
 

 

 

SEBAHODNOTENIE ŠTUDENTOV JA FIRIEM 
  

Pozrite si spolu s nami výsledky sebahodnotenia, ktoré sa uskutočnilo v rámci projektu ESP, 

v školskom roku 2014/2015. 

Študenti JA Firiem počas celého školského roka mapovali svoje podnikateľské zručnosti pomocou troch 

sebahodnotiacich dotazníkov: pred založením JA Firmy, počas jej činnosti a po ukončení JA Firmy. 

Posudzovanými kľúčovými kompetenciami boli: kreativita, iniciatíva, tímový duch, zodpovednosť, 

vynaliezavosť, vytrvalosť a sebavedomie. 

Celkový počet študentov, ktorí vyplnili všetky tri sebahodnotiace dotazníky bol: 295.  

Všetkým študentom ako aj učiteľom, ktorí im toto sebahodnotenie sprostredkovali, úprimne ďakujeme 

za hodnotnú spätnú väzbu!  

          Tím JA Slovensko 

 

 

 

 

98,0%

2,0%

Je toto tvoja prvá skúsenosť so študentským podnikaním? 

Áno Nie

Najviac rozvíjané zručnosti študentov JA Firiem



 

 

 

Viac ako polovica študentov sa vyslovila pre svoju aktívnu činnosť v JA Firme.  Oproti tomu, iba 1% 

študentov činnosť JA Firmy nezaujímala a nezapájali sa do jej aktivít. 

 

 

 

Veľmi nás potešilo, že viac ako 90% študentov bolo rado, že sa zapojilo do JA Firmy a určite by túto 

skúsenosť odporučili aj svojim spolužiakom v nižších ročníkoch.  

 

 

 

53,2%38,0%

7,8%

1,0%

Do činnosti JA Firmy som bol/a zapojený/á:

Veľmi zapojená Zapojená Málo zapojená Úplne nezapojená

53,6%

39,0%

10,0%

12,0%

Som rád/a, že som bol/a členom JA Firmy    
a odporúčam to aj ostatným študentom.

Úplne súhlasím Súhlasím Nesúhlasím Úplne nesúhlasím



 

 

 

Takmer 50% študentov úplne súhlasí a viac ako 26% študentov súhlasí s výrokom, že ich činnosť     

v JA Firme im pomôže vybrať si zameranie ďalšieho štúdia alebo dokonca povolanie. 

 

 

49,2% študentov si JA Firmu predstavovalo presne tak, ako na začiatku školského roka. O čo lepšie,       

JA Firma predčila očakávania takmer u 35% študentov!:)  

 

 

 

 

 

26,8%

49,5%

19,7%

4,1%

Moja činnosť v JA Firme mi pomohla, alebo mi pomôže, 
vybrať si zameranie štúdia alebo povolanie.

Úplne súhlasím Súhlasím Nesúhlasím Úplne nesúhlasím

49,2%

33,6%

17,3%

JA Firma bola taká, ako som si ju predstavoval/a na začiatku 
školského roka. 

Áno, bola presne taká

Nie, bola lepšia než moje predstavy

Nie, bola horšia, než moje predstavy



 

 

 

Iba 3,7% študentov by si skúsenosť s JA firmou nechcelo zopakovať. Naopak, viac ako 50% 

študentov odpovedalo Určite áno! a 33% Pravdepodobne áno. 

 

 

V závere vyberáme ešte niekoľko slovných komentárov študentov   

JA Firiem v šk. roku 2014/2015: 
 

Podľa mňa to bola obrovská skúsenosť do života a veľmi veľa som sa naučila. 

Myslím si, že JA Firma mi ukázala smer, akým sa chcem v živote poberať, ukázala mi zmysel slova 

zodpovednosť, zvýšila mi sebavedomie a naučila ma spolupracovať s ostatnými. 

Bola to výborná príležitosť, kedy som mohla byť členom úspešného tímového kolektívu. Naučila som 

sa pracovať zodpovedne (aj pod časovým tlakom), získať motiváciu, ohodnotiť sa a spoznať moje 

nedostatky, či diskutovať a zrealizovať nápady. 

JA Firma je úžasná vec, pretože si môžeme vyskúšať v praxi všetko to, čo sa učíme. Zistila som, aké je 

to ťažké riešiť všetky problémy a hľadať a skúšať, čo by bolo najlepšie predávať. 

Naučila som sa hlavne tímovej práci a tomu, že každá jedna funkcia vo firme je dôležitá. Boli sme 

odkázaní jeden na druhého, bola to dobrá skúsenosť. 

Je to obrovská skúsenosť, máme množstvo príležitostí na osobný rast, vytvárať si nové kontakty a dať 

veľký priestor našej kreativite. 

JA Firma ma naučila prezentovať na verejnosti, nebáť sa hovoriť svoj názor. Ako triedu nás zjednotila 

a naučila nás spolupracovať, čo pred tým bolo nemožné. Zlepšili sa moje komunikačne schopnosti. 

Bola to pre mňa veľká životná skúsenosť a som rada, že som bola toho súčasťou. 

Skúsenosť s JA Firmou bolo to najrozumnejšie, čo som mohla podstúpiť. Naučila som sa veľa vecí ako 

napr. rešpektovanie svojich nadriadených, dodržiavanie termínov a pod. Spoznala som veľa nových 

ľudí a zdokonalila sa v komunikácií. 

Treba mať veľkú zodpovednosť, chuť pracovať a byť kreatívny. Nikdy sa netreba vzdávať. 

Naučil som sa, že práca v tíme nie je vždy taká ľahká a nie vždy funguje všetko tak, ako má. Som viac 

iniciatívnejší a sebavedomejší. Riešili sme situácie, z ktorých si chcem zobrať čo najväčšie ponaučenie. 

Bola to výzva, ktorú by som si rád zopakoval. 

51,5%

33,2%

11,5%

3,7%

Ak by si mohol/a, zopakoval/a by si si činnosť 
v JA Firme aj v budúcom roku?

Určite áno Pravdepodobne áno Asi nie Určite nie


