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Mapovanie záujmu o pokračovanie v odbornom 
jazykovom vzdelávaní v anglickom jazyku 

 
Justičná akadémia Slovenskej republiky, Pezinok 

 

 

Celkový počet respondentov: 171 

Prieskum prebiehal od 22. do 26. februára 2021. 

Otázka 1: 

 

Na akej jazykovej úrovni aktuálne študujete III. 
semester? 

Úroveň Počet odpovedí 
% z celkového 

počtu 

A2 19 11,1% 

B1 97 56,7% 

B2 11 6,4% 

B2C1 44 25,7% 
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Otázka 2: 

 

O pokračovanie v odbornom jazykovom vzdelávaní v anglickom jazyku on-
line formou na vyššej odbornej úrovni: 

Hodnota Počet odpovedí % z celkového počtu 

Mám záujem 166 97,1% 

Nemám záujem 5 2,9% 
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Otázka 3: 

 

Akú intenzitu výuky preferujete pre pokračovanie v odbornom 
jazykovom vzdelávaní? 

Hodnota Počet odpovedí % z celkového počtu 

Tak ako 
doteraz, t.j. 
frekvencia 

výuky 2x 90 
min. týždenne 

101 59,1% 

Pokračovanie 
v štúdiu v 

nižšej 
intenzite s 
možnosťou 
frekvencie 

výuky 1x 90 
min. týždenne 

70 40,9% 
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Otázka 4 

 

 

Uvítali by ste v rámci pokračovania v odbornom jazykovom vzdelávaní 
aj prípravu na medzinárodnú skúšku z právnickej angličtiny? 

Hodnota Počet odpovedí % z celkového počtu 

Áno 156 91,2% 

Nie 15 8,8% 
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