť neplánovane, neočakávane. 
Úspech a jeho stabilita musia byť výsledkom sofi sti-
kovaného strategického konania a správania sa. Stra-
ta kontroly nad úspechom, nie je len faktom prehry. 
Dávame tým signál všetkým konkurentom, že sme si 
ho nezaslúžili. Nevieme, čo sme vlastne získali ani to, 
ako s tým narábať. Svet dnes praje pripraveným a ná-
ročným. Úspech je súčasťou korporátnej kultúry – len 
vtedy je vnímaný prirodzene ako čosi, čo k organizácii, 
škole, fakulte právom patrí. Preto som napísal tento 
článok tak, ako ste si ho mali možnosť prečítať!
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