
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: YDPm007 Názov: Právna filozofia

Zabezpečuje: Katedra dejín práva

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 2/0

Za obdobie štúdia: LS 26/,8

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný

semester: LS

Stupeň štúdia: 2.

Odporúčaný

semester
Študijný program

2.rok LS
Právo (YEŠMgr-PR)

Právo (YDŠMgr-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: písomná skúška formou zodpovedania piatich otvorených otázok zo zoznamu otázok zverejnených na stránke Katedry dejín

práva;

hodnotenie: A: 50-46; B: 45-40; C: 39-35; D: 34-30; E: 30-27; FX menej ako 26 bodov.

Ukončené: Skúškou.

Výsledky vzdelávania:

Po absolvovaní predmetu Právna filozofia je študent schopný vymenovať a opísať hlavné tematické oblasti/disciplíny právnej filozofie apri ich opise

používať základné filozofické a právne termíny, formulácie a interpretačné schémy.

Študent dokáže vysvetliť základné právnofilozofické problémy hodnôt vpráve, racionality vpráve, objektivity apravdivosti právneho poznania atzv.

progresu práva vo svetle spoločenského vývoja akultúrnych rozdielov.

Študent je spôsobilý analyzovať, syntetizovať a kriticky hodnotiť metateoretické problémy práva, zaujať vlastný, odborne argumentovaný postoj

kproblémom právnej filozofie a ústne aj písomne ho prezentovať. Študent si formuje analytické a syntetickémyslenie nevyhnutné pre ďalší rozvoj

právnej doktríny aj právnej praxe.

Stručná osnova predmetu:

1. Právo vo filozofii a filozofia v práve – ideológia v práve. Axiológia práva – univerzálne hodnoty? Etika práva – dobro, zlo a sloboda vôle.

2. Právna filozofia vedomia – racionalita a emocionalita v práve. Psychológia práva – behavioralizmus. Naturalizovaná ontológia práva – filozofia

mysle a neuroveda.

3. Právna epistemológia – hľadanie pravdy v práve? Právna praxeológia – náuka o (správnom) konaní a rozhodovaní. Právna logika? Podoby logiky

v práve (nemonotonické logiky).

4. Filozofia (právnych) dejín. Právna antropológia – kultúrne a biologické rozdiely v právnom myslení. Estetika práva.

Odporúčaná literatúra:

Základná odporúčaná literatúra:

GÁBRIŠ, T.: Preskriptívna teória práva. Bratislava: VEDA, 2020.

Ďalšia odporúčaná literatúra:

HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva. Plzeň: Vyd. Aleš Čeněk, 2012.

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:

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

Dátum poslednej zmeny: 08.04.2022

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


