
Cenník prác pre štatistické spracovanie 
 

 

Návrh výskumného projektu spočíva v presnom spísaní výskumného problému, cieľov, hypotéz alebo 

teoretických podkladov. Klient       mi spravidla polopate povie, čo by chcel dotazníkom zistiť a ja to prepíšem 

do štatistickej reči tak, aby to spolu ladilo, malo hlavu a pätu a dala sa podľa toho napísať osnova pre popis 

výsledkov. Súčasťou sú výskumné ciele, výskumné otázky, formulácia hypotéz a stanovenie príslušných 

testov. 

 

Návrh výskumného projektu 
 

30 € / hod 
spravidla 4 – 

12 hodín 

Spracovanie dodaných údajov a popis výsledkov 

Čistenie a kódovanie dát 

30 € / hod prekódovanie údajov spravidla do 
2 hodín, záleží najmä od typu otázok 

čistenie – ak sú údaje zadané 
nesprávne alebo nekonzistentné 

Úprava cieľov, hypotéz, doplnenie 

chýbajúcich informácií 

35 € / hod spravidla, ak som nevytvárala alebo 
nebol mi zaslaný výskumný projekt na 
kontrolu pred distribúciou 

Tabuľka 5,50 – 9 € / ks podľa náročnosti 

Graf 5,50 – 9 € / ks podľa náročnosti 

Tabuľka + Graf rovnakého typu 8 – 13 € / ks podľa náročnosti 

Štatistická analýza – popis výsledkov 32 € / normostrana 
 

Spracovanie dodaných údajov, výpočet príslušných štatistík ako aj popis dodaných dát – celkovo 
vychádza cca 28 – 39 € na bežnú stranu dokumentu. 

Finálne úpravy dokumentu 

Formálna úprava dokumentu 

- podľa smernice 
60 – 95 € 

v závislosti od kvality dodaného 

dokumentu (štýlov apod.) 

Kontrola bibliografie 28 € / normostrana kontrola a oprava poradia 
parametrov bez dohľadávania 

podľa linku 

Oprava, doplnenie bibliografického 
odkazu 

1,80 € / ks 
vyhľadanie, oprava zapísanie 
bibliografického odkazu, ak je 

uvedený link 
+ 0,20 € / ks v prípade odkazovania 

pomocou číselných odkazov 

Štylistická úprava, korektúra textu 3 – 5 € / normostrana 
v závislosti od kvality, či je potrebná  
najmä korektúra alebo je potrebné 

preštylizovať celé vety 

 
Späť na hlavnú stránku 

 
 
 
 

 Mgr. Dana Kozáková educa.namestovo@gmail.com 
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