
Stanovisko vedenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave k dotazníku 

absolventov, ktorí ukončili štúdium v akademických rokoch 2017/2018 a 2019/2020 

 

Vážené absolventky, 

vážení absolventi  

Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v ak. rokoch 2017/2018 a 2019/2020 

 

s úprimným záujmom sme sa oboznámili s výsledkami dotazníka, do ktorého sa celkovo 

aktívne zapojilo 54 absolventov našej fakulty. Za vyplnenie dotazníkov a poskytnutie 

konštruktívnej spätnej väzby Vám týmto ďakujeme. Uisťujeme Vás, ako aj našich terajších 

a budúcich študentov, že sa všetkými pripomienkami budeme starostlivo zaoberať a tam, kde 

sa to ukáže ako vhodné a potrebné, prijmeme taktiež adekvátne opatrenia. Budeme preto radi, 

ak nám zachováte svoju priazeň aj v budúcnosti a znova sa zapojíte do ankiet, vďaka ktorým 

môžeme zvyšovať kvalitatívnu úroveň našej fakulty a neustále sa zlepšovať.  

Tak, ako aj po iné roky, aj tentokrát nás veľmi teší, že z dotazníkov vyplýva celková 

spokojnosť s kvalitou štúdia na našej fakulte a že Vás vzdelanie na našej fakulte optimálne 

pripravilo na uplatnenie v obore. Pozitívnu spätnú väzbu sme obdržali najmä vo vzťahu ku 

kvalite výučby, akademickej povesti fakulty, jej reputácii medzi zamestnávateľmi, či ku práci 

a prístupu vedenia fakulty, Vašich pedagógov, či administratívnych zamestnancov fakulty 

(pričom toto hodnotenie máme najlepšie spomedzi všetkých fakúlt Trnavskej univerzity).  

V anketách sa objavili aj konštruktívne pripomienky formulované ako odporúčania pre 

budúce fungovanie našej fakulty, a to prevažne požiadavka väčšej prepojenosti štúdia 

s praxou a s tým súvisiaca požiadavka väčšieho kontaktu študentov so svojimi budúcimi 

zamestnávateľmi. Aj keď rozumieme úplne prirodzenej potrebe a tak-povediac nedočkavosti 

študentov čím skôr spoznať realitu právnickej praxe, v mene inštitúcie zameranej na 

vzdelávanie budúcich právnikov však zastávame názor, že len dobré zvládnutie právnej teórie 

a komplexná príprava naprieč odvetviami dokáže zabezpečiť kvalitnú prípravu pre budúci 

výkon praxe, a to najmä v období, kedy advokátske, justičné a iné skúšky potrebné k výkonu 

kľúčových právnických profesií vyžadujú od uchádzačov a kandidátov detailné znalosti práva 

a dobrý teoreticko-právny základ. V súvislosti s opakujúcimi sa požiadavkami na väčšiu 

prepojenosť štúdia s praxou však tieto neostávajú bez odozvy, ale vedenie na ne zareagovalo 

a reaguje stále sa rozširujúcou ponukou klinického vzdelávania (a to aj v minulom 

akademickom roku v ponuke klinikárskych predmetov pribudlo niekoľko nových kliník 

vyučovaných najmä odborníkmi z praxe, či rozšírením dotácií existujúcich kliník tak, aby sa 



na ne mohol prihlásiť väčší počet študentov). Do pozornosti tiež uvádzame upravený študijný 

program zameraný viac na praktické zručnosti budúcich právnikov a potrebu rozvíjania ich 

kritického myslenia, avšak vzhľadom na postupné uvádzanie nového študijného programu do 

praxe je potrebné prihliadnuť na to, že aj zmeny v tejto oblasti sa aplikujú a tým tiež prejavujú 

postupne, podľa toho, ako sa na našej fakulte implementuje prepracovaný študijný program. 

Apelujeme teda na našich študentov, aby využívali ponuky širokého spektra klinikárskych 

predmetov a rôznych študentských stáží, ktoré právnická fakulta pravidelne svojim študentom 

pravidelne dáva do pozornosti.  

Vedenie fakulty nakoniec berie ohľad na pripomienku možného väčšieho kontaktu študentov 

s budúcimi zamestnávateľmi, ako aj rozšírenie ponuky prakticky orientovaných predmetov 

o predmet, na ktorom by si študenti mohli viac rozšíriť svoje zručnosti o prácu s 

písaným textom. Pripomienkami sa budeme zaoberať a budeme uvažovať nad ich 

zapracovaním do bežného života našej právnickej fakulty.  

 

V Trnave dňa 14.12.2020 

 

          Vedenie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 


