
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: XNDPb612 Názov: Klinika právnickej žurnalistiky

Zabezpečuje: Katedra dejín práva

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 0/1

Za obdobie štúdia: LS 13

Metóda vzdelávacej činnosti: Kombinovaná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný

semester: LS

Stupeň štúdia: 1.

Odporúčaný

semester
Študijný program

2.rok LS Právo (XDŠBc-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie priebežným hodnotením

Priebežné hodnotenie: Priebežné hodnotenie: aktivita na seminároch (50 %); vypracovanie zadania (40 %); osobnostný prínos / prejavený záujem

(10 %), t.j. publikačná činnosť atď.

Vypracovanie zadania má nasledovný priebeh: študenti si v priebehu prvých dvoch hodín zvolia tému práce a predstavia ju spolu s orientačnou

osnovou – následne formou návrhov, názorov, spoločného brainstormingu a pripomienkovania by mali počas tretej až štvrtej hodiny dospieť k

finálnej záväznej osnove a skompletizovať si dostupnú literatúru k téme.

Hodnotenie: A: 100%-91%, B: 90%-81%, C: 80%-71%, D: 70%-66%, E: 65%-61%, FX: 60%-0%.

Záverečné hodnotenie: Ukončenie priebežným hodnotením

Ukončené: Priebežným hodnotením.

Výsledky vzdelávania:

Po absolvovaní predmetu Klinika právnickej žurnalistiky dokáže študent posúdiť a zdôvodniť význam písania pre právnické povolania, a to práve

konkrétne pri tvorbe podaní, rozsudkov, zákonov alebo iných právnych textov. Študent vie vymenovať a aplikovať základné zásady tvorby textu.

Študent si vie vhodne zvoliť a použiť metodologické postupy. Študent dokáže samostatne spracovať zadanú tému. Študent dokáže aplikovať

všeobecné zásady tvorby textov na tvorbu právnych textov. Študent vie posúdiť význam kreativity a jej aktivizácie pri tvorbe písaných textov.

Študent formuluje vlastný názor na zvolenú či určenú tému a prezentuje ho prostredníctvom písaného textu. Študent je schopný spracovať

spravodajské texty na základe účasti na odbornom podujatí. Študent dokáže spoluvytvárať stále rubriky časopisu (napr. pojmy do vrecka študenta

práva, argumentárium, latinské skratky, aktuálne z legislatívnej dielne, najnovšie judikáty a i.). Študent vie pripraviť rozhovor s odborníkom z praxe

či s inou osobou, príp. s vyučujúcim Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Študent vie pripraviť odborný text z oblasti práva. Študent je

schopný podieľať sa na gramatickej a štylistickej korekcii odborných textov. Študent vie rozlíšiť výhody individualizmu (spoľahnutia sa na vlastné

schopnosti) a kooperácie (v tomto prípade medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a vyučujúcimi) pri tvorbe textov. Študent si dokáže

naplánovať organizáciu práce. Študent sa vie uplatniť ako autor textov z oblasti práva.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod, t.j. obsah predmetu, účel predmetu, pramene práva predmetu.

2.      Základné zásady tvorby právnych textov.

3.      Písanie – práca aj umenie, výber relevantných zdrojov a práca s nimi.

4.      Výber témy, spracovanie konceptu a tvorba textu, diskusia.

5.      Zaujímavosti zo sveta právnej žurnalistiky.

6.      Slovná zásoba, kreativita a analytické myslenie.

7.      Právnik – spisovateľ.

8.      Hodnotenie, voľná diskusia.

9.      Hodnotenie, voľná diskusia.

10.     Hodnotenie, voľná diskusia.

Odporúčaná literatúra:

Základná odporúčaná literatúra:

DRGONEC, J.: Právo na opravu a odpoveď podľa tlačového zákona. In: Communication Today, 2014, Vol. 5, No. 1., s. 28-53.

VOZÁR, J. - KERECMAN, P. - LAPŠANSKÝ, P.: Tlačový zákon. Komentár. 2. vyd. C.H. Beck, 2021. 304 s. ISBN 978-80-8232-009-4.

Ďalšia odporúčaná literatúra:

Principles for All Legal Writing - stručný návod pre tvorbu textov z knihy Bryan A. Garner: Legal Writing in Plain English. University of Chicago

Press, 2013. 256 s. ISBN 9780226283937.

Principles for Document Design - kapitola z knihy Bryan A. Garner: Legal Writing in Plain English. University of Chicago Press, 2013. 256 s. ISBN

9780226283937.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky:



Časová záťaž študenta: 75 hodín

Kombinované štúdium (P, C, K): 12 hodín

Príprava na cvičenia, na záverečné hodnotenie a štúdium zaslaných podkladov a podkladov v Moodle (samoštúdium): 63 hodín

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Vyučujúci:

Mgr. Monika Martišková, PhD., skúšajúci, cvičiaci

JUDr. Jakub Löwy, PhD., LL.M., skúšajúci, cvičiaci

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022

Schválil: prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD.


