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Oznámenie o výsledkoch anonymného dotazníka študentov o kvalite výučby a  

o učiteľoch Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave  

za rok 2016 (letný semester 2015/2016) 

 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila aj v letnom semestri 

akademického roka 2015/2016 anonymnú anketu o kvalite výučby a o učiteľoch fakulty. 

Právnická fakulta rešpektuje zákonné ustanovenie § 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého má študent právo 

aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa ku kvalite výučby a 

o učiteľoch a okrem ankety v systéme MAIS zrealizovala ďalšiu anonymnú anketa 

hodnotenia výučby a pedagógov zo strany študentov formou dotazníka uverejneného na 

webovej stránke google.com1. 

Tradične cieľom dotazníka bolo zhodnotiť tak výučbu, ako aj návrhy študentov na 

zmeny vo výučbe. Dotazník bol na internete zverejnený a prístupný na vyplnenie v čase od 

11.4.2016 do 8.5.2016 a študenti boli o ňom informovaní prostredníctvom webovej stránky 

fakulty, na vyučovaní, ako na ja facebooku fakulty2 a študentskej organizácie ELSA Trnava3. 

Vyhodnotenie fakultného dotazníka sa uskutočnilo na zasadnutiach Vedenia fakulty v mesiaci 

máj a jún 2016, na zasadnutiach katedier a následne boli výsledky ankety týkajúce sa 

príslušnej katedry a ústavu zaslané vedúcim katedier/riaditeľom ústavov. 

Ankety sa zúčastnilo 179 študentov (88,8% dennej formy štúdia a 11,2% externej 

formy štúdia), 54,2% študentov bakalárskeho štúdia, 44,2% študentov magisterského štúdia, 

a 1,7% študentov doktorandského štúdia. 

Vedenie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na základe zverejneného 

anonymného dotazníka názorov a postrehov študentov vyhodnotilo podnety a prijalo 

opatrenia, viaceré z nich sa realizujú  priebežne.  

Aj na základe výsledkov dotazníka za letný semester AR 2015/2016 možno 

s potešením skonštatovať, že študenti vyjadrili vo všeobecnosti spokojnosť s úrovňou výučby 

na fakulte, s prístupom pedagógov s tým, že kriticky uviedli aj pripomienky týkajúce sa 

pedagogického procesu. 

 

Z otázok ankety vyplynuli najmä tieto návrhy na zlepšenie výučby (okrem tých, ktoré 

boli zhodnotené v ankete za zimný semester AR 2015/2016):  

 ponechanie a zvýšenie praktickej časti výučby, 

 možnosť stáží, 

                                                 
1https://docs.google.com/forms/d/1zaIZcGMdxXyYD_RHdvZkHExsYb0xIotDO6FahmxKMcs/viewform?c=0&
w=1 
2 https://www.facebook.com/Trnavsk%C3%A1-univerzita-v-Trnave-Pr%C3%A1vnick%C3%A1-fakulta-
1720736534879344/ 
3 https://www.facebook.com/ELSAtrnava/timeline?ref=page_internal 
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 dlhšie skúškové obdobie, 

 rozšírenie výučby pozitívneho práva v prvých ročníkoch bakalárskeho štúdia, 

 zvýšiť rozsah výučby súkromného práva, 

 preferovanie ústnej skúšky a písanie právnych zadaní na cvičeniach, 

 prehodnotiť otázky na skúšky/priebežné hodnotenia, 

 prehodnotiť prístup niektorých vyučujúcich k výučbe. 

Vedenie fakulty v spolupráci s pedagógmi plánuje v akademickom roku 2016/2017 

prehodnotiť obsah výučby jednotlivých predmetov a obsah skúšok tak, aby boli 

zohľadnené aj vyššie uvedené návrhy študentov. 

 

Návrhy na zlepšenie vybavenia fakulty, fakultného a študentského života, ktoré 

vyplynuli z ankety :  

 zlepšenie jedálneho lístka pre študentov, 

 výstavba auly, 

 pokračovať v organizácii mimofakultných podujatí (výlety, stretnutia so študentmi). 

 

Vedenie fakulty sa bude snažiť aj nasledujúcom akademickom roku pripraviť (aj 

v spolupráci s pedagógmi a aj študentskou organizáciou ELSA) aktivity zamerané na 

mimofakultný život. 

 

Vzhľadom na to, že podnety študentov zlepšujú kvalitu výučby a mimofakultného 

života, vedenie fakulty vyjadruje vďaku tým študentom, ktorí v ankete vyjadrili názor na 

proces výučby na fakulte a najmä prezentovali návrhy na zlepšenie výučby. Vďaka patrí aj 

pedagógom fakulty a nepedagogickým zamestnancom za ich doterajšiu prácu. 
 

 

Trnava 16.6.2016 
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dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 


