
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: XNDP_MVP Názov: Metodológia vedeckej práce

Zabezpečuje: Katedra dejín práva

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 2/0

Za obdobie štúdia: ZS 24/,24

Metóda vzdelávacej činnosti: Kombinovaná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný

semester: ZS

Stupeň štúdia: 1.

Odporúčaný

semester
Študijný program

2.rok ZS
Právo (XDŠBc-PR)

Právo (XEŠBc-PR)

3.rok ZS
Právo (XDŠBc-PR)

Právo (XEŠBc-PR)

4.rok ZS Právo (XEŠBc-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie: Podmienkou absolvovania predmetu je účasť na prednáškach, ktoré sú povinné (prípadná neúčasť na povinnej výučbe sa

riadi príslušnými ustanoveniami Študijného poriadku fakulty).

Záverečné hodnotenie: ústna skúška formou zodpovedania dvoch otázok zo zoznamu otázok zverejnených na stránke Katedry dejín práva;

hodnotenie: A: 50-46; B: 45-40; C: 39-35; D: 34-30; E: 29-27; FX: menej ako 27 bodov.

Ukončené: Skúškou.

Výsledky vzdelávania:

Po absolvovaní predmetu Metodológia vedeckej práce vie študent vymenovať a opísať špecifické znaky právneho myslenia a prístupov k nemu.

Študent vie definovať a identifikovať rétorické, diskurzívne a komunikačné prístupy v práve, vie uviesť príklady argumentov v práce a špecifiká

argumentácie pri tvorbe, realizácii a aplikácii práva. Študent vie definovať, identifikovať a analyzovať druhy interpretácie právnych textov a postupy

prekonávania nejasností právnych textov. Študent vie vyhodnotiť požiadavky na tvorbu odbornej/vedeckej práce z hľadiska autorského práva,

problém akademického podvodu a vyvodiť z neho príslušné etické a právne konzekvencie.

Študent vie vymenovať a opísať osobitosti tvorby právneho textu a používania právneho/právnického jazyka. Vie vysvetliť predpoklady a

podmienky tvorby odborného/vedeckého právnického textu (v danom rámci aj tvorby záverečnej práce). Vie vysvetliť a prakticky použiť základné

vedecké metódy (analýza, syntéza, abstrakcia, indukcia, dedukcia, abdukcia, komparácia, generalizácia, špecifikácia a pod.). Študent vie určiť cieľ,

čiastkové ciele, vhodne rozvrhnúť štruktúru tvoreného textu. Vie identifikovať a zdôvodniť výskumný problém/výskumnú otázku a ustáliť metodiky

tvorby vlastného textu.

Študent vie používať základné teoreticko-právne termíny, formulácie a interpretačné schémy. Študent vie pracovať s odborným textom na úrovni

pasívnej a aj aktívnej, vyhodnotiť prínosnosť konkrétnych vedeckých metód pre tvorený právny text a ústne a aj písomne prezentovať vlastný

zodpovedajúco argumentačne podložený názor.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do právnej vedy.

2. Odborný a vedecký text.

3. Vedecká práca.

4. Hľadanie výskumných problémov a výskumných otázok.

5. Metodológia práva.

6. Metodológia právnej vedy.

7. Paradigmy právnej vedy.

8. Súčasná paradigma právnej vedy a kontinentálne právne myslenie.

9. Argumentácia v práve.

10. Argumentácia a interpretácia v právnej vede.

11. Neurčitosť a nedourčenosť práva – hranice právnej vedy?

12. Základy etiky vedeckej práce.

Odporúčaná literatúra:

Základná odporúčaná literatúra:

MOSNÝ, P. – LACLAVÍKOVÁ, M. – SISKOVIŠ, Š.: Metodológia vedeckej práce : (pre potreby právnického štúdia). 2. rozšír. a dopln. vyd. [1.

vyd. vo Wolters Kluwer] Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2018. 165 s. ISBN 978-80-571-0059-1, ISBN 978-80-571-0060-7.

Ďalšia odporúčaná literatúra:



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

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.

MELZER, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011.

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

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

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky:

Časová záťaž študenta: 50 hodín

Kombinované štúdium (P, K): 24 hodín

Príprava na prednášky, samoštúdium, nácvik tvorby odborného textu, štúdium podkladov v LS Moodle: 26 hodín

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

prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., prednášajúci, skúšajúci

Dátum poslednej zmeny: 09.05.2022

Schválil: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.


