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Výskum „Uplatnenie absolventov Teologickej fakulty Trnavskej univerzi-
ty v pracovnom živote“ sa uskutočnil elektronickou formou v januári a februári 
roku 2013. Zber údajov realizoval študent druhého ročníka magisterského 
stupňa na katedre náuky o rodine v rámci svojej diplomovej práce. Oslovení 
boli všetci absolventi teologickej fakulty od jej zriadenia v roku 1997, u ktorých 
mala fakulta evidované ich kontaktné údaje. Z 320 poslaných mailov dotazník 
vyplnilo 97 absolventov školy, z toho dve tretiny laikov, zvyšok sú ženy a muži 
z rehoľných spoločenstiev. Priemerný vek zapojených absolventov do výskumu 
je 34 rokov. Štyria respondenti ukončili štúdium kresťanskej fi lozofi e magister-
ským alebo bakalárskym stupňom, ostatní približne v tretinových podieloch 
smery katolícka teológia, náuka o rodine a formácia a vedenie spoločenstiev. 
Pomer skúmaných absolventov externého a interného štúdia je 50 : 50.

Dotazník obsahoval 30 otázok zameraných na spätnú väzbu bývalých 
študentov na kvalitu prednášajúcich, organizáciu štúdia a na využitie štúdia 
v pracovnom živote. V nasledujúcej refl exii vyberám niekoľko oblastí z výskumu 
a pri vybraných otázkach porovnávam odpovede laikov a zasvätených osôb.

 Interpretácia odpovedí
Deväť z desiatich absolventov spätne hodnotí úroveň štúdia ako v eľmi 

dobrú alebo dobrú (obr. 1). Uvedený stav naznačuje, že fakulta zanecháva u bý-
valých študentov pocit spokojnosti aj po viacerých rokoch v pracovnom živote.

Obr. 1. Ako ste spokojný s úrovňou absolvovaného štúdia na TF TU?
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Jednou z otázok bolo subjektívne vyhodnotenie statusu absolventa 
teologickej fakulty na základe vlastnej skúsenosti po nástupe na pracovný trh. 
Pri výsledkoch stoja za povšimnutie výpovede laikov, ktorí hodnotia status ab-
solventa v spoločnosti ako veľmi nízky alebo takmer nijaký. Nedôvera v dobrý 
status je u študentov laikov až trojnásobne vyššia ako pri rehoľníkoch (obr. 2).

Obr. 2. Aký spoločenský status má podľa vás absolvent TF TU?

To, ako štúdium pripravilo študentov na pracovný život, hodnotí deväť 
z desiatich rehoľníkov ako veľmi dobre alebo dobre (obr. 3). Pokiaľ ide o obsahy 
štúdia a ich spojenie s praxou, rehoľníci dávajú najčastejšiu spätnú väzbu, že im 
štúdium vyhovovalo. Niektorí navrhujú viac priestoru na psychologické výcviky 
a väčšiu interakciu prednášajúcich so študentmi. Dvaja z nich vyžadujú lepšie 
spojenie predmetov s praxou. Na druhej strane až štyria z desiatich laikov 
sa vyjadrujú o nízkej, alebo takmer nijakej pridanej hodnote štúdia pre prax. 

Obr. 3. Ako hodnotíte pripravenosť absolventa TF TU do praxe?

Aj pri otázke číselného vyhodnotenia relevantnosti obsahu ponúkaných 
predmetov ku študovanému odboru, kde bola možnosť vybrať si hodnotenie 
od 1 (úplne relevantné) po 5 (veľmi málo relevantné), sú laici kritickejší. Ich 
priemerné hodnotenie je 2,3 a u zasvätených osôb priemerné číslo má hod-
notu 2,1. V téme spojenia predmetov s praxou viacero laikov poukazuje na 
potrebu zaviesť predmety, ktoré by ich lepšie pripravili do praxe, no nevedia 
ich špecifi kovať. Požiadavky tých, ktorí uviedli aj konkrétne návrhy k obsahom 
štúdia, možno mapovať v týchto oblastiach: viacero predmetov v odbore soci-
álna práca, ekonomicko-manažérske predmety, dosahy katolíckej teológie na 
prax v súčasnosti, prednášky odborníkov v odbore s konkrétnymi praktickými 
príkladmi, zaradenie zahraničných prednášajúcich do ponuky štúdia, jasnejšia 
vzájomná nadväznosť predmetov, seminár o možnostiach vyhľadávania pracov-
ného miesta, metodika duchovného poradenstva, niečo zo sociológie. Dvaja 
študenti študijného smeru náuka o rodine vyjadrili potrebu, aby katedra už 
počas štúdia pomáhala študentom nájsť ich budúce pracovné uplatnenie cez 
spoluprácu s cirkevnými organizáciami, a tým aj korigovať obsahy štúdia podľa 
potrieb potenciálnych zamestnávateľov. Číselné vyhodnotenie dostatočného 
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výberu voliteľných predmetov opäť poukazuje na vyšší dopyt po takýchto pred-
metoch zo strany laikov (ich priemerné hodnotenie je 2,7, rehoľníci hodnotia 
spokojnosť s ponukou výberových predmetov číslom 2,5).

Viacerí respondenti sa vyjadrili, že štúdium na teologickej fakulte pre 
nich znamenalo prínos viac pre osobný rast ako pre kariérnu dráhu, čomu 
nasvedčuje aj fakt, že až 40 % z celkového počtu absolvovalo pred alebo po 
štúdiu na teologickej fakulte aj iné vysokoškolské štúdium (obr. 4). Medzi ďal-
šími školami sa najčastejšie vyskytujú cudzie jazyky, ekonómia, manažment, 
právo a pedagogika.

 Obr 4. Absolvovali ste pred alebo po štúdiu na TF TU aj iné
  vysokoškolské štúdium?

Kľúčovou otázkou výskumu je skúmanie aktuálneho pracovného 
zaradenia absolventov teologickej fakulty. Štatistické spracovanie odpovedí 
ukazuje, že najviac z nich pracuje v štátnej správe (obr. 5). Tu sú zaradení 
kňazi, úradníci vo verejných inštitúciách, traja zamestnanci v zdravotníctve, 
štyria doktorandi, vysokoškolskí pedagógovia. Medzi laikmi viac ako tretina 
opýtaných pracuje v súkromnej sfére na asistentských, manuálnych, odborných 
alebo manažérskych pozíciách. Do verejnej správy sú zahrnutí hlavne učitelia. 
V treťom sektore pracuje spolu deväť ľudí, a to predovšetkým v opatrovateľskej 
starostlivosti o deti alebo seniorov.

Obr. 5. Počty absolventov v aktuálnom pracovnom procese

Predložená interpretácia výsledkov realizovaného výskumu slúži ako 
jedna z prvých refl exií spätnej väzby od bývalých študentov na prínos štúdia 
pre ich profesionálny život. Ďalšie spracovania týchto údajov, prípadne ďalšie 
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výskumy majú ambíciu stať sa kľúčovými argumentačnými prvkami pri rozho-
dovaní vedenia o ďalšom smerovaní fakulty.
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