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Právnici to už majú ťažké
Štúdium práva už dávno nie je voľnou vstupenkou na trh práce či zárukou dobre plateného džobu.
Absolventov - čerstvých
právnikov je veľa a tak je v tejto sfére silná konkurencia. V
ďalšom dieli seriálu Nájdite si prácu s HN bude porota
hodnotiť Jána, ktorý končí právnickú školu v septembri. "V
minulosti ma lákala diplomacia, teraz to vidím reálnejšie na
právnické oblasti, najskôr advokácia,“ hovorí Ján.
Súdy, advokácia, prokuratúra, firemné právo alebo čosi úplne
iné - čo poradia odborníci na trhu práce mladému uchádzačovi
o prácu? Pomôže mu, že žiada nástupný plat 600 eur mesačne?
Kľukatá cesta k titulu
Ján je piatak na práve v Plzni, v septembri plánuje vybojovať
posledné štátnice a obhájiť záverečnú prácu. Cesta za titulom
magistra právnych vied však bola dlhá a kľukatá. Ako študent
politológie si povedal, že v živote nájde reálne uplatnenie skôr
ako právnik a zapísal sa aj na štúdium práva do Brna.
"Politológia bola skôr hoby, do budúcna sa chcem určite
venovať právu,“ tvrdí, hoci štúdium politológie ho bavilo viac.
V piatom ročníku prestúpil z Brna na plzenskú univerzitu.
"Kvôli jednej skúške, boli tam aj osobné spory, aj spory medzi
pedagógmi, nepripustili by ma k štátnici,“ vysvetľuje. Napriek
zvedavosti poroty už do väčších detailov zachádzať nechce.
Posledné štátnice ho čakajú v septembri. Ak ich dokončím,
bude to pre mňa najväčší dosiahnutý úspech, spolu s
vyštudovaním politológie a zdravím, odpovedá na otázku z
poroty na tri najväčšie úspechy v živote.
Prebytok právnikov
Po nežnej revolúcii patrilo právo s ekonómiou medzi
najatraktívnejšie školy. Záujem bol obrovský, no za dvadsať
rokov sa trh nasýtil - univerzity opustili tisícky nových
absolventov. "Právnikov a advokátov je dosť - v komerčnom
sektore, v poradenstve, v službách, ako sú notári a advokácia,
takže absolventi majú problém sa uchytiť,“ hovorí odborník na
personalistiku Mario Fondati.
Situácia sa podľa ďalšieho člena poroty Petry Motyčkovej
trochu zlepšuje, no firmy hľadajú najmä šikovných právnikov s
kvalitným jazykom, najlepšie kombináciou nemčina angličtina. K tomu smerujú aj otázky na Jána. Ten s angličtinou
nemá problém, nemčinu však od gymnázia takmer nepoužil neuviedol ju dokonca ani do životopisu. Ďalšie otázky odhalia
ešte jedno plus - prax počas školy v advokátskej kancelárii v
Pezinku. "Prístup k práci, zodpovednosť a precíznosť, že si vezmem úlohu za svoju a snažím sa dokončiť
robotu ako najlepšie viem, pod stresom dokážem zmobilizovať sily a dokončiť prácu, som kreatívny a viem
dať právnickým textom myšlienku, aby neboli jednotvárne,“ vymenúva Ján silné stránky, ktoré ho okrem
vzdelania predurčujú na prácu v advokácii.
Plat ako investícia
"Chcel by som mesačne 600 až 800 eur, ale po dohode sa dá ísť aj nižšie, viem, že nástupné platy
koncipientov sú zhruba 500 eur,“ hovorí Ján na záver. Plat, ktorý nádejný advokát požaduje, porotu
neprekvapuje - koncipient sa považuje v advokácii za budúcu konkurenciu a relatívne nízky plat ako
vstupnú investíciu koncipienta.
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Zdá sa, že personalisti vedia dosť. Namiesto práva však odporúčajú Jánovi inú kariérnu cestu - hodí sa im
viac na akademickú pôdu. "Skúste pouvažovať nad miestom asistenta na fakulte alebo na akadémii vied,“
navrhuje personalista Martin Buršák.
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Porota HN: hodnotí budúceho právnika Jána
Martin Buršák, personálny riaditeľ Syráreň Bel Slovensko
Životopis: Životopis je veľmi slabý, neprešli by ste cez prvé kolo výberu. Chýbajú roky vzdelania, úroveň
pri jazykových a PC zručnostiach. Ak máte seriózny záujem o prácu, musí to byť vidieť aj na životopise.
Vystúpenie: V prezentácii máte veľké rezervy. Nevhodné je držanie tela, prvé vyjadrenia boli veľmi
stručné, prešli ste rýchlo k platu a benefitom bez toho, aby ste bližšie rozviedli vzdelanie, prax a
background. Na otázky ste odpovedali veľmi abstraktne a nejednoznačne, odpovede boli často podmienené
spojením „v rámci možností“. Ak chcete presvedčiť, že ste dobrý a máte záujem o prácu, vyhýbajte sa tomu,
pretože za dverami čaká na pohovor ďalších dvadsať uchádzačov. Možno je vám také vystupovanie vlastné,
no vo firemnej kultúre by takéto vystupovanie neprešlo.
Verdikt: Odporúčanie do budúcnosti – môže to byť právo a medzinárodné vzťahy, ale môže to byť aj sféra
vedy, výskumu a vzdelávania. Skúste pouvažovať nad miestom asistenta na fakulte, alebo na ústave SAV, či
by vás to oslovilo. Ja vás vidím tam. Mzdová požiadavka je v norme.
Martina Gretschová, personalistka KPMG Slovensko
Životopis: Odporúčam prepracovať životopis. Uveďte všetky pracovné skúsenosti, ktoré vám pomôžu
získať prácu, o ktorú sa uchádzate. V životopise vám napríklad chýba prax v advokátskej kancelárii, čo je
podstatná vec.
Vystúpenie: Pripravte si odpovede, aby ste boli presvedčivejší. Popracujte na celkovej prezentácii a
vystupovaní.
Verdikt: Pozitívne hodnotím, že viete, čo chcete, v akej oblasti chcete pracovať. Treba si za tým ísť a
pracovať na sebe. Je vidieť vašu ochotu ďalej sa vzdelávať, o čom svedčí aj zápis na štúdium práva po
skončení štúdia politológie. Okrem oblastí vedy a vzdelávania by som spomenula ešte jednu radu. Tým, že
sa niekde zamestnáte, hoci aj ako koncipient, získavate prax, skúsenosti, pracovné návyky, iné zručnosti a
časom sa zlepší aj vystupovanie. Venujte sa cudzím jazykom. Na prácu koncipienta máte relevantné platové
požiadavky.
Mario Fondati, partner Amrop Slovakia
Životopis: Chýbajú informácie, potrebné je zmeniť aj štruktúru. Najprv by ste mali uviesť roky, kedy ste
pracovali a až za tým názov firmy, pozíciu a obsah pracovnej náplne, aby to bolo prehľadné. Čím menej
pracovných skúseností máte, o to viac treba rozviesť a vyšpecifikovať vzdelávanie. Uviesť, čo ste na škole
robili, doplniť diplomovú prácu. Ak hovoríte, že ste štyri roky študovali nemčinu, napíšte si to aspoň ako
úroveň napríklad mierne pokročilý a do zátvorky uveďte, že nemáte prax v posledných rokoch.
Vystúpenie:
Bolo na vás vidieť nervozitu, ale to je pochopiteľné, bude to pohovor od pohovoru čoraz lepšie.
Verdikt:
Zdá sa mi, že vás lákajú poznatky. Máte dobré schopnosti študovať, nasávať nové vedomosti. Myslím, že
vám sedí vzdelávacia alebo vedeckovýskumná činnosť, napríklad pôsobenie na vysokej škole ako odborný
asistent. Plat by mohol byť 700 až 800 eur. Vzhľadom na veľký záujem o štúdium práva v 90. rokoch je
dnes právnikov dosť a absolventi majú problém sa uchytiť. Miesta koncipientov sa obsadzujú napríklad aj
cez pedagógov, ktorí sú v kontakte s praxou a odporúčajú kanceláriám šikovných študentov.
Petra Motyčková, personalistka R. I. Consultancy Services
Životopis: Chcete sa umiestniť na trhu práce, predať sa. Podľa toho musí vyzerať aj životopis, musí vás
reprezentovať, predať. Právnické kancelárie si cenia, ak uchádzač praxoval už počas školy. Zbytočne prídete
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o body, ak to neuvediete.
Vystúpenie: Hlásite sa do advokátskych kancelárií, kde pracujú ľudia, ktorí denne komunikujú s klientmi a
musia primerane tomu aj vystupovať. Popracujte na reprezentatívnejšej prezentácii. Pôsobí nepresvedčivo,
ak niečo poviete a vzápätí do znegujete. Myslite na cieľ, s ktorým ste prišli na pohovor a odpovedajte
stručne, jasne a výstižne. Otázky na silné a slabé stránky, či najväčšie dosiahnuté úspechy sú na pohovoroch
bežné, pripravte si odpoveď. Zdravie je úžasná vec, ale mali by ste uviesť skôr profesijné úspechy.
Verdikt: Vidím vás v oblasti Európskej únie a inštitúcií naviazaných na Brusel. Potrebujú právnikov,
musíte však pracovať na jazykovom vybavení. Slovenské advokátske kancelárie ponúkajú koncipientom len
400-500 eur, pretože to berú ako ich investíciu, ktorá sa im vráti, keď zložia advokátske skúšky. Klienti však
hľadajú právnikov skôr na senior pozície, pretože koncipientov si vedia nájsť kancelárie samé, tieto miesta
obsadzujú často študentmi, ktorí u nich praxovali počas štúdia a poznajú ich.
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