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Vážené študentky, vážení študenti,  

 

ďakujeme  Vám,  že  ste  sa  aj  v  komplikovanej  situácii  spôsobenej  pandémiou 

zapojili  do  predmetovej  ankety  za  zimný  semester  AR  2020/2021.  Z ankety 

vyplýva, že štúdium na Právnickej  fakulte TU v Trnave hodnotíte pozitívne,  čo 

nás veľmi teší a súčasne aj zaväzuje pokračovať v zlepšovaní úrovne výučby na 

fakulte  aj  naďalej.  Vedenie  ako  aj  členovia  katedier  a  ústavov  PF  TU  sa 

starostlivo oboznámili s Vašimi komentármi, týkajúcimi sa predmetov, ktorých 

výučbu zabezpečujú, a pripojili k nim nižšie uvedené vyjadrenia.  

 

 

Vedenie PF TU 

 

                                                                                           V Trnave dňa 12.4.2021  

 

   



 
 

Vyjadrenia katedier a ústavov Právnickej fakulty TU v Trnave 

 k predmetovej ankete za zimný semester AR 2020/2021 

 

KATEDRA DEJÍN PRÁVA  

Študenti  a ich  hodnotenia  reagujú  na  osobitnú  situáciu  spôsobenú  online  dištančnou 
výučbou,  pri  ktorej  absentuje  osobný  kontakt  a užšia  individuálna  komunikácia. 
Osobný prístup  k jednotlivým  študentom  nebol možný  v takej miere,  ako  by  sme  si  všetci 
želali. Náhradou boli online komunikácia a prezentácie v  Moodli. Skúšobný proces tiež musel 
zohľadniť  neštandardnú  situáciu.  Za  kladné  hodnotenia  ďakujeme,  negatívne  hodnotenia 
budeme tlmočiť dotknutým vyučujúcim príslušných predmetov.  
 
  

 

ÚSTAV  PRE PRÁVNE OTÁZKY NÁBOŽENSKEJ SLOBODY 

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví PF TU si veľmi váži názory študentov prejavené v predmetovej 
ankete. 
V rámci predmetu Právne otázky náboženskej slobody sme v Akademickom roku  2020/2021 
prvý raz zaviedli exkurzy do ekleziológie, sociológie náboženstva, religionistiky a  islamského 
práva.  V  rámci  konzultačných  hodín  to  viacerí  študenti  mimoriadne  ocenili.  Výučba 
samostatného predmetu Úvod do islamského práva sa pripravuje. 
 

 

KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPČENIA 

Klinika  práva  sociálneho  zabezpečenia.  Katedra  pozitívne  hodnotí  osobnostný  a odborný 

vklad   posudzovanej  učiteľky. 

Klinika  ochrany  zamestnancov.  Ide  podľa  katedry  o pozitívne  hodnotenie  učebného 

predmetu, s ktorým sa stotožňujeme.  

Právo  sociálneho  zabezpečenia. Na  jednej  strane  ide  o veľmi  pozitívne  hodnotenie  člena 

katedry   vyučujúceho PSZ a na druhej  strane pripomienky k rozsahu matérie výučby, ktoré 

podľa nášho názoru nemôže ovplyvniť sám  pedagóg. Aj z uvedeného dôvodu rozsah matérie 

učebného  predmetu  Právo  sociálneho  zabezpečenia  je  v súčasnosti  predmetom 

posudzovania.  Jednou  z alternatív  do  nasledujúcich  rokov  by mohla  byť  výučba  predmetu 

Práva  sociálneho  zabezpečenia  v dvoch,  nie  jednom  semestri.  Katedra  berie  na  vedomie 

názor jedného študenta zo 150 na výučbu PSZ. 

Klinika  práv  pacientov.  Súhlasíme  s názorom  študentov  vyjadrených  v ankete.  Teší  nás 

záujem študentov o takýto predmet, v rámci ktorého môžu riešiť aj reálne prípady. 

Pracovné  právo.    Stotožňujeme  sa    s celkovo  dobrým  hodnotením  pedagóga    na  spôsob 

výučby  pracovného  práva,  vyjadreného  najmä  v úvode    bodu  12  („skvelý  prístup 



 
 

vyučujúceho“).  V tom  istom  bode    sa    však  vyskytuje  aj  pripomienka  na  spôsob  výučby. 

Konštatujeme,  že  v priebehu  zimného  semestra    sa  vyskytol  len    jeden  takýto  prípad  

študentky.  Pokiaľ  ide  o termíny  priebežného  hodnotenia  po  prerokovaní  s členmi  katedry 

termín priebežného hodnotenia bol oznámený   vyučujúcim hneď na začiatku semestra. Do 

budúcnosti by bolo vhodné na úrovni fakulty zvolať stretnutie príslušných katedier za účelom 

odstránenia  prípadných  kolízií.  Pripomienka  študenta  ohľadne  opravy  hodnotenia  nie  je 

akceptovateľná, pretože by bola  v rozpore s článkom 18 ods. 3  Študijného poriadku fakulty, 

ktorý dovoľuje opravu priebežného hodnotenia len pri známke Fx. Konštatujeme, že hneď na 

začiatku  zimného semestra  boli zverejnené sylaby, témy ako aj obsah učebného predmetu, 

ktoré budú   realizované počas semestra. Obsah prednášok z predmetu Pracovné právo bol 

zverejnený aj v MOODLI. 

 

 

KATEDRA RÍMSKEHO A CIRKEVNÉHO PRÁVA 

Rímske  právo  II.    Ďakujeme  za  pozitívne  hodnotenia.  Jednotlivo  ku  kritike:  Vzhľadom  na 

vysoko prevládajúce pozitívne hodnotenia spôsobu a obsahu skúšky, je kritika neprimeranej 

náročnosti  predmetu  zjavne  subjektívnym  pocitom  jednotlivca.  Zverejňované  študijné 

materiály boli podkladmi k prednáške (náhradou power point prezentácie). Neexistuje preto 

žiadny dôvod, prečo by vôbec mali byť v systéme Moodle zverejnené aj počas skúšobného 

obdobia  (táto  skutočnosť  bola  predmetom  sťažnosti).  Už  tým,  že  ich  študenti 

dostali v písomnej  forme  boli  zvýhodnení  voči  študentom  vyšších  ročníkov,  ktorí  takéto 

materiály nemali. Študent vyjadril námietku, že podklady boli týždeň a pol pred skončením 

skúšobného obdobia stiahnuté z Moodle, hoci boli zverejnené počas výučbového obdobia. 

Kánonické právo I. Ďakujeme za pozitívne hodnotenie. Vnímame pozitívne záujem 

študentov o tento predmet. 

Seminár z rímskeho záväzkového práva. Ďakujeme za pozitívne hodnotenie. Teší nás záujem 

študentov o tento predmet. 

 

 

KATEDRA OBČIANSKEHO A OBCHODNÉHO PRÁVA  

Klinika  ochrany  spotrebiteľa.  Katedra  berie  na  vedomie  pripomienky  a bude  sa  snažiť  

zohľadniť ich v ďalšej výučbe predmetu. 

Klinika obchodného práva. Ďakujeme za kladné hodnotenie. 

Klinika ochrany práv detí. Katedra berie na vedomie pripomienky a bude sa snažiť  zohľadniť 

ich v ďalšej výučbe predmetu. 

Občianske  právo  hmotné  I.  Katedra  berie  na  vedomie  pripomienky  a bude  sa  snažiť  

zohľadniť  ich  v ďalšej  výučbe  predmetu.  Individuálne  pripomienky  boli  vyučujúcimi 

prediskutované. 



 
 

Úvod do štúdia práva. Katedra berie na vedomie pripomienky a bude sa snažiť  zohľadniť ich 

v ďalšej výučbe predmetu. 

Občianske právo hmotné  – všeobecná časť. Ďakujeme za kladné hodnotenie. 

Občianske právo hmotné ‐ rodinné právo. Vďaka za kladné hodnotenie. 

Klinika obchodného práva. Vďaka za kladné hodnotenie. 

Klinika  ochrany  spotrebiteľa.  Katedra  berie  na  vedomie  pripomienky  a bude  sa  snažiť  

zohľadniť ich v ďalšej výučbe predmetu. 

Občianske právo procesné I. Vďaka za kladné hodnotenie. 

Obchodné právo I. Za kladné hodnotenie ďakujeme. 

Obchodné právo II. Vďaka za kladné hodnotenie. 

Občianske  právo  hmotné  I.  Katedra  berie  na  vedomie  pripomienky  a bude  sa  snažiť  

zohľadniť ich v ďalšej výučbe predmetu. 

Klinika spotrebiteľského práva. Pripomienky budeme spracovávať s vyučujúcim predmetu. 

Občianske právo procesné II. Vďaka za kladné hodnotenie. 

Súborný seminár z občianskeho práva a aplikačná prax. Vďaka za kladné hodnotenie. 

Prípadové štúdie z civilného procesu.  Vďaka za kladné hodnotenie. 

 

KATEDRA TEÓRIE PRÁVA A ÚSTAVNÉHO PRÁVA 

Dejiny  európskeho  politického  a  právneho myslenia.  Ďakujeme  za  spätnú  väzbu.  Ak  by 

dištančné  vzdelávanie prebiehalo  aj budúci  akademický  rok,  katedra  je pripravená navýšiť 

počet  online  prednášok  tak,  aby  výučba  prostredníctvom  textového  semináru  bola  skôr 

výnimkou ako pravidlom. Náročnosť skúšky bola prispôsobená faktu, že študenti a študentky 

nemali dostupné online prednášky v rozsahu celej preberanej matérie.   

Teória práva  I.  Ďakujeme  za pozitívnu  spätnú väzbu a berieme  ju ako  záväzok pokračovať 

v nastavenom  trende.  Sme  si  vedomí,  že  online  skúšanie  nemusí  vyhovovať  každému, 

zároveň  sme však  chceli nastaviť náročnosť  skúšky vyššie, pretože Teória práva  je kľúčový 

predmet právnického  vzdelávania.  Študentom  a študentkám  vždy  jasne  komunikujeme,  že 

otázky na skúšku sú pripravované z učebnice, ktorá je povinnou literatúrou. 

Združovacie  právo.  Ďakujeme  za  pozitívnu  spätnú  väzbu,  ktorá  je  pre  doc.  Gajdošovú 

motiváciou k ďalšej práci. 

Ústavné  právo  I.  Katedra  ďakuje  za  spätnú  väzbu  a  vyjadruje  záväzok  pokračovať 

v nastavenom  trende.  Čo  sa  týka  dĺžky  rozhodnutí,  ktoré  je  potrebné  načítavať  si  na 

semináre,  vyučujúci  si  dali  záležať  na  tom,  aby  uvedené  rozhodnutia  podstatne  skrátili 

v porovnaní  s ich  pôvodným  rozsahom,  čím  sa  snažili  vyjsť  študentom  a študentkám 

v ústrety. 



 
 

Klinika  teórie hier a  racionálneho  rozhodovania. Vyučujúci predmetu  ďakujem  za  spätnú 

väzbu a vníma ju ako záväzok.  

 

KATEDRA TRESTNÉHO PRÁVA A KRIMINOLÓGIE 

Penitenciárna  prax.  Katedra  trestného  práva  a kriminológie  si  cení  pozitívne  hodnotenie 

predmetu a bude sa naďalej snažiť zachovať štandard predmetu ako aj kvality jeho výučby. 

Právna klinika pre občanov mesta Trnava I. Katedra trestného práva a kriminológie si cení 

pozitívne hodnotenie predmetu a bude sa naďalej snažiť zachovať štandard predmetu ako aj 

kvality jeho výučby. 

Klinika trestného práva. Katedra trestného práva a kriminológie si cení pozitívne hodnotenie 

predmetu. Pokiaľ ide o exkurziu, ktorá mala byť náplňou predmetu, táto jeho súčasťou  býva 

každý rok, avšak   v roku 2020     to možné nebolo zo zrejmých objektívnych dôvodov. Pokiaľ  

ide  o námietky  študentov  1.  ročníka Mgr.  v tomto  ohľade  si  dovolíme  uviesť,  že    počas 

výučby  sa  pedagóg  permanentne  študentov  pýtal  na  to,  čomu  nerozumejú  a čo  by 

potrebovali ešte viac vysvetliť, ale študenti nikdy žiadne otázky tohto charakteru nemali.  

Trestné právo hmotné I. Katedra trestného práva a kriminológie si cení pozitívne hodnotenie 

predmetu a pokiaľ ide o námietku dotýkajúcu sa nejednotnosti spôsobu hodnotenia, katedra 

už hneď nasledujúci semester prijala opatrenie k zjednoteniu spôsobu hodnotenia. 

Trestné  právo  procesné  II.  Katedra  trestného  práva  a  kriminológie  si  cení  pozitívne 

hodnotenie  predmetu  a pokiaľ  ide  o námietky  dotýkajúce  sa  spôsobu  výučby 

prostredníctvom  rozdania  prípadov  študentov,  katedra  v tomto  ohľade  prijme  potrebné 

opatrenie, ktoré zabezpečí, že týmto spôsobom už cvičenia prebiehať nebudú. 

Kriminológia. Katedra trestného práva a kriminológie si cení pozitívne hodnotenie predmetu 

a pokiaľ  ide o námietku dotýkajúcu sa  formy cvičení, katedra pracuje na  tom, aby sa  tento 

spôsob výučby zmenil počnúc nasledujúcim akademickým rokom. 

Kriminalistika.  Katedra  trestného  práva  a  kriminológie  si  cení  pozitívne  hodnotenie 

predmetu a bude sa naďalej snažiť zachovať štandard predmetu ako aj kvality jeho výučby. 

Súborný  seminár  z  trestného  práva  a  aplikačná  prax.  Katedra  trestného  práva  a 

kriminológie  si  cení  pozitívne  hodnotenie  predmetu  a  bude  sa  naďalej  snažiť  zachovať 

štandard predmetu ako aj kvality jeho výučby. 

Súdne  lekárstvo.  Katedra  trestného  práva  a  kriminológie  si  cení  pozitívne  hodnotenie 

predmetu a bude sa naďalej snažiť zachovať štandard predmetu ako aj kvality  jeho výučby. 

Pokiaľ  ide o organizáciu predmetu katedra prijme potrebné opatrenie, aby sa predchádzalo 

týmto problémom do budúcnosti. 

Dokazovanie  v  trestnom konaní. Katedra  trestného práva  a  kriminológie  si  cení pozitívne 

hodnotenie predmetu a bude  sa naďalej  snažiť zachovať  štandard predmetu ako aj kvality 

jeho výučby. 



 
 

 

KATEDRA SPRÁVNEHO PRÁVA,  PRÁVA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA               

A  FINANČNÉHO PRÁVA 

Spravodajské služby. Ďakujem za pozitívne hodnotenie predmetu. Bude nás zaväzovať aj do 
budúcnosti z hľadiska napĺňania a dosahovania požiadaviek kvality.  
 
Potravinové právo. K hodnoteniu katedry nemáme pripomienky, ďakujeme za hodnotenie. 
 
Správne  právo  hmotné  I.  Ďakujeme  za  pozitívne  hodnotenia  predmetu.  Čo  sa  týka 
pripomienok k výučbe –  intenzita prípadov  je nastavená vysoko, katedra navyše organizuje 
jednu  samostatnú  prednášku  s celým  ročníkom,  na  ktorej  preberá  prípady  a okrem  toho 
poskytuje  študentom nahrávku  k prednáške,  aby nedošlo  k ukráteniu  z teoretickej  výučby. 
Nedochviľnosť a namietané slabšie vedenie seminárov zo strany pedagóga boli konzultované 
a taktiež boli prijaté aj nápravne opatrenia, za ktorých vedúci katedry zasiela svoje prípady aj 
do dotknutých študijných skupín s pokynmi k výučbe. 
 
Správne právo procesné – Správne konanie. Ďakujeme za pozitívne hodnotenie prednášok 
aj  cvičení.  V nastavenom  spôsobe  výučby  budeme  pokračovať.  Keďže  v pozmenenom 
študijnom  programe  ide  o jednohodinové  cvičenie,  bolo  potrebné  prispôsobiť  aj  rozvrh 
cvičenia:  opakovacie  okienko  a následne  prípadové  štúdie  k  aktuálne  preberanej matérie. 
Spôsob  skúšky  bol  nastavený  tak,  aby  študent  v časovom  limite  vecne  a  jasne  napísal 
odpoveď na otvorenú otázku, t. j. vyžadovala sa konkretizovaná odpoveď. 
 
Správne právo hmotné SF (subjekty, formy činnosti). Ďakujeme za hodnotenie.  
 
Správne  právo  procesné  OSK  (osobitné  správne  konania).  Návrh  ohľadom  zosúladenia 
štátnicových  otázok  bol  vyriešený  už  v  rámci  skoršieho  podnetu  študenta.  V  ostatnom 
ďakujem za hodnotenie. 
 
Správne právo hmotné OSS. Ďakujem za hodnotenie.  
 
Klinika  obecnej  samosprávy.  Ďakujem  za  pripomienky.  Katedry  zváži  reštrukturalizáciu 
uvedeného  predmetu  do  ďalšieho  akademického  roka  v podobe  personálnej,  ako  aj 
materiálnej (poznatkovej). 
 
Manažment pre právnikov. Ďakujeme za hodnotenie.  
 
Právo životného prostredia. Ďakujeme za hodnotenie. 
 
Klinika  prokuratúry.  Ďakujeme  za  hodnotenie,  zaradenie  predmetu  v rozvrhu  a jeho 
hodinová  dotácia  je  otázkou  skladby  študijného  programu  a patrí  do  pôsobnosti  vedenia 
fakulty.  
 
Potravinové právo. Ďakujeme za hodnotenie. 
 



 
 

Finančné  právo  RP  (rozpočtové  právo).  Ďakujeme  za  hodnotenie,  zaradenie  predmetu 
v študijnom programe patrí do pôsobnosti vedenia fakulty. 
 
Klinika výkonu súdnictva a správy súdov. Ďakujeme za pozitívnu spätnú väzbu – budeme sa 
snažiť prinášať aktuálny obsah z oblasti súdnictva aj naďalej. 

 

KATEDRA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA A EURÓPSKEHO PRÁVA 

Medzinárodné právo verejné I.  Hodnotenie predmetu v zásade pozitívne, čo sa týka skúšky, 

čas bol pridaný oproti minulému roku  (+7 min) a otázky zostali v rovnakom formáte, pričom 

sme na základe žiadostí študentov zmenili hodnotenie    ‐ hodnotí sa každá možnosť v rámci 

jednej otázky. Pri písomnej forme skúšky pri prezenčnej forme vzdelávania síce študent mal 

na vypracovanie testu 45 minú, ale skladba otázok bola iná, bolo  otázok testových a otázok 

otvorených a priemerná doba odovzdania testu bola 25 min. 

Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín. Pozitívne hodnotenie, budeme sa 

snažiť minimálne o udržanie tejto úrovne. 

Klinika  antidiskriminačného  práva.  Pozitívne  hodnotenie,  budeme  sa  snažiť  minimálne 

o udržanie tejto úrovne. 

Európske  právo.    Hodnotenie  predmetu  v zásade  pozitívne,  zvolený  spôsob  výučby  časti 

študentov  nevyhovoval,  ale  väčšina  bola  s ním  spokojná,  vyučujúci  sa  budú  venovať 

prehodnoteniu formy skúšky ako aj zaradeniu otázok (chytákov) do testu.  

Medzinárodné právo verejné II.  V zásade pozitívne hodnotenie, vyučujúci sa budú venovať 

prehodnoteniu otázok na testoch ako aj rozsahu vyučovanej matérie. 

Medzinárodné vzťahy.   Pozitívne hodnotenie, budeme sa snažiť minimálne o udržanie tejto 

úrovne.  

Klinika migračného práva  I. Pozitívne hodnotenie, budeme sa snažiť minimálne o udržanie 

tejto úrovne. 

Klinika azylového práva  I.   Pozitívne hodnotenie, budeme  sa  snažiť minimálne o udržanie 

tejto úrovne. 

Medzinárodné právo súkromné.  Pozitívne hodnotenie, budeme sa snažiť minimálne 

o udržanie tejto úrovne. 

Európske právo. Pozitívne hodnotenie, budeme sa snažiť minimálne o udržanie tejto úrovne. 

 

 

ÚSTAV PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

Ďakujem za pozitívnu spätnú väzbu vyjadrenú  v predmetovej ankete. 

Návrh ohľadne úpravy skúšobných otázok zapracujem v najbližšom akademickom roku. 

 



 
 

 

KATEDRA PREPEDEUTIKY PRÁVNICKÝCH PREDMETOV 

Všeobecná ekonomická teória. Ďakujeme za zaslanie  informácií a spätnej väzby na výučbu 
predmetov  zabezpečovaných  KPPP  v podobe  výstupov  z Predmetovej  ankety  za  zimný 
semester  2020/2021.  Po  posúdení  pripomienok  od  študentov  možno  konštatovať 
nasledovné: 
‐ Dištančná  výučba prebiehala podľa možností pre  jej organizáciu  externými  vyučujúcimi 

podľa Príkazu rektora TU, t. j. zverejnením prednášok aj s popisom a vysvetlením všetkých 
podstatných pojmov a definícií (t. j. prepis hovorenej prednášky); 

‐ Informácie o priebehu výučby boli pre denné aj externé štúdium riadne a včas zverejnené 
na webe KPPP ako aj v systéme MOODLE – nevedomosť o forme výučby bola možná  len 
nečítaním pokynov a duplicitne zverejnených informácií; 

‐ Všetky prednášky boli dostupné v MOODLE pre denných aj externých študentov v plnom 
rozsahu,  a to  podľa  rozvrhu  (t.  j.  najneskôr  pred  časom  konania  riadnej  výučby  podľa 
rozvrhu); 

‐ Možnosť  konzultácie  alebo  zaslania  otázok  zo  strany  študentov  nebola  takmer  vôbec 
využitá. Tí, ktorí zaslali svoje otázky, odpovede dostávali priebežne obratom. 

Predmet Všeobecná ekonomická teória má svoje stabilné miesto v štruktúre predmetov PF 
TU  v Trnave.  V prípade  pokračujúcej  dištančnej  výučby  budú  prednášky  aj  cvičenia 
zabezpečované online, cez MS TEAMS.  
 
Právna  rétorika.  Ďakujeme  za  zaslanie  informácií  a spätnej  väzby  na  výučbu  predmetov 

zabezpečovaných  KPPP  v podobe  výstupov  z Predmetovej  ankety  za  zimný  semester 

2020/2021.  Po  posúdení  jednotlivých  výstupov  pozitívne  vnímame  hodnotenie  študentov. 

Predmet Právna rétorika má svoje stabilné miesto v štruktúre predmetov PF TU v Trnave, čo 

svojimi reakciami potvrdili a pozitívne vnímajú naši študenti. 

Právna klinika pre komunity III. Ďakujeme za zaslanie  informácií a spätnej väzby na výučbu 

predmetov  zabezpečovaných  KPPP  v podobe  výstupov  z Predmetovej  ankety  za  zimný 

semester  2020/2021.  Po  posúdení  jednotlivých  výstupov  pozitívne  vnímame  hodnotenie 

študentov.  Predmet  Právna  klinika  pre  komunity  má  svoje  stabilné  miesto  v štruktúre 

predmetov PF TU v Trnave, čo svojimi reakciami potvrdili a pozitívne vnímajú naši študenti. 

 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

Anglický  jazyk  pre  právnikov  I.  Za  kladné  vyjadrenia  pedagóg  vyslovuje  vďaku  a  aj  
v budúcnosti sa bude snažiť zvyšovať úroveň učebných materiálov aj pedagogického procesu. 
 

Kurz praktických zručností budúceho právnika.   

i/ V prvom  rade  som  rada  za pozitívnu  spätnú väzbu aj vzhľadom na  skutočnosť,  že  tento 

predmet, ktorý je z 90 % praktický predmet je v tejto dobe obzvlášť náročné učiť v “online” 

podobe. Napriek uvedenému si myslím, že sme to so študentmi zvládli obstojne;  



 
 

ii/  S  pripomienkou  “o  niečo  viac  praktických  úloh  (právne,  formálne  písanie)”  súhlasím. 

Samozrejme  počas  riadnej  prezenčnej  výučby  by  priebeh  cvičení  mal  inú  dynamiku  a 

charakter v rámci precvičovaní si určitých praktických zručností a schopností, avšak v rámci 

výučby  prostredníctvom Moodle  považujem  za  dostatočné  zvolené množstvo  praktických 

úloh a cvičení v takom rozsahu, aby   tento rozsah nezasahoval do voľného času študenta a 

bol realizovateľný v rámci časového vymedzenia predmetu v rámci rozvrhu (aj s ohľadom na 

technické možnosti Moodle).  

 

 

 

                                                


