
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: YNDPm510 Názov: Právna metodológia

Zabezpečuje: Katedra dejín práva

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 1/0

Za obdobie štúdia: LS 13/,12

Metóda vzdelávacej činnosti: Kombinovaná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný

semester: LS

Stupeň štúdia: 2.

Odporúčaný

semester
Študijný program

1.rok LS 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: 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 Právna metodológia vie študent vymedziť relevantné rozdiely medzi súkromnoprávnou a verejnoprávnou metodológiou,

vie identifikovať filozofické východiská normatívneho myslenia, vie vysvetliť a zaradiť - s prihliadnutím na ich meniaci sa význam - jednotlivé

pramene práva v právnom post-pozitivizme (osobitne s ohľadom na judikatúru, postavenie judikátu, postavenie ustálenej praxe a tzv. sudcovského

práva).

Študent vie definovať, identifikovať a analyzovať argumentačné nástroje a interpretačné návody v aplikačnej právnej praxi. Na báze praktických

príkladov ich dokáže uplatniť a vyvodiť z toho relevantné právne závery aj v medziodborových súvislostiach.

Študent vie využívať a aplikovať jednotlivé výkladové techniky potrebné pre právnu prax. Vo vyššej abstraktnej rovine vie vyhodnotiť problém

retroaktivity, vzťahu zákona a právneho úkonu a výkladu právnych úkonov. Vie formulovať etické postoje relevantné pre právnu prax. Študent vie

prakticky aplikovať požiadavky na tvorbu právnických odborných textov a uplatňovať etické princípy v rámci akademického písania. Študent

dokáže zaujať a formulovať odborný a etický postoj k problému a na zodpovedajúcej úrovni ho prezentovať v písomnej alebo v ústnej podobe.

Študent si formuje analytické a syntetické myslenie nevyhnutné pre výkon právnej praxe.

Stručná osnova predmetu:

1. Metodológia práva, filozofia práva a teória práva – vymedzenie predmetu. Súkromnoprávna a verejnoprávna metodológia.

2. Metodológia tvorby práva a filozofické východiská normatívneho myslenia.

3. Post-pozitivizmus vo filozofii vedy a v práve. Pramene práva v právnom post-pozitivizme. Judikatúra, judikát, ustálená prax, obyčajové právo a

sudcovské právo.

4. Právne písanie – tvorba právneho textu.

5. Metodológia aplikácie práva: Právna interpretácia – interpretačné návody v aplikačnej praxi.

6. Metodológia aplikácie práva: Právna argumentácia – argumentačné nástroje v aplikačnej praxi.

7. Metodológia aplikácie práva: Medzi interpretáciou a argumentáciou – medzery v práve a analógia v aplikačnej praxi.

8. Metodológia aplikácie práva: Teleologická redukcia (disociácia), pomeriavanie a proporcionalita v aplikačnej praxi.

9. Právnické písanie – tvorba právnických textov.

10. Právnické písanie a etika interpretácie a argumentácie.

11. Metodológia realizácie práva: Vzťah zákona a právneho úkonu, retroaktivita.

12. Metodológia realizácie práva: Výklad právnych úkonov.

Odporúčaná literatúra:

Základná odporúčaná literatúra:

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

Ďalšia odporúčaná literatúra:

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

HLOUCH, L.: Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.

MACHALOVÁ, T. a kol.: Aktuální otázky metodologie právního myšlení. Praha: Leges, 2015.

WINTR, J.: Metody a zásady interpretace práva. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2019.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky:



Časová záťaž študenta: 50 hodín

Kombinované štúdium (P, K): 12 hodín

Príprava na prednášky, samoštúdium, praktické cvičenie, výklad ustanovenia právneho textu, štúdium podkladov v LS Moodle: 38 hodín

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

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

Dátum poslednej zmeny: 07.05.2022

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


