
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: ZDPd503 Názov: Metodológia historickoprávneho výskumu I

Zabezpečuje: Katedra dejín práva

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: -

Za obdobie štúdia: ZS 10

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný

semester: ZS

Stupeň štúdia: 3.

Odporúčaný

semester
Študijný program

1.rok ZS

Pracovné právo (ZPrP-DŠ)

Pracovné právo (ZPrP-EŠ)

Teória a dejiny štátu a práva (ZTDŠP-EŠ)

Trestné právo (ZTrP-DŠ)

Trestné právo (ZTrP-EŠ)

2.rok ZS
Občianske právo (ZObP-DŠ)

Občianske právo (ZObP-EŠ)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie priebežným hodnotením

Priebežné hodnotenie: Po absolvovaní predmetu je študent schopný používať právno-historickú metodológiu a pracovať s konkrétnymi vedeckými

metódami pri tvorbe vlastného textu. Študent je schopný identifikovať a analyzovať pramene práva s relevanciou pre výskum riešený jeho

dizertačnou prácou a vedecky s nimi pracovať. Priebežné hodnotenie je naviazané na prezentáciu zvoleného konkrétneho právno-historického

problému a jej zhodnotenie vyučujúcim.

Hodnotenie: A 20 b.- 19 b., B 18 b. – 17 b., C 16 b. – 15 b., D 14 b. – 13 b., E – 12 b. Menej ako 11 b. hodnotenie Fx.

Záverečné hodnotenie: Ukončenie priebežným hodnotením

Ukončené: Priebežným hodnotením.

Výsledky vzdelávania:

Po absolvovaní predmetu študent získa :

schopnosť analyzovať a vedecky aplikovať spôsoby a techniku vedeckej právnohistorickej práce v teoretickej a súčasne aj v praktickej rovine.

Výučba reflektuje najmä najnovšie vedecké prístupy k danej téme dizertačnej práce a tiež najnovšiu bibliografiu. Predmet pripraví študenta na prácu

s konkrétnou pramennou matériou (na základe vlastného výberu samotného študenta), ktorá rešpektuje zvolenú dizertačnú prácu študenta. Po

absolvovaní predmetu je študent schopný rutinne spracovať pramennú bázu, efektívne excerpovať a analyzovať literatúru  aj výsledky výskumu v

periodickej/neperiodickej tlači, zbierkach právnych komentárov a judikatúry. Študent nevyhnutne musí vedieť spracovať a pochopiť obsah a formu

aj cudzojazyčných právnych textov a na podklade vybraných a prípadne aj kombinovaných vedeckých metód študované dáta a pramene analyzovať,

syntetizovať, abstrahovať a pod. v podobe čiastkového písomného vedeckého výstupu (konferenčného príspevku, vedeckej alebo odbornej štúdie).

Výsledkom štúdia je nadobudnutie vedeckej aj metodickej erudície pri bezprostrednej príprave rukopisu téz dizertačnej práce (potrebných k

dizertačnej skúške), ako aj jednotlivých kapitol pripravovanej dizertačnej práce.

V stručnosti je výsledkom vzdelávania schopnosť študenta:

- hlbšia orientácia v aktuálnych vedeckých témach a metodológie právnohistorického výskumu;

- schopnosť identifikovať nové právnohistorické témy a nachádzať, pomenovať právnohistorické súvislosti;

- prehĺbiť analytické myslenie.

Stručná osnova predmetu:

Historický a kultúrny kontext práva

Právo a fenomén jeho vývoja

Kontinuita a diskontinuita v práve

Dejiny štátu a práva ako historická, právna a pedagogická disciplína

Právne dejiny a história v legislatíve a súdnej aplikácii práva

Metodologické východiská výberu a skúmania konkrétnej vedeckej témy/problému

Priebežná heuristika prameňov a literatúry

Kritika prameňov a literatúry

Objektivita a subjektivita právnohistorického výskumu a jeho autora

Spracúvanie priebežných výstupov záverečnej práce

Odporúčaná literatúra:

Základná odporúčaná literatúra:

MELZER, F.: Metodologia nalézání práva. Úvod do právní argumentace. Praha: C.H. Beck, 2011 (vybrané kapitoly).

LACLAVÍKOVÁ, M. – ŠVECOVÁ, A.: Pramene práva na území Slovenska (od najstarších čias do roku 1790).  I. Trnava : Typi Universitatis

Tyrnaviensis, 2007. - 415 s. - ISBN 978-80-8082-153-1 (s prihliadnutím na zameranie témy výskumu).

LACLAVÍKOVÁ, M. – ŠVECOVÁ, A.: Pramene práva na území Slovenska : (1790 - 1918). II.  Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. -

673 s. - ISBN 978-80-8082-506-5 (s prihliadnutím na zameranie témy výskumu).



Ďalšia odporúčaná literatúra:

FAJNOR, V. – ZÁTURECKÝ, A.: Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. 3. vyd. Šamorín : HEURÉKA, 1998.

GÁBRIŠ, T.: Právo  dejiny. Právnohistorická propedeutika. Krakow: spolok Slovákov v Poľsku, 2012. - 387 s. - ISBN 978-83-7490-490-2.

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

LACLAVÍKOVÁ, M.: Slovensko v Československu (1918 - 1938). Pramene súkromného práva a súdna prax. Praha. Leges, 2019.

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

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

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

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

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

Vyučujúci:

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

doc. PhDr. JUDr. Adriána Švecová, PhD., prednášajúci, skúšajúci

Dátum poslednej zmeny: 10.01.2022

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


