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Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 2/0

Za obdobie štúdia: 48,0,12,0

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný

semester: ZS

Stupeň štúdia: 1.

Odporúčaný

semester
Študijný program

2.rok ZS

Právo (XEŠBc-PRAj)

Právo (XDŠBc-PR)

Právo (XDŠBc-PRAj)

Právo (XEŠBc-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 je priblížiť študentom spôsoby a techniku vedeckej práce v teoretickej a súčasne aj v praktickej

rovine. Teoretické zameranie predstaví pojem vedy, vedeckej práce, vedeckého poznatku, a súčasne oblasť metodológie vied a druhy vedeckých

metód. Následne predmet poskytne možnosť zoznámenia sa s technikou vedeckej práce (práca s prameňmi, literatúrou), štýlom vedeckej práce

(prístupnosť vedeckého diela), a súčasne s oblasťou vedeckej etiky (pôvodnosť poznatkov, citácie). Dôležitou je aj oblasť základov právnej

argumentácie, ktorá má vytvoriť vhodnú teoretickú bázu pre študenta – tvorcu záverečných prác, či širšie adepta práva alebo adepta vedeckej práce.

Pozornosť bude venovaná aj vzťahu vedy a psychológie, vzťahu zainteresovanosti na danej téme a vlastného autorského postoja, požiadavke

objektivizácie poznatkov s konfrontáciou vo svetle informácií a nových informačných technológií. Nemenej dôležitým je upriamenie pozornosti

študenta na pravdivosť a korektnosť vo vzťahu k vlastnej vedeckej práci a aj práci iných (problém plagiátorstva a i.), osobitne v smere vytvorenia

diela a následkom v oblasti práv viažucich sa k duševnému vlastníctvu. Základným poslaním predmetu je pripraviť študenta na samostatnú tvorivú

prácu, ktorá môže byť podkladom pre budúcu bakalársku či diplomovú prácu adepta v odbore právo. V praktickej rovine by sa mali postihnúť aj

základy tvorby a systematiky záverečných prác, základy formálnej úpravy dokumentov, formálna stránka citácií, koncepcia a vhodnosť príloh a i.

Rovnako praktickou bude aj predstavenie knižničných fondov a ukážky práce s elektronickými knižničnými systémami, vyhľadávanie relevantných

zdrojov a prameňov tak v elektronickej ako aj v reálnej forme. Prostriedkom na dosiahnutie cieľa predmetu je systematické vedenie študentov k

analytickému, syntetickému (kontextuálnemu, systémovému) ako aj kritickému mysleniu.

VÝSLEDKY VZDELÁVANIA:

Po absolvovaní predmetu  je študent schopný pripraviť záverečnú alebo inú odbornú prácu z historicko-právnych,

teoreticko-právnych i pozitívnoprávnych disciplín, ktorá spĺňa príslušné materiálne i formálne štandardy. Študent porozumie metódam a technikám,

ako aj etickej a právnej stránke vedeckovýskumnej činnosti, vie efektívne vyhľadávať a spracovávať informačné zdroje (pramene a odbornú

literatúru) a pozná postupy a osobitosti tvorby odborných textov. Špecifické teoretické a praktické poznatky, ktoré študent absolvovaním predmetu

nadobudne, využije v priebehu celého právnického štúdia, na jeho bakalárskom i magisterskom stupni.

Stručná osnova predmetu:

1.Úvod do vedeckého myslenia.

a)Predstavenie mýtického myslenia

b)Predstavenie charakteristiky vedeckého myslenia

c)Spoločné základy vedy, mýtu a filozofie.



d)Špecifiká vedeckého myslenia.

2.Veda a jej spoločenské poslanie

a)História vedy.

b)Kritériá vedeckého poznania a vedeckej práce.

c)Pravdivosť vedeckého poznatku, novosť poznatku.

d)Klasifikácia vied.

3.Odborný a vedecký text.

a)Štruktúra odborného a vedeckého textu.

b)Písomný a ústny prejav.

c)Praktické základy formálnej úpravy dokumentov, členenie a odsadenie textu, práca s internetom, elektronickými dokumentmi.

d)Formálna a technická stránka citácií, koncepcia a vhodnosť príloh.

4.Vedecká práca.

a)Technika a štýl vedeckej práce.

b)Systematika vedeckej práce a kvalifikačných prác.

c)Výber témy a autorský postoj k téme. Objektivizácia poznatkov a ich konfrontácia (literatúra a najnovšie vedecké poznatky.

d)Bibliografia. Výber literatúry a prameňov.

5.Základy metodológie vied.

a)Základy metodológie vied.

b)Pojem metodológia.

c)Pojem metóda.

d)Druhy metód.

6.Základy metodológie vied.

a)Metódy logické.

b)Indukcia.

c)Dedukcia.

d)Abdukcia.

7. Charakteristika všeobecných vedeckých metód.

a)analýza, syntéza, komparácia.

b)Problematika výskumu v sociálnych vedách.

c)Práca s materiálmi (pramene a literatúra).

d)Druhy materiálov (pramene literárne, pramene archívne, štatistické údaje, výsledky sociálnych prieskumov a i.).

8.Základy právnického myslenia.

a)Základy právnického myslenia

b)Formálna logika.

c)Právna logika.

d)Dejiny právneho usudzovania

9.Právna argumentácia.

a)Východiská argumentácie

b)Argumentačné prístupy.

c)Štruktúra argumentu.

d)Konštrukcia argumentačného stromu.

10.Výklad práva.

a)Hermeneutika

b)Interpretácia právnych textov

c)Právny jazyk

d)Úvod do gramatického výkladu

11.Výklad práva.

a)Gramatický výklad.

b)Teória o troch oblastiach pojmu.

c)Neurčitosť významu

d)formalizované postupy prekovávania nejasností právnych textov(argument a fortiori, argument a simili, argument a contrario, argument ad

absurdum)

12.Základy etiky vedeckej práce.

a)Vedecká tvorivá práca z hľadiska autorského práva.

b)Právne a morálne aspekty plagiátorstva. Citácia diela, vytvorenie a používanie školského diela. Vzťah univerzity a študenta pri nakladaní so

školským dielom z hľadiska autorského zákona a zákona o vysokých školách.

c)Knižnica fakulty. Predstavenie knižničných fondov a vyhľadávanie vo fondoch. Archívne fondy. Práca s elektronickými knižničnými systémami,

vyhľadávanie relevantných zdrojov a prameňov. Práca s katalógom, vytvorenie rešerše z databázy.

d) Pravidlá citovania. Štandardná norma ISO 690. Základné druhy dokumentov a citovanie vedecko-kvalifikačných prác, elektronických

dokumentov, dokumentov z databáz a citovanie právnych predpisov.

Odporúčaná literatúra:

Povinná literatúra:



MOSNÝ, P. - LACLAVÍKOVÁ, M. - SISKOVIČ, Š.: Metodológia vedeckej práce (pre potreby právnického štúdia). Trnava : Typi Universitatis

Tyrnaviensis, 2015.

Odporúčaná literatúra:

FILKORN, V.: Povaha súčasnej vedy a jej metódy. Bratislava: VEDA, 1998.

GAHÉR, F.: Logika pre každého. Bratislava: IRIS, 1998.

GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo, 1999. (kap. 20: Metódy sociologického výskumu).

KATUŠČÁK, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Bratislava: Enigma, 2007.

KOLKA, M. – PAVLÍČKOVÁ, I. – VĚČEŘA, M.: Píšeme seminární a diplomové práce na počítači. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

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

KNAPP, V. – HOLLÄNDER, P.: Právne myslenie a logika. Bratislava: Obzor, 1999.

LIŠKA, V.: Doctorandus (průvodce budoucích PhD.). Praha: Peofessional Publishing, 2004. (kap. 3, 4).

MELZER, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. Praha: C.H.Beck, 2010.

MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D.: Akademická príručka. Martin: Osveta, 2004.

OCHRANA, F.: Metodologie vedy. Úvod do problému. Praha: Karolinum, 2010.

ZBÍRAL, R.: Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborních prací. Praha: Linde, 2009.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 159

A B C D E FX

31% 21% 14% 14% 15% 4%

Vyučujúci:

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

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD., prednášajúci, skúšajúci

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc., prednášajúci, skúšajúci

JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD., prednášajúci, skúšajúci

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2018

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


