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Druh vzdelávacej činnosti: Cvičenie, Prednáška, Seminár

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 2

Za obdobie štúdia: 58,0,24

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný

semester: ZS

Stupeň štúdia: 1.

Odporúčaný

semester
Študijný program

3.rok ZS Právo (DŠBc-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie: písomná skúška

Ukončené:

Výsledky vzdelávania:

CIEĽ PREDMETU:

Cieľom predmetu Metodologické praktikum z dejín štátu a práva je priblížiť študentom oblasť odbornej a vedeckej práce v teoretickej a súčasne aj v

aplikačnej rovine. Teoretické zameranie predmetu bližšie rozvinie poznatky získané na predmetoch Metodológia vedeckej práce a Dejiny práva na

území Slovenska I. a II. Osobitne sa predmet zameria na rozvoj logického a koncepčného myslenia študenta pri skladbe odborného textu, na

techniku (odbornej a vedeckej) práce a štýl odborného textu a jeho výrazové prostriedky. Praktická rovina zahrnie nielen prácu s relevantnou

literatúrou a prameňmi (zhodnotenie významu a možností ich spracovania), rešerše, ale aj vhodné komponovanie získaných poznatkov do uceleného

súboru vlastného autorského diela v podobe záverečnej písomnej práce. Študent pretaví získané poznatky o technike a štýle vedeckej práce, o

metódach vedeckej práce a o jej etike do samostatnej záverečnej práce, ktorú verejne prezentuje. Súčasťou prezentácie záverečnej práce je aj

formulácia vlastného postoja k prípadnej kritike a reakcia na prednesené diskusné príspevky. Predmet študentov vedie k analytickému, syntetickému

(kontextuálnemu, systémovému) ako aj kritickému mysleniu.

VÝSLEDKY VZDELÁVANIA:

Po absolvovaní predmetu Metodologické praktikum z dejín štátu a práva je študent schopný samostatne tvorivo pracovať (cez prácu s konkrétnou

pramennou matériou), obhájiť vlastné autorské tézy a stanoviská, formulovať a tvoriť diskusné príspevky a i., čo môže byť praktickým východiskom

pre kvalifikačné práce prípadného adepta v odbore dejín štátu a práva na území Slovenska, aj európskych právnych dejín či iných vedných odborov.

Študent nadobudne špeciálne teoretické i praktické poznatky využiteľné pri tvorbe záverečných prác alebo iných odborných textov z dejín štátu a

práva, ktoré mu pomôžu docieliť, aby jeho text spĺňal špecifické materiálne a formálne štandardy textov koncipovaných v rámci dejín štátu a práva.

Stručná osnova predmetu:

1.      Koncepcia práce a jej logická štruktúra - konzultácie.

2.      Zhodnotenie stavu rozpracovania záverečnej písomnej práce, zhodnotenie výberu prameňov a literatúry.

3.      Pôvodnosť poznatkov autora a etika používania prameňov.

4.      Citačná norma. Metodológia záverečnej písomnej práce.

5.      Práca s prameňmi a literatúrou (rešerše, preklady, excerpcie).

6.      Koncepcia práce, jej metodológia a logická štruktúra - konzultácie.

7.      Štýl písomnej záverečnej práve, jeho prístupnosť, zrozumiteľnosť a logické usporiadanie textu.

8.      Formálna stránka úpravy dokumentu. Terminológia a požiadavka odbornosti textu.

9.      Zhodnotenie prínosu diela, formulácia vlastného autorského postoja ku prípadnej kritike a obhajoba vlastných myšlienok a názorov počas

tvorby práce a pri jej verejnej prezentácii.

10.     Verejná prezentácia záverečnej práce, diskusia, formulácia diskusných príspevkov – 1. časť.

11.     Verejná prezentácia záverečnej práce, diskusia, formulácia diskusných príspevkov – 2. časť.

Odporúčaná literatúra:

Povinná literatúra:

MOSNÝ, Peter – LACLAVÍKOVÁ, Miriam – SISKOVIČ, Štefan: Metodológia vedeckej práce (pre potreby právnického štúdia). Trnava : Typi

Universitatis Tyrnaviensis, 2015.

Výberová odporúčaná literatúra (závisí aj podľa témy zvolenej záverečnej práce):

BEŇA, Jozef – GÁBRIŠ, Tomáš: Dejiny práva na území Slovenska I (do roku 1918). Bratislava : VO PraFUK, 2008.

KNAPP, Viktor: Úvod do vědecké práce. (Vědecká propedeutika). Brno, 1981.



KNAPP, Viktor: Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha, 1996.

KRSKOVÁ, A.: Štát a právo v európskom myslení. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2002

LUBY, Štefan: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava : Iura Edition, 2002.

MALÝ, Karel a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. vyd. Praha : Linde, 2004.

MALÝ, Karel - SIVÁK, Florián: Dejiny štátu a práva v Česko–Slovensku do roku 1918. Bratislava : Obzor, 1992.

MOSNÝ, Peter - HUBENÁK, Ladislav: Dejiny štátu a práva na Slovensku. Košice: Aprilla, s.r.o., 2008.

MOSNÝ, Peter – LACLAVÍKOVÁ, Miriam: Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (od najstarších čias do roku 1848). Šamorín: Heuréka,

2010.

MOSNÝ, Peter – LACLAVÍKOVÁ, Miriam: Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (1848 - 1948). Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku –

Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014.

MOSNÝ, Peter – LACLAVÍKOVÁ, Miriam: Dejiny štátu a práva na území Slovenska : (od najstarších čias do roku 1848). 1. Bratislava : Wolters

Kluwers, 2015.

OCHRANA, F.: Metodologie vědy. Úvod do problému. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2010.

STIPTA, István: Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918. Košice : Nica, 2004.

ŠVECOVÁ, A. – GÁBRIŠ, T.: Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.

Elektronické zdroje:

www.psp.cz/eknih

ASPI

Edície prameňov:

LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriana : Pramene práva na území Slovenska I : Od najstarších čias do roku 1790. Trnava : Typi

Universitatis Tyrnaviensis, 2007.

LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriana : Pramene práva na území Slovenska II : 1790 - 1918. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis,

2012.

LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriana: Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku : (od najstarších čias do roku 1848). I. Trnava :

Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015.

LACLAVÍKOVÁ, M. - ŠVECOVÁ, A.: Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku. II. zväzok. (1848-1948). Trnava: Typi Universitatis

Tyrnaviensis, 2016

SIVÁK, F.: Pramene a dokumenty k slovenským a českým dejinám štátu a práva. I., II. časť. Bratislava, 1994.

VOJÁČEK, Ladislav – GÁBRIŠ, Tomáš : Pramene k právnym dejinám Slovenska II (po roku 1918) : Praktické štúdie. Bratislava : VOPraFUK,

2009.

Corpus Iuris Hungarici.

Zbierka zákonov a nariadení štátu československého (1918-1939)

Slovenský zákonník (1939-1945).

Zbierka nariadení SNR.

Zbierka zákonov ČSR (1945-1989).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 78

A B C D E FX

83% 17% 0% 0% 0% 0%

Vyučujúci:

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., skúšajúci, cvičiaci

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2017

Schválil: Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.


