
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: ZDPd504_en Názov: Metodológia historickoprávneho výskumu II

Zabezpečuje: Katedra dejín práva

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška
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Týždenný: -
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Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný

semester: LS

Stupeň štúdia: 3.

Odporúčaný

semester
Študijný program

1.rok LS Teória a dejiny štátu a práva (ZTDŠP-EŠAj)

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 :

základnú orientáciu o význame dejín štátu a práva, o prameňoch, literatúre, metódach právnohistorickej práce v historickom priereze. Výučba

reflektuje najmä najnovšie vedecké prístupy k danej téme dizertačnej práce a tiež najnovšiu bibliografiu. Základný cieľom je v rozšírenej forme a

pluralitných formách vedeckého bádania a prezentácie (ústny, písomný prejav, elektronická prezentácia) priblížiť poznatky, spôsoby a techniku

vedeckej právnohistorickej práce v teoretickej a súčasne aj v praktickej rovine. 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 zručnosti k bezprostrednej príprave finálnej verzie rukopisu dizertačnej práce, ako aj samostatných vedeckých výstupov vo forme

štúdie či monografie, alebo state v monografii a to tak v domácom ako aj cudzom jazyku.

V stručnosti je výsledkom vzdelávania schopnosť študenta:

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

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

- prehĺbiť analytické myslenie.

Stručná osnova predmetu:

Metodologické východiská výberu a skúmania konkrétnej vedeckej témy/problému

Právo ako fenomén doby a fundament spoločenského poriadku v histórii a tiež jeho poňatie v slovenskej a svetovej historiografii

Dejiny štátu a práva a ich politické využívanie a zneužívanie

Priebežná heuristika prameňov a literatúry

Vedecká interdisciplinarita a aplikované právne dejiny

Spracúvanie priebežných výstupov záverečných prác, ich verejná prezentácia a kritika

Odporúčaná literatúra:

Základná odporúčaná literatúra:

PARTNER, N. – FOOT, S.: The Sage Handbook of Historical Theory. Los Angeles: Sage Publications, 2013.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

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