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Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

 Za účelom zvýšenia kvality odborného vzdelávania študentov a prípravy, ktoré sa zameriavajú na 

potreby trhu práce,  prebehlo školenie zamerané na optimalizáciu webových stránok - SEO. 

 

 

Stretnutie koordinovala Ing. Eva Šurinová. Zúčastnilo sa ho 8 učiteľov odborných predmetov, ktorí 

pracujú v pedagogickom klube, ktorý funguje v rámci projektu “Digitálnymi technológiami v škole 

do praxe”. Cieľom stretnutia bolo rozvíjať odborné zručnosti v oblasti SEO a preverovania 

dosiahnutých vedomostí žiakov.  

Členovia klubu boli oboznámení s možnosťami práce pri optimalizácií webových stránok. 

 

https://www.sstv.sk/?page_id=16136


 

 

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Úvod a organizačné pokyny 

Koordinátorka privítala prítomných členov klubu, zabezpečila podpísanie prezenčnej listiny a 

oboznámila členov s aktuálnou témou o optimalizácii webových stránok.  

 

Prezentácia otvorenej hodiny 

     

V rámci otvorenej hodiny sme si priblížili problematiku marketingových cieľov podľa jednotlivých 

oblastí. Rozdelili sme si ich na jednotlivé skupiny na ciele na úrovni zákazníkov, na úrovni produktov, 

na úrovni značky, na úrovni kanálov a na úrovni marketingových fáz. V tejto časti sme sa zamerali na 

delenie marketingových cieľov podľa modelu SEE THINK DO CARE a ich význam. Fáza SEE sa 

zameriava na dosiahnutie vyššieho dosahu, fáza THINK na zvýšenie návštevnosti na webovej stránke, 

Fáza DO na zvýši obrat a fáza CARE na zvýšenie hodnoty objednávky.  

Na konkrétnom príklade sme si prakticky ukázali jednotlivé marketingové fázy.  

V ďalšej časti sme si rozdelili cieľovú skupinu u zákazníkov do štyroch fáz podľa toho, že v ktorej 

fáze nákupu na našom webe sa nachádzajú. Každá táto fáza je typická a jedinečná rozdielnymi cieľmi, 

ktoré sledujeme. Cieľom kampane môže byť životný cyklus produktu alebo nákupné správanie 

cieľovej skupiny.  

V  ďalšej časti sme si samostatne rozobrali jednotlivé fázy modelu. 

Fáza SEE - v nej sa snažíme zaujať potenciálneho zákazníka. Cieľom tejto fázy nie je predávať, ale 

zaujať pozornosť. Čiže osloviť čo najväčšie množstvo zákazníkov  a súčasne aj sledovať ako sa na 

našej webovej stránke správali 

Fáza THINK - v nej je dôležité potenciálneho zákazníka bližšie informovať o produkte alebo službe a 

oboznámiť ho s benefitmi, prípadne zodpovedať otázky. 

Fáza DO - táto fáza slúži na samotný predaj. Snažíme sa motivovať zákazníka, aby nakúpil čo najviac 

a aby sa web opäť vrátil s cieľom predať čo najviac.  

Fáza  CARE - je to posledná fáza nákupu, v ktorej sa snažíme získať recenziu alebo odporúčanie pre 

ďalších nakupujúcich.  

V záverečnej časti sme si vysvetlili význam návrhu celej marketingovej stratégie na konkrétnych 

príkladoch. Jednotliví členovia klubu pracovali s marketingovými stratégiami rôznych firiem.  

Ukončenie stretnutia  

Závery a odporúčania: 

 

V rámci práce s marketingovými stratégiami a marketingovými cieľmi podľa modelu SEE THINK 

DPO CARE je vhodné pracovať s konkrétnymi(pre žiakov známymi) firmami a ich stratégiami. Oveľa 

jednoduchšie tak pochopia celý význam marketingového procesu.  
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