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1 KAP-Katedra politologie a mezinárodních vztahů

KAP/POL1 Politologie 1 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. David Šanc, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz je zaměřen za seznámení se základními teoretickými, metodickými a paradigmatickými přístupy
v politologii. Politologie bude zařazena do spektra společenských věd, důraz bude kladen rovněž na kořeny
politické vědy v historických vědách. Následně budou probrána dílčí témata: teorie politického systému, političtí
aktéři, politické strany a zájmové skupiny, stranické systémy a jejich typologie, volby a volební systémy. V
poslední části kurzu budou představeny některé podobory politické vědy - politická sociologie, mezinárodní
vztahy, politická geografie. Způsobilosti: Studenti se obeznámí se základními koncepty a termíny používanými v
politologii, vytvoří se jasnou představu o politologii jako vědě a jejím úkolu. Studenti budou schopni popsat vývoj
a etablování politologie, definovat hlavní objekty jejího zájmu, jmenovat hlavní příbuzné obory a klasifikovat
subdisciplíny politologie. Studenti budou schopni popsat stěžejní politologické koncepty i politické ideologie a
uvést je do souvislosti s politickými a historickými událostmi. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

Vylučující předměty: KAP/PP1 , KAP/ZP , UPV/POL
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2 KČJ-Katedra českého jazyka a literatury

KČJ/RUP Rétorika, ústní projev 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro veřejné či poloveřejné vystupování. Způsobilosti: Stu-
denti jsou schopni:
- připravit veřejný (poloveřejný) mluvený projev,
- realizovat veřejný (poloveřejný) mluvený projev v různých komunikačních situacích,
- analyzovat neverbální projev,
- usměrnit vlastní neverbální projev,
- vhodně prezentovat svou osobu v libovolné komunikační situaci (verbálně i neverbálně).
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
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3 KEM-Katedra ekonomie a kvantitativních metod

KEM/HPO Hospodářská politika 5 kr. Zk
Přednáška 4 [hod/týd]

Doc. Ing. Jiří Beck, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Poskytnout studentům podrobný přehled vývoje ekonomických doktrin a jejich politických i národohospo-
dářských konsekvencí.
Seznámit je s jednotlivými ekonomickými nástroji integrace státu a České národní banky a s hlavními ukazateli
hospodářského růstu a evaluace národohospodářské analýzy. Způsobilosti: Student je schopen rozpoznat,
analyzovat, správně posuzovat a interpretovat roli jednotlivých subjektů a objektů hospodářské politiky, pochopit
kontinuitu národohospodářské teorie a správně definovat předmět hospodářské politiky. Předpoklady: žádné

KEM/HPON Hospodářská politika 4 kr. Zk
Přednáška 4 [hod/týd]

Doc. Ing. Jiří Beck, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Poskytnout studentům podrobný přehled vývoje ekonomických doktrin a jejich politických i národohospo-
dářských konsekvencí.
Seznámit je s jednotlivými ekonomickými nástroji integrace státu a České národní banky a s hlavními ukazateli
hospodářského růstu a evaluace národohospodářské analýzy. Způsobilosti: Student je schopen rozpoznat,
analyzovat, správně posuzovat a interpretovat roli jednotlivých subjektů a objektů hospodářské politiky, pochopit
kontinuitu národohospodářské teorie a správně definovat předmět hospodářské politiky. Předpoklady: žádné
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4 KFI-Katedra filozofie

KFI/ASFP Antická a středověká filozofie 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je představit studentům základní filosofické koncepce období antiky a středověku. Stu-
denti budou formou přednášek uvedeni do ontologické, epistemologické či etické problematiky daného období.
Na základě seminární práce se obeznámí s jednotlivými texty, pomocí nichž budou zkoumat konkrétní rysy an-
tického a středověkého filosofického myšlení. Způsobilosti: Absolvováním kurzu studenti budou schopni vyznat
a orientovat se v problematice dějin antické a středověké filosofie. Díky kritickému studiu původních pramenů
dokáží zařadit dílčí směry, které se v průběhu dějin západního myšlení etablovaly, do pozdější podoby jednot-
livých filosofických systémů. To jim umožní pochopit celkový proces i jednotlivé vlivy na utváření evropského
filosofického diskurzu, což je nezbytným východiskem k dalšímu studiu filosofie. Předpoklady: Kurz nevyžaduje
žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/ASFH , KFI/ASFS

KFI/DN Dějiny náboženství 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními informacemi o historických formách náboženství.
Formou přednášek boudou studenti uvedeni do problematiky formování jednotlivých tradičních polyteistických
a monoteistických systémů včetně souvisejících témat sektářství a netradičních forem náboženství. Způsobilosti:
Absolvování předmětu vybaví studenta znalostmi dějinné podmíněnosti vývoje základních náboženských systémů
světa. Student se bude orientovat v základních religionistických kategoriích a nabyté znalosti mu umožní případné
další studium religionistické problematiky. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

KFI/ETIP Etika 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními kategoriemi, s nimiž pracuje
filosofická etika. Představeny budou vybrané koncepce etiky s přihlédnutím k dějinám
filosofie a také relevantní teorie psychologie morálky. Diskutována budou témata aktuální
etické problematiky (např. ekologická etika). Výklad etických kategorií je doveden k
současným etickým koncepcím a konfrontován s výsledky empirických věd, např. psychologie,
biologie apod. Způsobilosti: Studenti a studentky se obeznámí se základními kategoriemi filosofické
etiky. Rozpoznají jednotlivé způsoby zdůvodnění etiky a identifikují jejich důsledky.
Dále budou znát vlivné psychologické a biologické vysvětlení morálky. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/EPU , KFI/ETH , KFI/ETH1 , KFI/ETP , KFI/ETPR

KFI/KSK Kultura společenské komunikace 2 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je uvést studenty do základů problematiky společenské komunikace. Zhodnotit svoje
i cizí schopnosti a charakterové vlastnosti v komunikaci. Představit si zásady a etiku účinného a taktního jednání.
Představit studentům různé způsoby komunikace a jejich účinky. Prozkoumat způsoby a dopad komunikace v
různých životních situacích. Seznámit studenty se zásadami moderní rétoriky, přednesu mluveného projevu a
také s efektivními jazykovými a mimojazykovými prostředky. Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a
vysvětlit základní problémy týkající společenské komunikace. Porovnají svoje i cizí schoponosti, temperament a
charakterové vlastnosti v komunikaci. Zhodnotí různé způsoby komunikace a jejich účinek. Prozkoumají způsoby,
rizika a dopady komunikace v různých životních situacích. Seznámi se se zásadami moderní rétoriky, mluveného
projevu a s efektivními jazykovými a mimojazykovými prostředky.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/MFMP Moderní filozofické myšlení 3 kr. Zk
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Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Martin Profant, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky moderního filozofického myšlení. Přiblížení zásadních
filozofických názorů a proudů v období od 18. do počátku 20. století. Zaměření se na jednotlivé filozofické
proudy a na jejich hlavní představitele. Prozkoumání hlavních myšlenek filozofických systémů těchto myslitelů.
Způsobilosti: Studenti získají představu o stavu filosofického myšlení v období od 18. století do počátku 20. století.
Budou schopni shrnout a zhodnotit nejvýznanější proudy formující moderní filozofické myšlení. Představí si a
zhodnotí zásadní filozofické osobnosti tohoto období a jejich dílo a hlavní myšlenky.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/MFM , KFI/MFMS

KFI/REP Religionistika pro právníky 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Poskytnout základní informaci o křesťanství u nás. Podat krátký přehled křesťanských dějin s důrazem
na otázky vstupu křesťanství do slovanského prostředí českých zemí a utváření slovanské křesťanské tradice
(sv. Václav a sv. Vojtěch), období reformace a osvícenství. Vyložit náboženskou problematiku přelomu 19. a 20.
století. Uvést studenty do současného stavu církví a náboženských společností v ČR. Představit netradiční směry
náboženství u nás a církevní právo. Způsobilosti: Studenti budou schopni popsat vývoj křesťanství v českých
zemích a vysvětlit formování slovanské křesťanské tradice od počátků přes období reformace a osvícenství. Budou
schopni prezentovat základní náboženské problémy přelomu 19. a 20. století, orientovat se v současném stavu
církví a náboženských společností, netradičních náboženstvích a církevním právu na území ČR. Předpoklady:
Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

KFI/RNFP Renesanční a novověká filozofie 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem kursu je poskytnout základní přehled o renesanční, raně novověké a osvícenské filosofii. Způsobilosti:
Studenti vymezí a popíšou základní filosofické proudy renesance, raného novověku a osvícenství. Rozliší jednotlivá
stanoviska a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu kontextu. Studenti dále
uvedou do souvislosti dílčí filosofické postoje a myšlenky uvedeného období. Analyzují a srovnají filosofická
stanoviska a ideály na základě četby primární i sekundární literatury. Díky tomu rovněž rozpoznají a formulují
předpoklady i důsledky filosofických myšlenek renesanční, raně novověké a osvícenské doby a shrnou i zhodnotí
jejich význam pro dějiny evropské kultury. Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti
ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/RNFH , KFI/RNFS

KFI/ZF Základy filozofie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

PhDr. Stanislav Stark, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Co je filozofie. Filozofie bytí. Filozofie ducha. Filozofie a poznání. Filozofie a věda. Filozofický, náboženský
a vědecký obraz světa. Filozofie člověka. Člověk v dějinách, otázka lidské svobody. Bůh a člověk. Filozofie o
smyslu života, životě a smrti. Současná filozofie. Způsobilosti: Studenti vymezí a popíšou základní filosofické
proudy od antiky po současnost. Rozliší
jednotlivá filosofická stanoviska a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu,
sociálnímu a kulturnímu kontextu. Zapamatují si, popíšou a vymezí základní filosofické
kategorie a pojmy. Studenti dále srovnají a uvedou do souvislosti filosofické postoje
různých proudů a autorů. Analyzují a srovnají různá filosofická stanoviska a ideály.
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné zvláštní předchozí znalosti ani dovednosti.

Vylučující předměty: KFI/FFIL , KFI/SFH , KFI/UDF
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5 KFP-Katedra finančního práva a národního hospodářství

KFP/AECTL Evropské a české daňové právo 4 kr. Zk
2 [hod/týd]

Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět vyučovaný v angličtině studenty seznámí se základy harmonizace evropského práva a českým
daňovým právem v evropském kontextu. Způsobilosti: Studenti:
- popíší základní typy daní, jejich systém a klasifikaci
- vysvětlí princip DPH a popíší postup její harmonizace v rámci EU
- porovnají daňové systémy států EU
- shrnou výhody a nevýhody postupného sbližování daňových systémů
- zhodnotí vývoj harmonizace daní v EU
- uvedou daňovou problematiku do souvislosti evropské integrace
- orientuje se v legislativě EU v oblasti daní a v judikatuře ESD v této oblasti
- zhodnotí vývoj legislativy (adekvátnost použití určitého typu právních norem) oblasti daňové harmonizace
- predikují další vývoj sbližování daní
- posoudí klady a zápory systému české daňové legislativy a právní úpravy daní ostatních členských států EU
(kurz je určen mj. pro studnety programu ERASMUS přijíždějící z ostatních členských států EU)
Předpoklady: Znalost angličtiny (B1), základní právní pojmy, základy ekonomie.

KFP/AEEI Právní aspekty evr. hosp. integrace 4 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty potřebnými poznatky pro posouzení ekonomických i právních aspektů integrace v rámci
EU, umožnit jim posoudit výhodnost jednotlivých procesů z hlediska současných i nově přistupujících států.
Zlepšit jazykové schopnosti studentů (předmět je vyučován v angličtině). Způsobilosti: Studenti:
- popíší hlavní vývojové etapy evropské ekonomické integrace i integrace obecně
- vysvětlí předpoklady úspěšného fungování celní unie
- porovnají situaci jednotlivých skupin států EU (původní, nové členské státy) ve vztahu jednotlivým hospodář-
ským politikám EU
- shrnou příčiny a důsledky harmonizace a unifikace měnové politiky na makroekonomickou hospodářskou poli-
tiku
- zhodnotí vývoj harmonizace daní v EU
- uvedou do souvislosti rozšiřování a prohlubování evropské integrace
- zhodnotí vývoj legislativy (adekvátnost použití určitého typu právních norem) v jednotlivých etapách vývoje
ekonomické integrace
- predikují další vývoj rozšiřování EU
- posoudí klady a zápory členství v EU pro ČR a ostatní členské státy (kurz je určen mj. pro studnety programu
ERASMUS přijíždějící z ostatních členských států EU)
Předpoklady: Znalost angličtiny (B1), základní právní pojmy, základy ekonomie.

KFP/AMSE Měnová suverenita a euro 4 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Poskytnout studentům dovednost porovnat působení společné měny v různých státech Eurozóny (s vyu-
žitím zkušeností přítomných studentů ERASMUS), poskytnout jim komplexnější pohled na problematiku díky
znalosti historických, ekonomických a právních souvislostí společné měnové politiky EU,přispět k zlepšení jejich
komunikace v angličtině. Způsobilosti: Studenti:
- popíší hlavní vývojové etapy harmonizace a unifikace měnové politiky v EU i ve světě
- vysvětlí předpoklady úspěšného fungování měnové unie (teorie optimálních měnových oblastí)
- porovnají situaci jednotlivých skupin států EU (státy Eurozóny a ostatní, nové členské státy) ve vztahu k
zavádění společné měny
- shrnou příčiny a důsledky harmonizace a unifikace měnové politiky na makroekonomickou hospodářskou poli-
tiku
- uvedou do souvislosti zavádění společné měny a integraci peněžních a kapitálových trhů
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- zhodnotí vývoj legislativy (adekvátnost použití určitého typu právních norem) v jednotlivých etapách vývoje
měnové integrace)
- predikují další vývoj integrace peněžních a kapitálových trhů v EU
- posoudí klady a zápory zavedení společné měny pro ČR
- (studenti ERASMUS) posoudí situaci své vlastní členské země, porovnají ji se situací v ČR (prezentace v
angličtině)
- osvojí si anglickou terminologii v oboru, připraví si prezentaci v angličtině Předpoklady: Základní znalosti
ekonomie (např. KFP/TNH2) - u českých studentů. Znalost angličtiny na komunikační úrovni (B1).

KFP/BIP Bilanční právo 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Orientovat se v právní úpravě a judikatuře v oblasti účetnictví, daňové evidence, účetních výkazů a jejich
ověření, souvisejících profesí. Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu:
- znají právní normy relevantní pro vedení účetnictví v ČR,
- orientují se v judikatuře vztahující se k účetní problematice v ČR,
- identifikují vzájemný vztah účetnictví a daní v ČR,
- aplikují existující legislativu a judikaturu na modelových příkladech. Předpoklady: Základní orientace v
účetní problematice

KFP/BP Bakalářská práce 7 kr. Zp

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Bakalářská práce je závěrečnou prací studenta bakalářského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné bakalářské práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti.
Předpoklady: Nespecifikováno

KFP/BPO Bakalářská práce - obhajoba 0 kr. Obp

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí činnosti v předem zvoleném oboru, který
odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod,
vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na
studentův vlastní přínos k řešení tématu.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a
volbu metod odborné práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky. Předpoklady: Studijní povinnosti
bakalářského studia

KFP/DEFI Vybrané kapitoly z dějin fin. vztahů 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět seznamuje studenta s dějinami finančních vztahů a s vývojem základních finančněprávních in-
stitutů v evropském právním rámci s důrazem na území ČR. Způsobilosti: Student porozumí odborné fi-
nančněprávní terminologii v historickém kontextu, osvojí si základní finančněprávní instituty, pochopí význam
finančních vztahů v hospodářství státu, popíše počátky peněžnictví, vznik daní a poplatků a organizaci finanční
správy a její vývoj do současnosti, posoudí historickou úlohu financí, identifikuje a vymezí historické mezníky
finančního vývoje, aplikuje poznatky na současný finančněprávní vývoj, bude schopen jednat v souladu s finanč-
něprávními principy, zhodnotí, zdůvodní a posoudí finanční vztahy v dějinném kontextu a vyvodí všeobecné
závěry. Předpoklady: nespecifikovány

KFP/DP Diplomová práce - finanční právo 18 kr. Zp
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JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Diplomová práce je závěrečnou prací studenta magisterského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího diplomové práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti.
Předpoklady:

KFP/DPO Diplomová práce - obhajoba 0 kr. Odp

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním zaměřením, popř. oborem
dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretic-
kého zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu.
Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce. Způsobilosti: Student je způso-
bilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a volbu
metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v řešené
oblasti. Předpoklady: Studijní povinnosti magisterského studia

KFP/DSCR1 Daňová soustava České republiky 1 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Ing. Josef Nocar možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenta se základními principy daňové teorie.Dále pak přiblížit studentovi daňovou praxi. Stu-
dent by měl být schopen vypočítat daňovou povinnost u daně z příjmu a daně z přidané hodnoty. Rovněž se
v tomtokurzu student seznámí s problematikou blízkou daním - s účetnictvím, auditem a oceňováním podniků.
Způsobilosti: Studenti:
- Vysvětlí základní pojmy daňové teorie
- Zhodnotí a rozdělí daňovou soustavu ČR
- Vysvětlí tvorbu základu daně z příjmu a daně z přidané hodnoty
- Definují základní zásady daňového řízení
- Popíší základní funkce účetnictví, auditu, oceňování a jejich vazbu na daňové řízení Předpoklady: nespecifi-
kováno

KFP/EEI Právo EU a hospodářská integrace 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty potřebnými poznatky pro posouzení ekonomických i právních aspektů integrace v rámci
EU, umožnit jim posoudit výhodnost jednotlivých procesů z hlediska současných i nově přistupujících států.
Způsobilosti: Studenti:
- popíší hlavní vývojové etapy evropské ekonomické integrace i integrace obecně
- vysvětlí předpoklady úspěšného fungování celní unie
- porovnají situaci jednotlivých skupin států EU (původní, nové členské státy) ve vztahu jednotlivým hospodář-
ským politikám EU
- shrnou příčiny a důsledky harmonizace a unifikace měnové politiky na makroekonomickou hospodářskou poli-
tiku
- zhodnotí vývoj harmonizace daní v EU
- uvedou do souvislosti rozšiřování a prohlubování evropské integrace
- zhodnotí vývoj legislativy (adekvátnost použití určitého typu právních norem) v jednotlivých etapách vývoje
ekonomické integrace
- predikují další vývoj rozšiřování EU
- posoudí klady a zápory členství v EU pro ČR
Předpoklady: nespecifikovány

KFP/EMU Evropská měnová unie - právní pohled 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
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Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty potřebnými poznatky pro posouzení ekonomických i právních aspektů ztráty měnové
suverenity a přijetí společné měnové politiky EU Způsobilosti: Studenti:
- popíší hlavní vývojové etapy harmonizace a unifikace měnové politiky v EU i ve světě
- vysvětlí předpoklady úspěšného fungování měnové unie (teorie optimálních měnových oblastí)
- porovnají situaci jednotlivých skupin států EU (státy Eurozóny a ostatní, nové členské státy) ve vztahu k
zavádění společné měny
- shrnou příčiny a důsledky harmonizace a unifikace měnové politiky na makroekonomickou hospodářskou poli-
tiku
- uvedou do souvislosti zavádění společné měny a integraci peněžních a kapitálových trhů
- zhodnotí vývoj legislativy (adekvátnost použití určitého typu právních norem) v jednotlivých etapách vývoje
měnové integrace)
- predikují další vývoj integrace peněžních a kapitálových trhů v EU
- posoudí klady a zápory zavedení společné měny pro ČR
Předpoklady: Základní znalosti ekonomie (např. KFP/PAE1)

KFP/EPO Právní aspekty etiky v podnikání 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět studenta seznamuje s obchodní etikou využívanou v podnikatelském procesu a s jednáním podni-
katele a firemní kulturou v právním rámci ČR (EU).
Způsobilosti: Student porozumí odbornému jazyku hospodářské etiky, osvojí si základy normativní, aplikované
a obchodní etiky využívané v podnikatelském procesu, pochopí význam etiky v podnikání pro formování kultury
podniku, posoudí etickou úlohu managementu, identifikuje a vymezí neetické jednání, aplikuje poznatky na
modelové situace v oblasti podnikatelské etiky, bude schopen jednat v souladu s firemní kulturou a legislativou v
rámci ČR (EU), rozpozná a formuluje střety práva a morálky, sestaví, zvolí, zdůvodní a zhodnotí vybrané řešení.
Předpoklady: Nespecifikováno

KFP/FAU Finanční účetnictví 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti se seznámí s principem podvojného účetnictví v současné právní úpravě účetnictví v ČR. Dů-
raz bude kladen zejména na pochopení základní terminologie a vztahů, ale studenti by se měli seznámit i se
zachycením účetních případů na účtech.
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu:
- znají právní normy relevantní pro vedení účetnictví podnikatelů v ČR,
- popíší účetní systém dle právních norem ČR, vysvětlí funkci účtů, účtové osnovy a účetních knih,
- identifikují základní prvky účetních výkazů,
- vysvětlí zobrazení majetku, závazků a vlastního kapitálu v účetnictví (dokáží zaúčtovat základní hospodářské
operace),
- definují náklady a výnosy,
- identifikují vzájemný vztah účetnictví a daní,
- zhodnotí systém účetnictví a účetního výkaznictví v ČR a posoudí, nakolik vede k věrnému a poctivému
zobrazení ekonomické situace podniku. Předpoklady: Základní znalosti ekonomie

KFP/FAÚS Finančněprávní aspekty územní samosprávy 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

možný semestr: LS

Cíle: Předmět seznamuje studenta s finančním právem v rámci územní samosprávy, zejména s rozpočtovým
právem a právní úpravou kontroly hospodaření územně samosprávných celků. Důraz je kladen na soustavu,
strukturu veřejných rozpočtů a jejich rozpočtový proces. Způsobilosti: Znalosti: Student rozumí odborné
finančněprávní terminologii, zná principy tvorby municipálních rozpočtů, chápe jejich význam a kontrolu v
územní samosprávě. Orientuje se ve finančněprávní legislativě.
Dovednosti: Student popíše a charakterizuje základní finančněprávní instituty územních financí, vysvětlí fun-
gování a roli municipálních rozpočtů, aplikuje poznatky na běžné modelové situace v územní samosprávě, je
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schopen jednat a nalézat řešení v souladu s legislativou, tato řešení zhodnotit a posoudit, aplikuje ustanovení o
kontrole hospodaření obcí a krajů Předpoklady: Znalost Finančního práva na bakalářské úrovni.

KFP/FPVN1 Finanční právo pro Veřejnou správu 1 3 kr. Zp
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět seznamuje studenta s právním oborem Finanční právo ve Veřejné správě a s finančněprávními
odvětvími, zejména s rozpočtovým a měnovým právem. Student pochopí základní finančněprávní principy a
instituty ve Veřejné správě rámci ČR (EU). Důraz je kladen na rozpočtové právo a rozpočtový proces. Způ-
sobilosti: Student porozumí odborné finančněprávní terminologii, osvojí si základní finančněprávní principy ve
Veřejné správě, pochopí význam vědního oboru Finanční právo v hospodářství státu, popíše základní finančně-
právní instituty, posoudí současnou úlohu finančních vztahů, identifikuje a vymezí silná a slabá místa současného
finančního vývoje Veřejné správy, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti hospodářství státu, bude scho-
pen jednat a nalézat řešení v souladu s finančněprávními principy, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení
v souladu s právním rámcem ČR (EU) a vyvodí všeobecné závěry. Předpoklady: Doporučuje se absolvování
povinného předmětu Právo a ekonomie.

KFP/FPVN2 Finanční právo pro Veřejnou správu 2 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Druhá část povinného předmětu má studenta uvést do problematiky daňového práva. Pozornost je věno-
vána nejen právní úpravě jednotlivých daní, ale především správě daní, účastníkům daňově právních vztahů a
problematice daňového a celního řízení. Způsobilosti: Student porozumí odborné daňové terminologii, vysvětlí
základní daňové principy, pochopí význam daňové problematiky pro stát, popíše základní daňověprávní insti-
tuty, posoudí současnou úlohu daňových vztahů, aplikuje poznatky na běžné modelové situace. Předpoklady:
Doporučuje se absolvování předchozího kurzu Finanční právo pro veřejnou správu 1.

KFP/FPVS1 Finanční právo pro Veřejnou správu I. 5 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět seznamuje studenta s právním oborem Finanční právo ve Veřejné srpávě a s finančněprávními
odvětvími, zejména s rozpočtovým a měnovým právem. Student pochopí základní finančněprávní principy a
instituty ve Veřejné správě rámci ČR (EU). Důraz je kladen na soustavu, strukturu veřejných rozpočtů a jejich
rozpočtový proces. Způsobilosti: Student porozumí odborné finančněprávní terminologii, osvojí si základní
finančněprávní principy ve Veřejné správě, pochopí význam vědního oboru Finanční právo v hospodářství státu,
popíše základní finančněprávní instituty, posoudí současnou úlohu finančních vztahů, identifikuje a vymezí silná
a slabá místa současného finančního vývoje Veřejné správy, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti hos-
podářství státu, bude schopen jednat a nalézat řešení v souladu s finančněprávními principy, zhodnotí, zdůvodní
a posoudí zvolená řešení v souladu s právním rámcem ČR (EU) a vyvodí všeobecné závěry. Předpoklady:
Doporučuje se absolvování povinného předmětu Právo a ekonomie.

Vylučující předměty: KFP/FP1 , KFP/FP1N

KFP/FPVS2 Finanční právo pro Veřejnou správu II. 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Druhá část povinného předmětu má studenta uvést do daňové problematiky. Pozornost je věnována nejen
právní úpravě jednotlivých daní, ale především správě daní, účastníkům daňově právních vztahů, problematice
daňového a celního řízení.
Způsobilosti: Student porozumí odborné daňové terminologii, vysvětlí základní daňové principy, pochopí význam
daňové problematiky pro stát, popíše základní daňověprávní instituty, posoudí současnou úlohu daňových vztahů,
aplikuje poznatky na běžné modelové situace. Předpoklady: Doporučuje se absolvování předchozího kurzu
Finanční právo pro veřejnou správu I.

Vylučující předměty: KFP/FP2 , KFP/FP2N

KFP/FP1 Finanční právo 1 5 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]
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JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět představuje studentovi právní obor Finanční právo a seznamuje ho s finančněprávními odvětvími,
zejména s rozpočtovým, měnovým, bankovním právem. Student popíše základní finančněprávní principy a insti-
tuty v rámci ČR (EU). Způsobilosti: Student porozumí odborné finančněprávní terminologii, popíše základní
finančněprávní principy, pochopí význam vědního oboru Finanční právo v hospodářství státu, vysvětlí základní
finančněprávní instituty, posoudí současnou úlohu finančních vztahů, identifikuje a vymezí silná a slabá místa
současného finančního vývoje, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti hospodářství státu, bude scho-
pen jednat a nalézat řešení v souladu s finančněprávními principy, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení
v souladu s právním rámcem ČR (EU) a vyvodí všeobecné závěry. Předpoklady: Doporučuje se absolvovat
povinný předmět Právo a ekonomie.

Vylučující předměty: KFP/FPVS1 , KFP/FP1N

KFP/FP1N Finanční právo 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět představuje studentovi právní obor Finanční právo a seznamuje ho s finančněprávními odvětvími,
zejména s rozpočtovým, měnovým, bankovním právem. Student pochopí základní finančněprávní principy a
instituty v rámci ČR (EU). Způsobilosti: Student porozumí odborné finančněprávní terminologii, popíše
základní finančněprávní principy, pochopí význam vědního oboru Finanční právo v hospodářství státu, vysvětlí
základní finančněprávní instituty, posoudí současnou úlohu finančních vztahů, identifikuje a vymezí silná a slabá
místa současného finančního vývoje, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti hospodářství státu, bude
schopen jednat a nalézat řešení v souladu s finančněprávními principy, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená
řešení v souladu s právním rámcem ČR (EU) a vyvodí všeobecné závěry. Předpoklady: Doporučuje se absolvovat
povinný předmět Právo a ekonomie pro obor Právo i Veřejná správa.

Vylučující předměty: KFP/FPVS1 , KFP/FP1

KFP/FP1R Finanční právo 1 4 kr. Zp
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět představuje studentovi právní obor Finanční právo a seznamuje ho s finančněprávními odvětvími,
zejména s rozpočtovým, měnovým, bankovním právem. Student pochopí základní finančněprávní principy a
instituty v rámci ČR (EU). Způsobilosti: Student porozumí odborné finančněprávní terminologii, popíše
základní finančněprávní principy, pochopí význam vědního oboru Finanční právo v hospodářství státu, vysvětlí
základní finančněprávní instituty, posoudí současnou úlohu finančních vztahů, identifikuje a vymezí silná a slabá
místa současného finančního vývoje, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti hospodářství státu, bude
schopen jednat a nalézat řešení v souladu s finančněprávními principy, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená
řešení v souladu s právním rámcem ČR (EU) a vyvodí všeobecné závěry. Předpoklady: Doporučuje se absolvovat
povinný předmět Právo a ekonomie pro obor Právo i Veřejná správa.

KFP/FP1VR Finanční právo pro veřejnou správu 1 4 kr. Zp
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět seznamuje studenta s právním oborem Finanční právo ve Veřejné správě a s finančněprávními
odvětvími, zejména s rozpočtovým a měnovým právem. Student pochopí základní finančněprávní principy a
instituty ve Veřejné správě rámci ČR (EU). Důraz je kladen na rozpočtové právo a rozpočtový proces. Způ-
sobilosti: Student porozumí odborné finančněprávní terminologii, osvojí si základní finančněprávní principy ve
Veřejné správě, pochopí význam vědního oboru Finanční právo v hospodářství státu, popíše základní finančně-
právní instituty, posoudí současnou úlohu finančních vztahů, identifikuje a vymezí silná a slabá místa současného
finančního vývoje Veřejné správy, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti hospodářství státu, bude scho-
pen jednat a nalézat řešení v souladu s finančněprávními principy, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení
v souladu s právním rámcem ČR (EU) a vyvodí všeobecné závěry. Předpoklady: Doporučuje se absolvování
povinného předmětu Právo a ekonomie.

KFP/FP2 Finanční právo 2 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 4 [hod/týd]
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JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět seznamuje studenta s problematikou veřejných příjmů zejména oblastí daní. Pozornost je věnována
nejen právní úpravě jednotlivých daní, ale i správě daní, daňové politice, účastníkům daňově právních vztahů,
problematice daňového řízení, opravných prostředků v daňovém řízení, poplatkům, clům a smlouvám o zamezení
dvojího zdanění.
Způsobilosti: Student porozumí odborné daňové terminologii, osvojí si základní daňové principy, pochopí význam
daňové problematiky pro stát, popíše základní daňověprávní instituty, posoudí současnou úlohu daňových vztahů,
identifikuje a vymezí silná a slabá místa současného daňovělegislativního vývoje, aplikuje poznatky na běžné
modelové situace, bude schopen jednat a nalézat
řešení v souladu s legislativou ČR (EU), zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení v souladu s právním
rámcem ČR (EU). Předpoklady: Doporučuje se absolvování Finanční právo 1.

Vylučující předměty: KFP/FPVS2 , KFP/FP2N

KFP/FP2N Finanční právo 2 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Druhá část povinného předmětu studenta seznamuje s daňovou problematikou. Seznamuje ho nejen s
právní úpravou jednotlivých daní, ale i správou daní, daňovou politikou, účastníky daňově právních vztahů,
problematikou daňového řízení, opravných prostředků v daňovém řízení a smlouvami o zamezení dvojího zdanění.
Způsobilosti: Student porozumí odborné daňové terminologii, osvojí si základní daňové principy, pochopí význam
daňové problematiky pro stát, popíše základní daňověprávní instituty, posoudí současnou úlohu daňových vztahů,
identifikuje a vymezí silná a slabá místa současného daňovělegislativního vývoje, aplikuje poznatky na běžné
modelové situace, bude schopen jednat a nalézat řešení v souladu s legislativou ČR (EU), zhodnotí, zdůvodní
a posoudí zvolená řešení v souladu s právním rámcem ČR (EU). Předpoklady: Doporučuje se absolvování
Finanční právo 1.

Vylučující předměty: KFP/FPVS2 , KFP/FP2

KFP/FP2R Finanční právo 2 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Druhá část povinného předmětu studenta seznamuje s daňovou problematikou. Seznamuje ho nejen s právní
úpravou jednotlivých daní, ale i správou daní, daňovou politikou, účastníky daňově právních vztahů, problema-
tikou daňového řízení, opravných prostředků v daňovém řízení a smlouvami o zamezení dvojího zdanění.
Způsobilosti: Student porozumí odborné daňové terminologii, osvojí si základní daňové principy, pochopí význam
daňové problematiky pro stát, popíše základní daňověprávní instituty, posoudí současnou úlohu daňových vztahů,
identifikuje a vymezí silná a slabá místa současného daňovělegislativního vývoje, aplikuje poznatky na běžné
modelové situace, bude schopen jednat a nalézat řešení v souladu s legislativou ČR (EU), zhodnotí, zdůvodní
a posoudí zvolená řešení v souladu s právním rámcem ČR (EU). Předpoklady: Doporučuje se absolvování
Finanční právo 1.

KFP/FP2VR Finanční právo pro Veřejnou správu 2 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Druhá část povinného předmětu má studenta uvést do problematiky daňového práva. Pozornost je věno-
vána nejen právní úpravě jednotlivých daní, ale především správě daní, účastníkům daňově právních vztahů a
problematice daňového a celního řízení. Způsobilosti: Student porozumí odborné daňové terminologii, vysvětlí
základní daňové principy, pochopí význam daňové problematiky pro stát, popíše základní daňověprávní insti-
tuty, posoudí současnou úlohu daňových vztahů, aplikuje poznatky na běžné modelové situace. Předpoklady:
Doporučuje se absolvování předchozího kurzu Finanční právo pro veřejnou správu 1.

KFP/PAE Právo a ekonomie 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenta se základními oblastmi ekonomického zkoumání práva, vztah ekonomie a práva v jed-
notlivých disciplínách práva. Způsobilosti: Student: - charakterizuje základní odlišnosti přístupu neoklasické,
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rakouské a institucionální ekonomie - popíše základní teorie, které jej vysvětlují fungování ekonomiky a působení
hospodářských cyklů - vysvětlí podstatu transakčních nákladů - vysvětlí podstatu nákladů compliance - posoudí
efektivnost regulace na příkladech z praxe - aplikuje princip efektivnosti v právu na příkladech z praxe
- chápe význam vlastnických práv v ekonomických vztazích - posoudí základní rysy evropské ekonomické integrace
z hlediska standardní i institucionální ekonomie Předpoklady: Znalost základů ekonomie ve standardním pojetí
(např. v rozsahu kurzu KFP/PAE).

KFP/PAE1 Právo a ekonomie 1 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

JUDr. Ing. David Martinčík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenta se základními principy fungování tržního mechanismu a dalšími ekonomickými problémy,
shrnout vývojové etapy ekonomie, uvést vazby k právním Způsobilosti: Student: - vysvětlí fungování tržního
mechanismu a jeho modifikace - zhodnotí potřebnost právní regulace hospodářské soutěže - posoudí možnosti
hodnocení efektivnosti podniku - vysvětlí princip užitečnosti a shrne přínos jednotlivých ekonomických škol v
této oblasti - definuje zvláštnosti trhů výrobních faktorů - vysvětlí funkce peněz v ekonomice, rozliší pojmy peníze
a měna - popíše základní funkce kapitálových trhů - chápe základní vztahy práva a ekonomie Předpoklady:
nespecifikováno

KFP/PAE2 Právo a ekonomie 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenta se základními oblastmi ekonomického zkoumání práva, vztah ekonomie a práva v jed-
notlivých disciplínách práva. Způsobilosti: Student: - charakterizuje základní odlišnosti přístupu neoklasické,
rakouské a institucionální ekonomie - popíše základní teorie, které jej vysvětlují fungování ekonomiky a působení
hospodářských cyklů - vysvětlí podstatu transakčních nákladů - vysvětlí podstatu nákladů compliance - posoudí
efektivnost regulace na příkladech z praxe - aplikuje princip efektivnosti v právu na příkladech z praxe - chápe
význam vlastnických práv v ekonomických vztazích - posoudí základní rysy evropské ekonomické integrace z
hlediska standardní i institucionální ekonomie Předpoklady: Znalost základů ekonomie ve standardním pojetí
(např. v rozsahu kurzu KFP/PAE).

KFP/PAFIK Právní aspekty finančních krizí 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět seznamuje studenta s problematikou finančních krizí a s příčinami, průběhem a důsledky a mož-
nostmi jejich řešení formou legislativních opatření. Způsobilosti: Student: - porozumí odborné terminologii,
- pochopí význam finančních krizí a jejích důsledků pro hospodářství státu, - popíše největší finanční krize v
dějinách, - posoudí legislativní opatření jakožto řešení a jejich dopady na ekonomiku státu, - identifikuje a vy-
mezí podmínky pro vznik finančních krizí, - aplikuje poznatky na současný finančněprávní vývoj, - sestaví, zvolí,
zdůvodní a zhodnotí vybrané řešení. Předpoklady: Nespecifikovány

KFP/PIR Podnikavost, inovace a regionální rozvoj 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student pochopí souvztažnosti mezi podnikavostí, inovacemi a regionálním rozvojem,pozná teoretická vý-
chodiska a jejich aplikaci především v právní praxi. Způsobilosti: Student:
- porozumí konceptu podnikavosti
- pozná různé pohledy na podnikavost a podnik(právní, sociologický, psychologický, etický)
- vysvětlí pojem inovace
- orientuje se v problematice regionálního rozvoje
- chápe souvislost ekonomického růstu a regionálního rozvoje Předpoklady: nespecifikovány

KFP/PKT Právo kapitálového trhu 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je, aby studenti získaly nejenom znalosti a vědomosti z práva a ekonomie kapitálových
trhů, ale i konkrétní poznatky z investiční praxe na regulovaném kapitálovém trhu, zejména v ČR. Způ-
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sobilosti: Student: - porozumí principu obchodování na burze - pozná teoretické koncepce popisující chování
kapitálových trhů - seznámí s legistlativou upravující kapitálové trhy - aplikuje své znalosti na hodnocení BCP
Praha Předpoklady: Základy práva.

KFP/ZAOFP Záv. zkouška - CP - Apl. otázky fin. pr. 0 kr. Zp,Zk

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit souhrnné znalosti z předmětů certifikátového programu. Způsobilosti: Studenti jsou schopni repro-
dukovat znalosti z předchozího studia předmětů certifikátového programu, které jsou zároveň schopni analyzovat,
syntetizovat a prakticky aplikovat.
Předpoklady: Absolvování povinných předmětů certifikátového programu.

KFP/ZBP Základy burzovního práva v ČR 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Student pochopí základy práva kapitálového trhu a chování subjektů kapitálového trhu v ČR. Způsobilosti:
Student:
- porozumí principu obchodování na burze
- pozná teoretické koncepce popisující chování kapitálových trhů
- seznámí s legistlativou upravující kapitálové trhy
- aplikuje své znalosti na hodnocení BCP Praha Předpoklady: nespecifikováno

KFP/ZNH Základy národního hosp. a finanční vědy 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s podstatou a vývojem tradiční právní disciplíny a připravit je pro studium veřejno-
právních disciplín, zejména předmětů Finanční právo 1 a Finanční právo 2. Způsobilosti: Student:
- vysvětlí roli financí v národním hospodářství a právu
- zhodnotí potřebnost právní regulace hospodářské soutěže
- chápe význam regionálních a prostorových aspektů pro veřejné právo
- orientuje se v účetních výkazech a jejich právní úpravě
- vysvětlí funkce peněz, rozliší pojmy peníze a měna a zná relevantní právní úpravu
- vysvětlí úlohu fiskální a monetární politiky státu a jejich právní úpravu
- definuje kapitálový trh, popíše jeho základní funkce a zná současnou právní úpravu
- chápe základní pojmy a vztahy v oborech teorie národního hospodářství a finanční vědy a jejich vztah k
finančnímu právu
Předpoklady: Základní znalosti ekonomie



15

6 KGE-Katedra geografie

KGE/REE Regionální ekonomika 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty potřebnou znalostí regionální ekonomické teorie a lokalizační teorie. Prostorová struktura
ekonomiky, prostorový pohyb pracovních sil. Město jako ekonomický a urbanistický systém. Regionální ekono-
mický rozvoj, územní plány. Regionální politika, nástroje regionální politiky. Municipální ekonomika a politika.
Hospodářská základna regionu a měst. Způsobilosti: Student je schopen:
- diskutovat prostorovou (urbánní, regionální) dimenzi ekonomiky,
- aplikovat získané poznatky při lokalizačním rozhodování ekonomických subjektů
- aplikovat získané poznatky v politickém rozhodování (při zpracování nejrůznějších rozvojových politik, pro-
gramů, strategií atd.).
Předpoklady: nespecifikovány

KGE/REG1 Regionální ekonomika a reg. politika 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Objasnit faktory ovlivňující prostorovou organizaci a ekonomický rozvoj měst a regionů. Seznámit se základ-
ními analytickými a koncepčními přístupy k místnímu a regionálnímu rozvoji. Zapojit studenty do řešení kon-
krétních regionálně-ekonomických problémů (formou empirického výzkumu). Způsobilosti: Student je schopen:
- diskutovat prostorovou (urbánní, regionální) dimenzi ekonomiky, - aplikovat získané poznatky při lokalizač-
ním rozhodování ekonomických subjektů - aplikovat získané poznatky v politickém rozhodování (při zpracování
nejrůznějších rozvojových politik, programů, strategií atd.).
Předpoklady: Žádné.

KGE/RMM Regionální a městský management a mtg. 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s problémy místního a regionálního rozvoje nejenom v České republice a s možnostmi
jejich praktických řešení. Objasnit základní analytické, syntetické, koncepční a projektové přístupy k rozvoji
obcí, měst a regionů. Způsobilosti: Student je schopen:
- analyzovat problémy místního a regionálního rozvoje a nalézt možnosti jejich řešení,
- využívat základní analytické, syntetické, koncepční a projektové přístupy k místnímu a regionálnímu rozvoji.
Předpoklady: Žádné.

KGE/SSG Socioekonomická a správní geografie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty geografickou znalostí regionalistiky. Poskytnout základní poznatky o principech a meto-
dách hodnocení regionální diferenciace přírodních, sociálních, ekonomických a správních jevů a jejich praktické
aplikovatelnosti. Způsobilosti: Student je schopen: - vysvětlit problémy v územních souvislostech, - pracovat
se zákonitostmi a souvislostmi v reálně fungujícím socioekonomickém systému, včetně interakčních vztahů mezi
přírodou, společností a ekonomickými procesy, - využívat elementární výzkumné metody a techniky socioekono-
mické geografie při studiu dalších navazujících předmětů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.
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7 KMO-Katedra marketingu, obchodu a služeb

KMO/GCR Geografie cestovního ruchu 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Zprostředkovat přehled o územním aspektu cestovního ruchu jako významné charakteristice a specifickém
rysu tohoto odvětví. Poskytnout základní orientaci o atraktivitách a předpokladech cestovního ruchu v ČR,
Evropě a ve světě. Zprostředkovat metody pro analýzu vybrané oblasti (destinace) z hlediska geografie cestovního
ruchu. Popsat a na příkladech ilustrovat typy atraktivit cestovního ruchu. Popsat rajonizaci cestovního ruchu v
ČR. Charakterizovat a na příkladech ukázat dopady cestovního ruchu na území. Charakterizovat typy cestovního
ruchu z hlediska geografického. Identifikovat a představit proudy cestovního ruchu v ČR a ve světě. Prakticky
ukázat klíčové aspekty geografie cestovního ruchu při exkurzi. Způsobilosti: Student je schopen:
- charakterizovat dopady cestovního ruchu v území,
- identifikovat různé typy atraktivit cestovního ruchu,
- shrnout rajonizaci cestovního ruchu v ČR,
- uvést příklady k jednotlivým teoretickým aspektům předmětu,
- aplikovat získané znalosti a metody na konkrétním příkladu destinace při samostatné práci,
- pozorovat, analyzovat, rozlišit a vysvětlit pozorované jevy v případě výuky v terénu (exkurze),
- identifikovat a vysvětlit proudy cestovního ruchu v ČR a ve světě. Předpoklady: Základní znalosti historického
vývoje cestovního ruchu v ČR i ve světě.
Znalost pojmosloví v odvětví cestovního ruchu.
Znalost základních vazeb v odvětví cestovního ruchu.
Schopnost praktické aplikace normy ČSN 690 a 690-2 dle standardů na Fakultě ekonomické ZČU.

Vylučující předměty: KGE/GVC , KMO/GVC

KMO/MTGA Základy marketingu 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA možný semestr: ZS/LS

Cíle: Objasnit úlohu marketingu při řízení podniku, naučit využívat marketingové nástroje v praxi, ukázat
provázanost marketingu a ostatních vědeckých disciplín. Představit studentům příkladná řešení, diskutovat pří-
padové studie a vést je k obhajování svých výstupů. Na základě požadavků z praxe předat studentům základní
marketingové kompetence tak, aby se zvýšila jejich budoucí hodnota na trhu práce. Způsobilosti: Student je
schopen:
- využívat teoretické základy marketingu a marketingové koncepce řízení podniku,
- porovnat marketingové a ostatní podnikatelské koncepce,
- pochopit a objasnit úlohu marketingu, marketingového plánování a informačních systémů v podniku, potřebu
analýzy marketingového prostředí a faktorů prostředí,
- aplikovat marketingový mix, pracovat a prezentovat projekt marketingového plánu
Předpoklady: Žádné

KMO/OS Obchod a služby 4 kr. Zk
Přednáška 3 [hod/týd]

Doc. Ing. Petr Cimler, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Orientovat studenty v odvětví obchodu, cestovního ruchu a služeb, seznámit s jeho významem v národním
hospodářství i ve světové ekonomice, vysvětlit vývojové tendence obchodu a cestovního ruchu doma i ve světě,
popsat strukturu odvětví. Seznámit studenty s aktuálními trendy vývoje obchodu a služeb spojených s cestovním
ruchem s využitím aktuálních dat a poznatků z praxe.
Způsobilosti: Student je schopen:
- vymezit hlavní ukazatele charakterizující postavení obchodu a služeb cestovního ruchu v národní ekonomice,
- pochopit a vysvětlit přínos odvětví národní ekonomice a hlavní tendence ve vývoji obchodu a služeb spojených
s cestovním ruchem,
- popsat činnost maloobchodu a velkoobchodu a strukturu obchodu se všemi rozpornými jevy,
- vysvětlit strategii jednotlivých typů (formátů) maloobchodních jednotek,
- identifikovat specifické postavení nadnárodních obchodních společnosti a společností ve skupině malých a
středních podniků včetně konzumních družstev,
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- vymezit hlavní cíle nákupních a marketingových kooperací a franchisingu v obchodě a službách. Předpoklady:
Základní ekonomický přehled.
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8 KMP-Katedra mezinárodního práva

KMP/AIIL Úvod do mezinárodního práva 4 kr. Zk
2 [hod/týd]

Prof. JUDr. Vladimír Kopal, DrSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentovi přehled o vybraných otázkách z oblasti mezinárodního práva
veřejného v anglickém jazyce. Způsobilosti: Student porozumí:
1. odborné anglické mezinárodněprávní terminologii,
2. vztahu mezi vnitrostátním a mezinárodním právem,
3. základním zásadám soudobého mezinárodního práva,
4. právní regulaci vztahů mezi jednotlivými subjekty mezinárodního práva,
5. mezinárodněprávnímu systému ochrany lidských práv,
6. významu vědního oboru Mezinárodní právo veřejné.
Po absolvování předmětu bude student schopen:
1. vysvětlit základní pojmy mezinárodního práva v anglickém jazyce,
2. rozlišit prameny mezinárodního práva,
3. vymezit hranice platnosti mezinárodního práva, poměr mezi právem mezinárodním a právem vnitrostátním,
subjekt, pojem svrchovanosti, okamžik vzniku a zániku státu a mezinárodněprávní odpo odpovědnost,
4. chápat mezinárodní právo v kontextu s mezinárodněprávní ochranou lidských práv,
5. používat odbornou anglickou mezinárodněprávní terminologii.
Předpoklady: Předmět je vhodný pro studenty 2. a 3. ročníku

KMP/DP Diplomová práce - mezinárodní právo 18 kr. Zp

Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Diplomová práce je závěrečnou prací studenta magisterského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího diplomové práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KMP/DPO Diplomová práce - obhajoba 0 kr. Odp

Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním zaměřením, popř. oborem
dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretic-
kého zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu.
Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce. Způsobilosti: Student je způso-
bilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a volbu
metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v řešené
oblasti. Předpoklady: Studijní povinnosti magisterského studia

KMP/MPE Mezinárodní právo ekonomické 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., LL.M. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cíle:
Mezinárodní právo ekonomické je oblastí mezinárodního práva, která se zaobírá otázkami veřejnoprávní regulace
hospodářských poměrů.
Způsobilosti: Způsobilosti:
Studenti se v této disciplíně, oscilující mezi mezinárodním právem veřejným a soukromým, seznámí s meziná-
rodním obchodním systémem, mezinárodním měnovým a finančním systémem, mezinárodním právem rozvoje
a mezinárodních investic. Při výkladu institutů MPE je zmíněna interpretace pravidel GATT/WTO a ochrany
mezinárodních investic, se zvláštním způsobem na řešení sporů.
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Předpoklady: Předmět je vhodný pro studenty 3. - 5. ročníku

KMP/MPS1 Mezinár. právo soukr. a obchodní 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Na základě zkušeností odborníků z právní teorie a praxe vybavit studenty znalostmi z oblasti moderního
mezinárodního práva soukromého a Evropského mezinárodního práva soukromého. Způsobilosti: Student
porozumí:
1. odborné mezinárodněprávní terminologii,
2. historickým souvislostem vzniku mezinárodního práva soukromého,
3. systému právní úpravy mezinárodního práva soukromého,
4. významu vědního oboru Mezinárodní právo soukromé.
Po absolvování předmětu bude student schopen:
1. vysvětlit základní pojmy mezinárodního práva soukromého,
2. rozlišit prameny mezinárodního práva soukromého obsažené v mezinárodních smlouvách,evropském a
českém právu,
3. vymezit a správně aplikovat jednotlivé druhy norem mezinárodního práva soukromého,
4. určit pravomoc a příslušnost soudů na základě aplikace norem mezinárodního práva procesního.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KMP/MPS2 Mezinár. právo soukr. a obchodní 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout všeobecný přehled v oblasti práva mezinárodního obchodu, tzn. vztahů,
které vznikají při mezinárodní obchodní a hospodářské spolupráci mezi subjekty podnikajícími na území různých
států. Mezinárodní právo obchodní navazuje na základní teoretické znalosti získané studiem mezinárodního práva
soukromého. Způsobilosti: Student porozumí:
1. odborné mezinárodněprávní terminologii,
2. historickým souvislostem a teoretickým důvodům vzniku Práva mezinárodního obchodu,
3. systému právní úpravy Práva mezinárodního obchodu,
4. významu vědního oboru Právo mezinárodního obchodu.
Po absolvování předmětu bude student schopen:
1. vysvětlit základní pojmy práva mezinárodního obchodu,
2. rozlišit prameny práva mezinárodního obchodu obsažené v mezinárodních smlouvách, evropském a
českém právu,
3. určit základní zásady týkající se ochrany zahraničních investic,
4. určit podmínky pro uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KMP/MPS2N

KMP/MPS2N Mezinár. právo soukr. a obchodní 2 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout všeobecný přehled v oblasti práva mezinárodního obchodu, tzn. vztahů,
které vznikají při mezinárodní obchodní a hospodářské spolupráci mezi subjekty podnikajícími na území různých
států. Mezinárodní právo obchodní navazuje na základní teoretické znalosti získané studiem mezinárodního práva
soukromého. Způsobilosti: Student porozumí:
1. odborné mezinárodněprávní terminologii,
2. historickým souvislostem a teoretickým důvodům vzniku Práva mezinárodního obchodu,
3. systému právní úpravy Práva mezinárodního obchodu,
4. významu vědního oboru Právo mezinárodního obchodu.
Po absolvování předmětu bude student schopen:
1. vysvětlit základní pojmy práva mezinárodního obchodu,
2. rozlišit prameny práva mezinárodního obchodu obsažené v mezinárodních smlouvách, evropském a
českém právu,
3. určit základní zásady týkající se ochrany zahraničních investic,
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4. určit podmínky pro uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů.
Předpoklady: Znalost mezinárodního práva soukromého v rozsahu kurzu MPS1.

Vylučující předměty: KMP/MPS2

KMP/MPS2R Mezinár. právo soukr. a obchodní 2 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout všeobecný přehled v oblasti práva mezinárodního obchodu, tzn. vztahů,
které vznikají při mezinárodní obchodní a hospodářské spolupráci mezi subjekty podnikajícími na území různých
států. Mezinárodní právo obchodní navazuje na základní teoretické znalosti získané studiem mezinárodního práva
soukromého. Způsobilosti: Student porozumí: 1. odborné mezinárodněprávní terminologii, 2. historickým
souvislostem a teoretickým důvodům vzniku Práva mezinárodního obchodu, 3. systému právní úpravy Práva
mezinárodního obchodu, 4. významu vědního oboru Právo mezinárodního obchodu.
Po absolvování předmětu bude student schopen: 1. vysvětlit základní pojmy práva mezinárodního obchodu,
2. rozlišit prameny práva mezinárodního obchodu obsažené v mezinárodních smlouvách, evropském a českém
právu, 3. určit základní zásady týkající se ochrany zahraničních investic, 4. určit podmínky pro uznání a výkon
cizích rozhodčích nálezů.
Předpoklady: Znalost mezinárodního práva soukromého v rozsahu kurzu MPS1.

KMP/MPV1 Mezinárodní právo veřejné 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout podrobný přehled z oblasti mezinárodního práva veřejného. Vzhledem ke
značné šíři obsahu tohoto předmětu je navazováno na danou problematiku v celé řadě doplňkových povinně
volitelných předmětů. Způsobilosti: Studenti jsou seznamováni s právní regulací vztahů vznikajících mezi
jednotlivými subjekty mezinárodního práva, zejména mezi státy. Provádějí analýzu základních pojmů meziná-
rodního práva, prameny, hranice jeho platnosti, poměr mezi právem mezinárodním a právem vnitrostátním,
otázka subjektů, pojem svrchovanosti, otázky spojené se vznikem a zánikem států a s mezinárodní odpověd-
ností. Věnují pozornost rovněž obyvatelstvu státu, státnímu území, státním orgánům pro mezinárodní styky,
mezinárodním smlouvám. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KMP/MPV2 Mezinárodní právo veřejné 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout výuku základů mezinárodního práva veřejného. Předmět navazuje na MPV
1. Vzhledem ke značné šíři obsahu tohoto předmětu je navazováno na danou problematiku v celé řadě doplňko-
vých povinně volitelných předmětů. Způsobilosti: Studenti jsou seznamováni s mezinárodními organizacemi.
Důraz je kladen nejen na tzv. právo mírové, ale i na tzv. právo válečné, s mezinárodněprávní ochranou lidských
práv, a to vše v celém svém historickém vývoji, včetně mírového řešení mezinárodních sporů. Seznamují se s
mezinárodněprávní regulací ekonomických vztahů a základy evropských i světových integračních snah, zvláště
pak v Evropské unii. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KMP/MPV2N

KMP/MPV2N Mezinárodní právo veřejné 2 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout podrobný přehled z oblasti mezinárodního práva veřejného. Předmět nava-
zuje na MPV 1. Vzhledem ke značné šíři obsahu tohoto předmětu je navazováno na danou problematiku v celé
řadě doplňkových povinně volitelných předmětů. Způsobilosti: Studenti jsou seznamováni s mezinárodními
organizacemi. Důraz je kladen nejen na tzv. právo mírové, ale i na tzv. právo válečné, s mezinárodněprávní
ochranou lidských práv, a to vše v celém svém historickém vývoji, včetně mírového řešení mezinárodních sporů.
Seznamují se s mezinárodněprávní regulací ekonomických vztahů a základy evropských i světových integračních
snah, zvláště pak v Evropské unii. Předpoklady: Znalost základů mezinárodního práva veřejného v rozsahu
kurzu MPV1.

Vylučující předměty: KMP/MPV2

KMP/MPV2R Mezinárodní právo veřejné 2 4 kr. Zp,Zk
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2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout podrobný přehled z oblasti mezinárodního práva veřejného. Předmět nava-
zuje na MPV 1. Vzhledem ke značné šíři obsahu tohoto předmětu je navazováno na danou problematiku v celé
řadě doplňkových povinně volitelných předmětů. Způsobilosti: Studenti jsou seznamováni s mezinárodními
organizacemi. Důraz je kladen nejen na tzv. právo mírové, ale i na tzv. právo válečné, s mezinárodněprávní
ochranou lidských práv, a to vše v celém svém historickém vývoji, včetně mírového řešení mezinárodních sporů.
Seznamují se s mezinárodněprávní regulací ekonomických vztahů a základy evropských i světových integračních
snah, zvláště pak v Evropské unii. Předpoklady: Znalost základů mezinárodního práva veřejného v rozsahu
kurzu MPV1.

KMP/NEIPH Úvod do MPS - německy 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout podrobný přehled z oblasti mezinárodního práva soukromého, které je
odvětvím českého právního řádu, a které zahrnuje právní normy, jež jsou výlučně určeny pro úpravu vztahů
práva občanského, obchodního, rodinného a pracovního s tzv.mezinárodním prvkem, a právní normy, jež jsou
určeny pro úpravu postupu soudů a jiných orgánů v řízení o soukromoprávních věcech, v němž je obsažen
mezinárodní prvek.
Způsobilosti: Student porozumí:
1. odborné terminologii z oboru mezinárodního práva soukromého,
2. historickým souvislostem vzniku mezinárodního práva soukromého,
3. systému právní úpravy mezinárodního práva soukromého,
4. významu vědního oboru Mezinárodní právo soukromé.
Po absolvování předmětu bude student schopen:
1. vysvětlit základní pojmy mezinárodního práva soukromého,
2. rozlišit a použít prameny mezinárodního práva soukromého obsažené v mezinárodních smlouvách, evropském
a českém právu,
3. vymezit a správně aplikovat jednotlivé druhy norem mezinárodního práva soukromého,
4. určit pravomoc a příslušnost soudů na základě aplikace norem mezinárodního práva procesního.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KMP/PMD Právo mezinárodní říční dopravy 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., LL.M. možný semestr: ZS

Cíle: Seznámit studenty s problematikou vnitrozemské říční plavby v dějinném a mezinárodním kontextu. Způ-
sobilosti: Student: - porozumí základním pojmům v oblasti práva mezinárodní říční dopravy - je schopen aplikovat
získané poznatky při hodnocení současné mezinárodní situace v oblasti říční dopravy Předpoklady: Předmět
je vhodný pro studenty 3. - 5. ročníku
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9 KOP-Katedra obchodního práva

KOP/AP1 Advokátní praktikum 1 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

JUDr. Anna Outlá možný semestr: ZS

Cíle: Obeznámit se s právní úpravou, předpoklady a podmínkami výkonu povolání advokáta a standardním
chodem advokátní kanceláře. Způsobilosti: Studenti:
- analyzují právní předpisy o advokacii a stavovské předpisy,
- rozpoznají a formulují problémy vlastního výkonu advokacie,
- sestaví postup práce se spisem od založení po archivaci,
- aplikují teoretické poznatky na modelové situace v oblasti stavovské samosprávy,
- srovnají různé modely poskytování právních služeb v rámci advokacie.
Předpoklady: Předmět je určen pro III. a IV. ročník.

KOP/AP2 Advokátní praktikum 2 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

JUDr. Anna Outlá možný semestr: LS

Cíle: Upevnit znalosti získané dosavadním studiem, prohloubit úroveň porozumění a vybavit studenty kompe-
tencemi nutnými pro právní zastupování. Způsobilosti: Studenti:
- navrhnou důkazní prostředky k prokázání skutkových tvrzení,
- rozliší právně významné skutečnosti od méně významných,
- specifikují kritická místa důkazního procesu,
- navrhnou věcné řešení případu včetně závěrečné řeči a argumentačně je podpoří,
- porovnají soulad navrhovaného řešení s širším právním rámcem, zejména ústavním,
- zhodnotí klady a zápory navrženého postupu,
- predikují rizika zvoleného řešení,
- chronologicky uspořádají skutková tvrzení případu (v první fázi simulovaného, v druhé konkrétního,
- aplikují právní předpisy dopadající na daný skutkový stav,
- připraví a zdůvodní strategii obhajoby,
- provedou rozbor možné obrany odpůrce.
Předpoklady: Předmět je určen pro III. a IV. ročník. Advokátní praktikum I.

KOP/AS Akciová společnost 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Výuka je zaměřena na podrobné seznámení se s právní úpravou akciové společnosti jakožto nejvýznam-
nější formy kapitálové obchodní společnosti v České republice podle nového zákona o obchodních korporacích.
Způsobilosti: Podrobná znalost právní úpravy. Schopnost analýzy normativní právní úpravy. Předpoklady:
Nespecifikovány

KOP/BP Bakalářská práce 7 kr. Zp

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Bakalářská práce je závěrečnou prací studenta bakalářského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Základní požadavky určuje rozhodnutí děkana FPR a další požadavky určuje vedoucí bakalářské
práce. Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí, obhájit
svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit prognózu
dalšího vývoje v řešené oblasti. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KOP/BPO Bakalářská práce - obhajoba 0 kr. Obp

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí činnosti v předem zvoleném oboru, který
odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod,
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vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na
studentův vlastní přínos k řešení tématu. Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své
práce.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a
volbu metod odborné práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v
řešené oblasti. Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti. Předpoklady: Studijní povinnosti bakalářského studia

KOP/DOK Obchodní korporace 10 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Právní úprava obchodních korporací je jedním z klíčových tematických okruhů v rámci zvláštního občan-
ského práva hmotného (=obchodního práva), resp. v rámci širšího pojetí soukromého práva. Způsobilosti:
Znalosti absolventa:
Absolvent musí rozumět na vyšší úrovni odborné obchodněprávní terminologii, osvojit si základní i komple-
mentární principy právní úpravy obchodních korporcí a pochopit význam vědního segmentu týkajícího se této
úpravy v právním řádu, mj. i se zohledněním vazeb na právo EU.
Dovednosti absolventa:
Absolvent popíše základní korporačněprávní instituty, posoudí současnou úlohu a význam obchodních korporací
pro vývoj a rozvoj národního hospodářství, identifikuje a vymezí silná a slabá místa současné právní úpravy
obchodních korporací, aplikuje poznatky na modelové situace v běžných i specifických otázkách správy obchod-
ních korporací, bude schopen jednat a nalézat vhodná řešení při řízení obchodních korporací, zhodnotí, zdůvodní
a posoudí zvolená řešení v souladu s právním řádem ČR a také EU a vyvodí na vědecké úrovni zahrnující též
úvahy de lege ferenda všeobecné závěry.
Předpoklady: Nespecifikovány

KOP/DP Diplomová práce - obchodní právo 18 kr. Zp

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Diplomová práce je závěrečnou prací studenta magisterského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího diplomové práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti.
Předpoklady:

KOP/DPO Diplomová práce - obhajoba 0 kr. Odp

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním
zaměřením, popř. oborem dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření
odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův
vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti. Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné
práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit
dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti. Předpoklady: Studijní povinnosti
magisterského studia

KOP/DRP Relativní práva 10 kr. Zp
2 [hod/sem]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Relativní majetková práva jsou nejrozsáhlejší skupinou právních norem nové kodifikované úpravy soukro-
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mého práva. Obligace jsou soukromé právní vztahy konkrétních osob směřující vůči konkrétním jiným osobám.
Materii lze rozdělit do tří oblastí: obecná ustanovení o závazcích, závazky odpovědnostní a zvláštní část závazko-
vého práva právo jednotlivých typových smluv. Tato nejdynamičtější oblast soukromého práva je těsně spojena
s praxí, rozhodovací činností a aplikovaným výzkumem. Dochází zde k aktuálnímu, ve všech právních systémech
patrnému, jevu komercializaci soukromého práva. Vlivem globálního promísení vztahů kooperace mezi lidmi je
zde též nejsilnější tlak na unifikaci modelové úpravu v nadnárodním měřítku. Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent musí rozumět na vyšší teoretické úrovni odborné soukromoprávní terminologii v oblasti závazkových
vztahů, osvojit si zásadní i vedlejší principy jejich úpravy a pochopit význam v regulaci společenských vztahů,
mj. i se zohledněním vědeckých doktrín a vazeb na právo klasických kulturněprávních oblastí i EU.
Dovednosti absolventa:
Absolvent popíše zásadní závazkoprávní instituty, posoudí jejich současnou úlohu a význam pro vývoj a regu-
laci občanskoprávních vztahů ve společnosti, identifikuje a vymezí silná a slabá místa současné právní úpravy,
aplikuje poznatky na modelové situace v běžných i specifických otázkách na základě analýzy domácí či zahra-
niční judikatury, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení v souladu s právním řádem ČR případně EU, či
ve srovnání s klasickými řešeními historických právních úprav, význačných právních systémů kulturněprávních
oblastí a vyvodí všeobecné závěry. Absolvent prokáže stylistickou i aplikační obratnost při formulování relativně
originálních poznatků zpracováním krátké studie, schopné oponentury i publikace.
Předpoklady: Nespecifikovány.

KOP/DVB Družstevní a vlastnické bydlení 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět má podrobněji vyložit problematiku vlastnictví bytů a nebytových prostorů a družstevního vlast-
nictví bytů a nebytových prostorů. Předmět je koncipován jako povinně volitelný, rozšiřující základní výuku
občanského a obchodního práva. Předmět je koncipován tak, aby byl srozumitelný pro studenty 2. až 5. roč-
níku. Způsobilosti: Student porozumí problematice právní úpravy vlastnictví bytů a nebytových prostorů a
družstevního vlastnictví bytů a nebytových prostorů a osvojí si základní i vedlejší
aspekty této problematiky včetně otázek transformace bytových družstev a změn jedné formy vlastnictví na
druhou.
Student popíše významné otázky a instituty právní úpravy vlastnictví bytů a nebytových prostorů a družstev-
ního vlastnictví bytů a nebytových prostorů, posoudí jejich význam v současném socioekonomickém i právním
systému, posoudí současnou úlohu těchto právních vztahů, identifikuje a vymezí silná a slabá místa současné
právní úpravy, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti těchto právních vztahů, bude schopen jednat a
nalézat řešení v souladu se zákonnými principy, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení v souladu s právním
řádem ČR a také EU a vyvodí všeobecné závěry. Předpoklady:

KOP/DZ1 Zivilrecht 1 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit především teoretické znalosti v oblasti civilního práva hmotného se zaměřením
na znalosti civilního práva v německy mluvících zemích, zejména v Rakousku a Německu. Způsobilosti: Znalosti
absolventa:
Absolvent prokazuje znalosti systému civilního práva v německy mluvících zemích, včetně pojmů, institutů a
realizace civilního práva. Dále prokazuje znalosti vývojových tendencí v oboru civilního práva hmotného v dané
právní oblasti.
Dovednosti absolventa:
Absolvent umí vést odbornou diskusi nad civilněprávními tématy v německém jazyce s použitím příslušné od-
borné terminologie. Dovede pracovat tvůrčím způsobem s odbornou literaturou a dalšími zdroji v německém
jazyce. Dále umí zpracovat odborný text v německém jazyce publikovatelné úrovně. Je schopen komparace české
a příslušné zahraniční právní úpravy.
Předpoklady: Nespecifikovány

KOP/DZ2 Zivilrecht 2 10 kr. Zp,Zk
2 [hod/sem]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit především teoretické znalosti v oblasti civilního práva hmotného i procesního
se zaměřením na znalosti civilního procesu v německy mluvících zemích. Způsobilosti: Znalosti absolventa:
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Absolvent prokazuje znalosti systému civilního práva v německy mluvících zemích, včetně pojmů, institutů a
realizace civilního práva a civilního procesu. Dále prokazuje znalosti vývojových tendencí v oboru civilního práva
hmotného i procesního v dané právní oblasti.
Dovednosti absolventa:
Absolvent umí vést odbornou diskusi nad civilněprávními tématy v německém jazyce s použitím příslušné od-
borné terminologie. Dovede pracovat tvůrčím způsobem s odbornou literaturou a dalšími zdroji v německém
jazyce. Dále umí zpracovat odborný text v německém jazyce publikovatelné úrovně. Je schopen komparace české
a příslušné zahraniční právní úpravy.
Předpoklady: Nespecifikovány

KOP/INSP Insolvenční právo 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Marcela Marešová, Ph.D., MBA možný semestr: ZS/LS

Cíle: Výuka je zaměřena na seznámení s novým insolvenčním zákonem se zaměřením na komparaci se záko-
nem o konkursu a vyrovnání. Způsobilosti: Schopnost analýzy a komprace normativních úprav. Rozlišování
jednotlivostí a jejich odlišností. Předpoklady: Obecné obchodní a procesní právo.

KOP/OOS Osobní obchodní společnosti 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět má podrobněji vyložit problematiku právní úpravy osobních obchodních společností, ve smyslu
jejich existence a základních otázek jejich fungování. Předmět je koncipován jako povinně volitelný, rozšiřující
základní výuku občanského a obchodního práva. Předmět je koncipován tak, aby byl srozumitelný pro studenty
2. až 5. ročníku. Způsobilosti: Student porozumí problematice právní úpravy osobních obchodních společností
v širším kontextu právnických osob soukromého práva a osvojí si základní i vedlejší aspekty této problematiky
včetně otázek jejich vzniku a zániku, orgánů společností, společníků a jejich právního postavení a přeměn těchto
společností.
Student popíše významné otázky a instituty právní úpravy osobních obchodních společností, posoudí jejich
význam v současném socioekonomickém i právním systému, posoudí současnou úlohu těchto
právních vztahů, identifikuje a vymezí silná a slabá místa současné právní úpravy, aplikuje poznatky na modelové
situace v oblasti těchto právních vztahů, bude schopen jednat a nalézat řešení v souladu se zákonnými principy,
zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení v souladu s právním řádem ČR a také EU a vyvodí všeobecné
závěry.
Předpoklady:

KOP/OPPS Přípravný seminář ke státní zkoušce 2 kr. Zp
Seminář 26 [hod/sem]

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seminář zaměřený na shrnutí učiva a upozornění na novelizace předpisů, které proběhly od ukončení
výuky základního kurzu do doby předcházející složení závěrečné státní souborné zkoušky z obchodního práva v
posledním semestru studia. Výuku může nahradit i forma individuálních a skupinových konzultací. Způsobilosti:
Studenti si osvojí platnou právní úpravu především obchodního zákoníku a některých souvisejících předpisů.
Dovedou analyzovat konkrétní právní vztah, jeho zařazení do právního odvětví s aplikací ustanovení občanského
zákoníku. Získají přehled o názorech na právní úpravu jak z hlediska doktríny, tak i soudní praxe.
Předpoklady: Splnění požadavků závěru studia.

KOP/OPSZ Obchodní právo - státní zkouška 0 kr. Szv

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Závěr studia. Dochází k prověření základních znalostí studenta získaných v oboru během celého studia,
se zvláštním zaměřením na pochopení poznatků ve vzájemných souvislostech a na jednoduchou aplikaci norem.
Shrnující průřez odpřednášené látky s ohledem na legislativní změny, nejnovější vědecké poznatky a posuny
v aplikační praxi. Způsobilosti: Studenti získají znalost všech institutů obchodního práva a osvojí si jejich
interpretaci jak v právní nauce, tak i právní praxi.
Absolvent bude schopen při prověření svých znalostí získaných v oboru obchodního práva během dosavadního
studia prokázat své znalosti a svou způsobilost chápat, interpretovat a aplikovat normy obchodního práva.
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Předpoklady: Úspěšné splnění požadavků studijního programu

KOP/OP1 Obchodní právo 1 6 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Obchodní právo je jedním z klíčových předmětů výuky soukromého práva v rámci magisterského studij-
ního programu právo. Předmět Obchodní právo - obecná část tvoří první část obsahově uceleného kursu, který
je ukončen zkouškou a na samém konci magisterského studia završen státní zkouškou v rámci státních závě-
rečných zkoušek. Způsobilosti: Student porozumí odborné obchodněprávní terminologii, osvojí si základní
obecné obchodněprávní principy, pochopí význam vědního oboru Obchodní právo v právním systému státu i se
zohledněním vazeb na právo EU.
Student popíše základní obchodněprávní instituty obecné části obchodního práva, posoudí současnou úlohu
obchodních vztahů v právním řádu ČR a v národním hospodářství, identifikuje a vymezí silná a slabá místa
současného obchodněprávního vývoje, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti národního hospodářství,
bude schopen jednat a nalézat řešení v souladu s obchodněprávními principy, zhodnotí, zdůvodní a posoudí
zvolená řešení v souladu s právním řádem ČR a také EU a vyvodí všeobecné závěry.
Předpoklady: Občanské a obligační právo.

Vylučující předměty: KOP/OP1N

KOP/OP1N Obchodní právo 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Obchodní právo je jedním z klíčových předmětů výuky soukromého práva v rámci magisterského studij-
ního programu právo. Předmět Obchodní právo - obecná část tvoří první část obsahově uceleného kursu, který
je ukončen zkouškou a na samém konci magisterského studia završen státní zkouškou v rámci státních závě-
rečných zkoušek. Způsobilosti: Student porozumí odborné obchodněprávní terminologii, osvojí si základní
obecné obchodněprávní principy, pochopí význam vědního oboru Obchodní právo v právním systému státu i se
zohledněním vazeb na právo EU.
Student popíše základní obchodněprávní instituty obecné části obchodního práva, posoudí současnou úlohu
obchodních vztahů v právním řádu ČR a v národním hospodářství, identifikuje a vymezí silná a slabá místa
současného obchodněprávního vývoje, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti národního hospodářství,
bude schopen jednat a nalézat řešení v souladu s obchodněprávními
principy, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení v souladu s právním řádem ČR a také EU a vyvodí
všeobecné závěry.
Předpoklady: Občanské a obligační právo.

Vylučující předměty: KOP/OP1

KOP/OP1R Obchodní právo 1 4 kr. Zp
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Obchodní právo je jedním z klíčových předmětů výuky soukromého práva v rámci magisterského studij-
ního programu právo. Předmět Obchodní právo - obecná část tvoří první část obsahově uceleného kursu, který
je ukončen zkouškou a na samém konci magisterského studia završen státní zkouškou v rámci státních závě-
rečných zkoušek. Způsobilosti: Student porozumí odborné obchodněprávní terminologii, osvojí si základní
obecné obchodněprávní principy, pochopí význam vědního oboru Obchodní právo v právním systému státu i se
zohledněním vazeb na právo EU.
Student popíše základní obchodněprávní instituty obecné části obchodního práva, posoudí současnou úlohu
obchodních vztahů v právním řádu ČR a v národním hospodářství, identifikuje a vymezí silná a slabá místa
současného obchodněprávního vývoje, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti národního hospodářství,
bude schopen jednat a nalézat řešení v souladu s obchodněprávními principy, zhodnotí, zdůvodní a posoudí
zvolená řešení v souladu s právním řádem ČR a také EU a vyvodí všeobecné závěry. Předpoklady: Občanské
a obligační právo.

KOP/OP2 Obchodní právo 2 5 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
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Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Obchodní právo je jedním z klíčových předmětů výuky soukromého práva v rámci magisterského studij-
ního programu právo. Předmět Obchodní právo - obchodní společnosti a družstva tvoří druhou část obsahově
uceleného kursu, který je ukončen zkouškou a na samém konci magisterského studia završen státní zkouškou v
rámci státních závěrečných zkoušek. Způsobilosti: Student porozumí odborné obchodněprávní terminologii,
osvojí si základní obecné obchodněprávní principy, pochopí význam vědního oboru Obchodní právo v právním
systému státu i se zohledněním vazeb na právo Evropské unie.
Student popíše základní obchodněprávní instituty korporační části obchodního práva, posoudí současnou úlohu
a význam obchodních společností a družstev pro vývoj a rozvoj národní hospodářství, identifikuje a vymezí silná
a slabá místa současné právní úpravy obchodních společností a družstev, aplikuje poznatky na modelové situace
v běžných otázkách správy obchodních společností a družstev, bude schopen jednat a nalézat vhodná řešení
při řízení obchodních společností a družstev, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení v souladu s právním
řádem ČR a také EU a vyvodí všeobecné závěry.
Předpoklady: absolvování OP1

Vylučující předměty: KOP/OP2N

KOP/OP2N Obchodní právo 2 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Obchodní právo je jedním z klíčových předmětů výuky soukromého práva v rámci magisterského studij-
ního programu právo. Předmět Obchodní právo - obchodní společnosti a družstva tvoří druhou část obsahově
uceleného kursu, který je ukončen zkouškou a na samém konci magisterského studia završen státní zkouškou v
rámci státních závěrečných zkoušek. Způsobilosti: Student porozumí odborné obchodněprávní terminologii,
osvojí si základní obecné obchodněprávní principy, pochopí význam vědního oboru Obchodní právo v právním
systému státu i se zohledněním vazeb na právo Evropské unie.
Student popíše základní obchodněprávní instituty korporační části obchodního práva, posoudí současnou úlohu
a význam obchodních společností a družstev pro vývoj a rozvoj národní hospodářství, identifikuje a vymezí silná
a slabá místa současné právní úpravy obchodních společností a družstev, aplikuje poznatky na modelové situace
v běžných otázkách správy obchodních společností a družstev, bude schopen jednat a nalézat vhodná řešení
při řízení obchodních společností a družstev, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení v souladu s právním
řádem ČR a také EU a vyvodí všeobecné závěry.
Předpoklady: absolvování OP1

Vylučující předměty: KOP/OP2

KOP/OP2R Obchodní právo 2 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Obchodní právo je jedním z klíčových předmětů výuky soukromého práva v rámci magisterského studij-
ního programu právo. Předmět Obchodní právo - obchodní společnosti a družstva tvoří druhou část obsahově
uceleného kursu, který je ukončen zkouškou a na samém konci magisterského studia završen státní zkouškou v
rámci státních závěrečných zkoušek. Způsobilosti: Student porozumí odborné obchodněprávní terminologii,
osvojí si základní obecné obchodněprávní principy, pochopí význam vědního oboru Obchodní právo v právním
systému státu i se zohledněním vazeb na právo Evropské unie.
Student popíše základní obchodněprávní instituty korporační části obchodního práva, posoudí současnou úlohu
a význam obchodních společností a družstev pro vývoj a rozvoj národní hospodářství, identifikuje a vymezí silná
a slabá místa současné právní úpravy obchodních společností a družstev, aplikuje poznatky na modelové situace
v běžných otázkách správy obchodních společností a družstev, bude schopen jednat a nalézat vhodná řešení
při řízení obchodních společností a družstev, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení v souladu s právním
řádem ČR a také EU a vyvodí všeobecné závěry. Předpoklady: absolvování OP1

KOP/OP3 Obchodní právo 3 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Obchodní právo je jedním z klíčových předmětů výuky soukromého práva v rámci magisterského studijního
programu právo. Předmět Obchodní právo - obligační právo tvoří třetí část obsahově uceleného kursu, který je
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ukončen zkouškou a na samém konci magisterského studia završen státní zkouškou v rámci státních závěrečných
zkoušek. Způsobilosti: Student porozumí odborné obchodněprávní terminologii, osvojí si základní obecné ob-
chodněprávní principy obchodního obligačního práva, pochopí význam vědního oboru Obchodní právo v právním
systému státu i se zohledněním vazeb na právo EU.
Student popíše základní obchodněprávní instituty obligační části obchodního práva, posoudí současnou úlohu
a význam obchodního obligačního práva v obchodních vztazích, identifikuje a vymezí silná a slabá místa sou-
časné právní úpravy obchodního obligačního práva, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti obchodního
obligačního práva, bude schopen jednat a nalézat řešení běžných obchodních problémů, zhodnotí, zdůvodní a
posoudí zvolená řešení v souladu s právním řádem ČR a také EU a vyvodí všeobecné závěry.
Předpoklady: OP1 a OP2

Vylučující předměty: KOP/OP3N

KOP/OP3N Obchodní právo 3 6 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět seznamuje studenta s právní problematikou cenných papírů a kapitálového trhu. Pozornost je
věnována nejen právní úpravě cenných papírů, subjektům kapitálového trhu, kolektivnímu investování, ale i
insolvenčnímu právu včetně právního řešení úpadku. Způsobilosti: Student porozumí odborné obchodněprávní
terminologii, osvojí si základní obecné obchodněprávní principy obchodního obligačního práva, pochopí význam
vědního oboru Obchodní právo v právním systému státu i se zohledněním vazeb na právo EU.
Student popíše základní obchodněprávní instituty obligační části obchodního práva, posoudí současnou úlohu
a význam obchodního obligačního práva v obchodních vztazích, identifikuje a vymezí silná a slabá místa sou-
časné právní úpravy obchodního obligačního práva, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti obchodního
obligačního práva, bude schopen jednat a nalézat řešení běžných obchodních problémů, zhodnotí, zdůvodní a
posoudí zvolená řešení v souladu s právním řádem ČR a také EU a vyvodí všeobecné závěry.
Předpoklady: nespecifikovány

Vylučující předměty: KOP/OP3

KOP/OP3R Obchodní právo 3 7 kr. Zp
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět seznamuje studenta s právní problematikou cenných papírů a kapitálového trhu. Pozornost je
věnována nejen právní úpravě cenných papírů, subjektům kapitálového trhu, kolektivnímu investování, ale i
insolvenčnímu právu včetně právního řešení úpadku. Způsobilosti: Student porozumí odborné obchodněprávní
terminologii, osvojí si základní obecné obchodněprávní principy obchodního obligačního práva, pochopí význam
vědního oboru Obchodní právo v právním systému státu i se zohledněním vazeb na právo EU.
Student popíše základní obchodněprávní instituty obligační části obchodního práva, posoudí současnou úlohu
a význam obchodního obligačního práva v obchodních vztazích, identifikuje a vymezí silná a slabá místa sou-
časné právní úpravy obchodního obligačního práva, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti obchodního
obligačního práva, bude schopen jednat a nalézat řešení běžných obchodních problémů, zhodnotí, zdůvodní a
posoudí zvolená řešení v souladu s právním řádem ČR a také EU a vyvodí všeobecné závěry. Předpoklady:
nespecifikovány

KOP/OP4 Obchodní právo 4 5 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Pokračování v kurzu OP3, jehož absolvování a získání zápočtu je podmínkou pro získání zápočtu v tomto
kurzu. Student, který získá zápočet za všechny kurzy OP1, OP2, OP3 a OP4, a absolvuje úspěšně postupovou
zkoušku, je způsobilý přistoupit ke SSZK.
Způsobilosti: Schopnost a znalost celkové konstrukce soukromého obchodního práva. Znalost kapitálového trhu
Předpoklady: OP1 - OP3

KOP/PD1 Podnikatelské dovednosti 1 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Anna Outlá možný semestr: ZS/LS

Cíle: Položit základy vzdělávací strategie podporující profesionální i osobní ambice jednotlivce ke kariérnímu
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růstu ve vlastním podnikání a poskytnout studentům nezbytné vstupní informace na poli práva ústavního,
občanského a obchodního.
Způsobilosti: Studenti budou schopni:
- identifikovat rizikové faktory zahájení podnikatelské činnosti v oblasti ústavního, občanského a obchodního
práva
- specifikovat dovednosti potřebné k realizaci vlastního podnikání
- srovnat možnosti uplatnění na trhu práce v porovnání se samostatnou výdělečnou činností
- aplikovat získané teoretické znalosti
- posoudit příležitosti
- predikovat úspěšnost vlastního podnikání
Předpoklady: Nespecifikovány

KOP/PD2 Podnikatelské dovednosti 2 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Anna Outlá možný semestr: ZS/LS

Cíle: Podpořit rozvoj flexibilních vzdělávacích aktivit, vybavit studenty potřebnými teoretickými znalostmi,
praktickými dovednostmi a kompetencemi nutnými pro podnikání v oblasti práva veřejného včetně základů
organizace práce. Způsobilosti: Studenti budou schopni:
- rozpoznat rizikové faktory zahájení podnikatelské činnosti v oblasti veřejného práva
- identifikovat dovednosti potřebné k realizaci vlastního podnikání
- vyhodnotit kladné a záporné stránky zaměstnaneckého poměru a samostatné výdělečné činnosti
- aplikovat získané teoretické znalosti
- posoudit příležitosti
- predikovat úspěšnost vlastního podnikání
Předpoklady: Nespecifikovány

KOP/SME Směnečné právo 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Ficner, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Poskytnout studentům přehled o právní problematice směnek a směnečného řízení a vybavit je i poznatky
z praxe.
Způsobilosti: Studenti:
- porozumí základním pojmům
- seznámí se s odbornou terminologií
- určí náležitosti směnek
- obeznámí se s převody směnek, s postavením osob na směnce podepsaných a protesty směnek
- pochopí základní problematiku směnečného řízení
Student se bude orientovat v problematice směnečného práva, v oblasti pojmového vymezení směnky, převodů
směnek a námitkového řízení.
Předpoklady: nejsou specifikovány

KOP/SRO Společnost s ručením omezeným 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Výuka je zaměřena na podrobné seznámení se s právní úpravou společnosti s ručením omezeným jakožto
nejfrekventovanější formy obchodní společnosti v České republice podle nového zákona o obchodních korporacích.
Způsobilosti: Podrobná znalostí právní úpravy. Schopnost analýzy normativní právní úpravy. Předpoklady:
Nespecifikovány

KOP/ÚOP Úvod do obchodního práva 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámení se základy právní terminologie na pozadí práva společností a práva obchodního.
Základy obchodního práva:
obchodní společnosti, obchodní smlouvy, živnostenský zákon. Obchodní soudnictví.
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Způsobilosti: Student se seznámí se základy obchodněprávní terminologie na pozadí práva obchodních spo-
lečností a navazujících institutů a obchodního obligačního práva. Smyslem výuky je docílit stavu, kdy bude
absolvent předmětu schopen v konkrétní situaci rozpoznat, kdy ještě jeho znalosti obchodního práva dostačují
k řešení nastalé situace a kdy se již neobejde bez kvalifikované právní pomoci. Předpoklady: Student poro-
zumí základním pojmům obchodněprávní terminologie, osvojí si klíčové obchodněprávní principy a seznámí se z
nejvýznamnějšími praktickými instituty obchodního práva.



31

10 KPD-Katedra právních dějin

KPD/ALHC1 Dějiny práva ve střední Evropě 1 4 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je určen především pro studenty programu Erasmus, je přednášen v anglickém, případně německém
jazyce. Ve výuce se klade důraz na srovnání podobných státních a právních institutů zemí střední Evropy od
nejstarších dob do současnosti, včetně počátků mezinárodního práva a diplomacie.
Způsobilosti: Studenti: - získají potřebné znalosti zahrnující přehled dědického práva v zemích střední Evropy -
bývalého Československa a Polska, jeho základních principů, a to s využitím komparativní metody, - komparují
právní instituty jednotlivých vývojových stádií státu (patrimoniální stát, stavovský stát, absolutistický stát,
národně reprezentační stát, poválečné období), - analyzují společné rysy vybraných právních institutů ČSR,
Polska a Maďarska. Předpoklady: Znalost angličtiny/němčiny. Předmět je určen především pro studenty
programu Erasmus, je přednášen v Aj, případně Fj. V přednáškách se klade důraz na srovnání institutů dědického
práva v díle císaře Justinián se současnou právní úpravou ČR a ostatních zemí střední Evropy s právní úpravou
významných evropských občanských zákonníků - rakouského, německého, švýcarského, italského a španělského
(Code Civil, ABGB, BGB, ZGB, CCI) , včetně nejnovějších názorů právní vědy a soudních rozhodnutí.

KPD/ALHC2 Dějiny práva ve střední Evropě 2 4 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je určen především pro studenty programu Erasmus, je přednášen v Aj, případně Nj. V přednáš-
kách se klade důraz na srovnání podobných státních a právních institutů zemí střední Evropy od nejstarších dob
do současnosti, včetně včetně nejnovějších názorů právní vědy a soudních rozhodnutí. Způsobilosti: Studenti:
- získají potřebné znalosti zahrnující přehled obligačního práva v zemích střední Evropy - bývalého Českoslo-
venska a Polska, jeho základních principů, a to s využitím komparativní metody, - komparují právní instituty
jednotlivých vývojových stádií státu (patrimoniální stát, stavovský stát, absolutistický stát, národně reprezen-
tační stát, poválečné období), - analyzují společné rysy vybraných právních institutů ČSR, Polska a Maďarska.
Předpoklady: Znalost angličtiny/němčiny

KPD/BP Bakalářská práce 7 kr. Zp

Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Bakalářská práce je závěrečnou prací studenta bakalářského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Základní požadavky určuje rozhodnutí děkana FPR a další požadavky určuje vedoucí bakalářské
práce. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPD/BPO Bakalářská práce - obhajoba 0 kr. Obp

Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí činnosti v předem zvoleném oboru, který
odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je
kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických
a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k řešení tématu.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a
volbu metod odborné práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky. Předpoklady: Studijní povinnosti
bakalářského studia

KPD/ČDDZ České a českosl. právní děj. - soub. zk. 0 kr. Sz

Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc. možný semestr: ZS

Cíle: Kriticky zhodnotit znalosti studentů z dějin státu (státního zřízení, ústředních a místních orgánů státní
moci a správy, soudnictví) a práva (pramenů, nejdůležitějších institucí práva veřejného a soukromého) na území
českých zemí a ČSR od vzniku prvních státních útvarů do do roku 1990.
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Způsobilosti: Studenti formulují a uvádějí do souvislostí osvojené znalosti z dějin státu (státního zřízení, ústřed-
ních a místních orgánů státní moci a správy, soudnictví) a práva (pramenů, nejdůležitějších institucí práva
veřejného a soukromého) na území českých zemí a ČSR od vzniku prvních státních útvarů do do roku 1990.
Předpoklady: Úspěšné absolvování tří semestrů studia.

Vylučující předměty: KPD/ČDSZ

KPD/ČDSZ České a českosl. právní děj. - st. zk. 0 kr. Szv

Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kriticky zhodnotit znalosti studentů z dějin státu (státního zřízení, ústředních a místních orgánů státní
moci a správy, soudnictví) a práva (pramenů, nejdůležitějších institucí práva veřejného a soukromého) na území
českých zemí a ČSR od vzniku prvních státních útvarů do do roku 1990.
Způsobilosti: Studenti: Formulují a uvádějí do souvislostí osvojené znalosti z dějin státu (státního zřízení, ústřed-
ních a místních orgánů státní moci a správy, soudnictví) a práva (pramenů, nejdůležitějších institucí práva
veřejného a soukromého) na území českých zemí a ČSR od vzniku prvních státních útvarů do do roku 1990.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KPD/ČDDZ

KPD/ČD1 České a československé právní dějiny 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět má poskytnout studentům podrobný přehled z dějin státu (státního zřízení, ústředních a míst-
ních orgánů státní moci a správy, soudnictví) a práva (pramenů, nejdůležitějších institucí práva veřejného a
soukromého) na území českých zemí a ČSR od vzniku prvních státních útvarů do r. 1848.
Způsobilosti: Studenti si plně si osvojí znalosti z oblasti dějin státu a práva od počátku vzniku prvních státních
útvarů do r. 1848. Rozpoznávají, analyzují, správně posuzují a interpretují podrobným rozborem právněhisto-
rických pramenů pochopení kontinuity právního vývoje na našem území a kořeny současného práva platného.
Zaměřují se na kritiku pramenů v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KPD/ČD1VS

KPD/ČD1VS České a československé právní dějiny 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Poskytnout studentům podrobný přehled z dějin státu (státního zřízení, ústředních a místních orgánů státní
moci a správy, soudnictví) a práva (pramenů, nejdůležitějších institucí práva veřejného a soukromého) na území
českých zemí a ČSR od vzniku prvních státních útvarů do r. 1848.
Způsobilosti: Studenti oboru Veřejná správa si plně osvojí znalosti z oblasti dějin státu a práva od vzniku
prvních státních útvarů do r. 1848.Rozpoznávají, analyzují, správně posuzují a interpretují podrobným rozborem
právněhistorických pramenů pochopení kontinuity právního vývoje na našem území a kořeny současného práva
platného. Zaměřují se na kritiku pramenů v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své
analýzy. Věnují se také samostudiu a hodnotí další možné závěry. Předpoklady: Nespecifikovány

Vylučující předměty: KPD/ČD1

KPD/ČD2 České a československé právní dějiny 2 6 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty potřebnými znalostmi z dějin státu (státního zřízení, ústředních a místních orgánů státní
moci a správy, soudnictví) a práva (pramenů, nejdůležitějších institucí práva veřejného a soukromého) na území
českých zemí a ČSR od roku 1848 do roku 1990.
Způsobilosti: Studenti: Plně si osvojí znalosti z oblasti dějin státu a práva od roku 1848 do roku 1990. Rozpo-
znávají, analyzují, správně posuzují a interpretují podrobným rozborem právněhistorických pramenů pochopení
kontinuity právního vývoje na našem území a kořeny současného práva platného. Zaměřují se na kritiku pramenů
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v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy. Věnují se také samostudiu a hodnotí
další možné závěry. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KPD/ČD2VS

KPD/ČD2VR České a československé právní dějiny 2 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty oboru Veřejná správa potřebnými znalostmi z dějin státu (státního zřízení, ústředních a
místních orgánů státní moci a správy, soudnictví) a práva (pramenů, nejdůležitějších institucí práva veřejného
a soukromého) na území českých zemí a ČSR od roku 1848 do roku 1990. Navázat na plně osvojené znalosti z
oblasti dějin státu a práva od počátku vzniku prvních státních útvarů do r. 1848.
Způsobilosti: Studenti oboru Veřejná správa: Plně si osvojí znalosti z oblasti dějin státu a práva od roku 1848
do roku 1990. Rozpoznávají, analyzují, správně posuzují a interpretují podrobným rozborem právněhistorických
pramenů pochopení kontinuity právního vývoje na našem území a kořeny současného práva platného. Zaměřují
se na kritiku pramenů v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy. Navazují na
předmět ČD1VS. Věnují se také samostudiu a hodnotí další možné závěry. Předpoklady: Nespecifikovány

KPD/ČD2VS České a československé právní dějiny 2 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Vybavit studenty oboru Veřejná správa potřebnými znalostmi z dějin státu (státního zřízení, ústředních a
místních orgánů státní moci a správy, soudnictví) a práva (pramenů, nejdůležitějších institucí práva veřejného
a soukromého) na území českých zemí a ČSR od roku 1848 do roku 1990. Navázat na plně osvojené znalosti z
oblasti dějin státu a práva od počátku vzniku prvních státních útvarů do r. 1848.
Způsobilosti: Studenti oboru Veřejná správa: Plně si osvojí znalosti z oblasti dějin státu a práva od roku 1848
do roku 1990. Rozpoznávají, analyzují, správně posuzují a interpretují podrobným rozborem právněhistorických
pramenů pochopení kontinuity právního vývoje na našem území a kořeny současného práva platného. Zaměřují
se na kritiku pramenů v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy. Navazují na
předmět ČD1. Věnují se také samostudiu a hodnotí další možné závěry. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KPD/ČD2

KPD/DDC1 Droit civil 1 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit především teoretické znalosti v oblasti civilního práva hmotného se zaměřením
na znalosti civilního práva ve Francii. Způsobilosti: Absolvent prokazuje znalosti systému civilního práva ve
Francii, včetně pojmů, institutů a realizace civilního práva. Dále prokazuje znalosti vývojových tendencí v oboru
civilního práva hmotného v dané právní oblasti.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPD/DDC2 Droit civil 2 10 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit především teoretické znalosti v oblasti civilního práva hmotného i procesního
se zaměřením na znalosti civilního procesu ve Francii.
Způsobilosti: Absolvent prokazuje znalosti systému civilního práva ve Francii, včetně pojmů, institutů a realizace
civilního práva a civilního procesu. Dále prokazuje znalosti vývojových tendencí v oboru civilního práva hmotného
i procesního v dané právní oblasti.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPD/DDIC1 Diritto civile 1 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit především teoretické znalosti v oblasti civilního práva hmotného se zaměřením
na znalosti civilního práva v Itálii.
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Způsobilosti: Absolvent prokazuje znalosti systému civilního práva v Itálii, včetně pojmů, institutů a realizace
civilního práva. Dále prokazuje znalosti vývojových tendencí v oboru civilního práva hmotného v dané právní
oblasti. Předpoklady: Nespecifikovány

KPD/DDIC2 Diritto civile 2 10 kr. Zp,Zk
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit především teoretické znalosti v oblasti civilního práva hmotného i procesního
se zaměřením na znalosti civilního procesu v Itálii. Způsobilosti: Absolvent prokazuje znalosti systému civilního
práva v Itálii, včetně pojmů, institutů a realizace civilního práva a civilního procesu. Dále prokazuje znalosti
vývojových tendencí v oboru civilního práva hmotného i procesního v dané právní oblasti. Předpoklady:
Nespecifikovány

KPD/DP Diplomová práce - právní dějiny 18 kr. Zp

Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Diplomová práce je závěrečnou prací studenta magisterského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího diplomové práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Základní požadavky určuje rozhodnutí děkana FPR a další požadavky určuje vedoucí diplomové
práce.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPD/DPO Diplomová práce - obhajoba 0 kr. Odp

Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním zaměřením, popř. oborem
dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretic-
kého zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu.
Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce. Způsobilosti: Student je způso-
bilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a volbu
metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v řešené
oblasti. Předpoklady: Studijní povinnosti magisterského studia

KPD/DVS Dějiny veřejné správy v českých zemích 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Poskytnout studentům podrobný přehled z dějin veřejné správy, od vzniku a organizačního vývoje úřadů
- orgánů veřejné, zejména státní správy a samosprávy v českých zemích od doby jejich vzniku do poloviny 20.
stol.
Způsobilosti: Studenti se soustředí na studium vzniku a organizačního vývoje úřadů - orgánů veřejné, zejména
státní správy a samosprávy v českých zemích od doby jejich vzniku do poloviny 20. stol. Porozumí systému
veřejné správy na základě studia dějin úřadů - institucí na ústřední i místní úrovni, s vybranými obory veřejné
správy podle věcné příslušnosti např. finanční, bezpečnostní (policejní), vojenské, zdravotní. Výklad vychází z
teoretických základů dějin státu a práva a je rovnoměrně doplňován studiem fungování administrativy v praxi.
Studenti si rozšíří základní znalosti získané v právních dějinách a může uspokojit zvlášť zájemce, kteří se chtějí
věnovat práci na úseku veřejné správy.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPD/EVRMS Exekuce a výkon rozhodnutí v min. a souč 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík možný semestr: ZS

Cíle: Předmět si klade za cíl přiblížit studentům se zájmem o právní úpravu a praxi soudních exekutorů a soudních
vykonavatelů tyto profese, jejich agendu a správu, včetně historického kontextu. Způsobilosti: Povinně volitelný
předmět navazuje na předmět Právní etika a činí pendant předmětům Historie a současnost českého notářství
a Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie. Studenti se seznámí s dějinami výkonu rozhodnutí a exekuce
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v civilních věcech od starověku přes český středověk a novověk až do současnosti. Vysvětleno bude zavedení
profese soudních exekutorů do českého právního řádu. Podrobně bude představena platná právní úprava včetně
relevantní judikatury Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR. Předpoklady:

KPD/HSČN Historie a současnost českého notářství 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je informovat studenty o úloze a postavení notářství v České republice a jeho perspek-
tivách v Evropské unii. Hlavní pozornost je věnována tématům: pojetí notářství, historie notářství v českých
zemích, organizace notářství, podmínky pro přístup k povolání notáře, postavení notáře, jeho práva a povinnosti.
Způsobilosti: Studenti budou analyzovat významné historické právní dokumenty a současné právní přepisy o no-
tářství, budou diskutovat o historickém vývoji notářství a jeho vlivu na notářství v 21. století Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPD/KA1 Kanonické právo 1 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc. možný semestr: ZS

Cíle: Poskytnout studentům bližší pohled na postavení kanonického práva mezi ostatními právními vědami, jeho
význam a důležitost v minulosti a přítomnosti, vývoj práva v církvi od apoštolských dob po Gratiánův Dekret,
od středověkého Corpus Iuris Canonici k moderní kodifikaci kanonického práva na počátku 20. století
Způsobilosti: Studenti: Porozumějí jednak přehledu dějin kanonického práva, tj. práva katolické církve, od svého
vzniku až po kodifikace ve 20. století, jednak základům teorie kanonického práva, seznamují se se základními
kanonickoprávními pojmy, instituty a principy. Srovnávají a analyzují vývoj kanonického práva v souvislosti
s romanistikou, obecnými právními dějinami a obecnou teorií práva. Výuka studentům přispívá k přípravě na
vykonání státní zkoušky za 3. semestr magisterského studia.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPD/KA2 Kanonické právo 2 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc. možný semestr: LS

Cíle: Poskytnout studentům bližší přehled vybraných témat z platného práva katolické církve a objasnit per-
spektivy jeho dalšího vývoje.
Způsobilosti: Studenti: Navazují na předmět KA1. Získávají znalosti z přednesených vybraných kapitol z platného
kanonického práva se zaměřením na jeho použití v právní praxi. Rozpoznávají základní instituty z odvětví
kanonického práva manželského, majetkového, trestního a procesního, které jsou porovnávány s právní úpravou
odpovídajících odvětví českého právního řádu. Srovnávají a analyzují vývoj kanonického práva v souvislosti s
romanistikou, obecnými právními dějinami a obecnou teorií práva. Výuka studentům přispívá k přípravě na
vykonání státní zkoušky za 3. semestr magisterského studia.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPD/KO Konfesní právo 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc. možný semestr: ZS

Cíle: Poskytnout studentům přehled o vztazích mezi státem na straně jedné a církvemi a náboženskými společ-
nostmi na straně druhé.
Způsobilosti: Studenti: Seznamují se se základními pojmy, s předmětem a prameny konfesního práva, zabývají
se vztahem k ostatním vědeckým disciplínám jako je oblast obecných dějin, české dějiny. Analyzují vztahy
konfesního práva k současné platné právní úpravě (ústavněprávní a mezinárodněprávní garance individuálních
a kolektivních náboženských práv, zákon o církvích a náboženských společnostech, církevní majetek a jeho
restituce, možnost působení církví a náboženských společností ve veřejných institucích). Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KPD/MPPA Min., přít. a perspektivy advokacie 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je informovat studenty o úloze a postavení advokacie v České republice a jejích perspek-
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tivách v Evropské unii. Hlavní pozornost je věnována tématům: pojetí advokacie, historie advokacie v českých
zemích, organizace advokacie, podmínky pro přístup k povolání advokáta, postavení advokáta a advokátního
koncipienta, jejich práva a povinnosti, česká advokacie v Evropské unii.
Způsobilosti: Studenti budou analyzovat významné historické právní dokumenty a současné právní přepisy o
advokacii, budou diskutovat o historickém vývoji advokacie a jeho vlivu advokacii v 21. století. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPD/OD1 Obecné dějiny státu a práva 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík možný semestr: ZS

Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s dějinami státu a práva vybraných evropských zemí, provést
právněhistorický rozbor významných právních památek. Výklad je zaměřen na období starověku a středověku.
Způsobilosti: Studenti budou analyzovat významné právní dokumenty z vybraných evropských zemí a, budou
diskutovat o historickém vývoji těchto zemí a jeho vlivu na současný právní systém v těchto zemích.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPD/OD2 Obecné dějiny státu a práva 2 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s dějinami státu a práva vybraných evropských zemí, provést
právněhistorický rozbor významných právních památek. Výklad je zaměřen na období novověku.
Způsobilosti: Studenti budou analyzovat významné právní dokumenty z vybraných evropských zemí a, budou
diskutovat o historickém vývoji těchto zemí a jeho vlivu na současný právní systém v těchto zemích. Předpo-
klady: Znalost obecných právních dějin staršího období v rozsahu kurzu OD1.

KPD/OD2R Obecné dějiny státu a práva 2 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s dějinami státu a práva vybraných evropských zemí, provést
právněhistorický rozbor významných právních památek. Výklad je zaměřen na období novověku.
Způsobilosti: Studenti budou analyzovat významné právní dokumenty z vybraných evropských zemí a, budou
diskutovat o historickém vývoji těchto zemí a jeho vlivu na současný právní systém v těchto zemích. Předpo-
klady: Znalost obecných právních dějin staršího období v rozsahu kurzu OD1.

KPD/PDMZ1 Právní dějiny mimoevropských zemí 1 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík možný semestr: ZS

Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s dějinami státu a práva vybraných asijských, afrických a
latino-amerických zemí, provést právněhistorický rozbor významných právních památek. Výklad je zaměřen na
období starověku, středověku a raného novověku. Způsobilosti: Studenti budou analyzovat významné právní
dokumenty ze zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky, budou diskutovat o historickém vývoji těchto zemí a
jeho vlivu na současný právní systém v těchto zemích. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.

KPD/PDMZ2 Právní dějiny mimoevropských zemí 2 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík možný semestr: LS

Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s dějinami státu a práva vybraných asijských, afrických a latino-
amerických zemí, provést právněhistorický rozbor významných právních památek. Výklad je zaměřen na období
starověku, středověku a raného novověku.
Způsobilosti: Studenti budou analyzovat významné právní dokumenty ze zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky,
budou diskutovat o historickém vývoji těchto zemí a jeho vlivu na současný právní systém v těchto zemích.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPD/PDZBS Právní dějiny zemí bývalého SSSR 3 kr. Zk
2 [hod/týd]
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JUDr. et PhDr. Stanislav Balík možný semestr: ZS

Cíle: Poskytnout studentům přehled o dějinách a současnosti Ruska a post-sovětských států a vyložit vývoj
právních institucí a právních institutů v závislosti na rozhodujících společenských změnách a upozornit na
souvislost mezi procesy, které probíhají ve společnosti a změnami, které pozorujeme v právu.
Způsobilosti: Studenti budou analyzovat významné právní dokumenty ze zemí bývalého Sovětského Svazu, budou
diskutovat o historickém vývoji těchto zemí a jeho vlivu na současný právní systém v těchto zemích.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPD/ŘPDZ Římské právo - dílčí část soub. zk. 0 kr. Sz

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Kriticky zhodnotit znalosti studentů z oblasti římského práva. Způsobilosti: Studenti: Formulují a uvádějí
do souvislostí osvojené znalosti z dějin římského práva, základních právních institutů římského práva soukromého
s přihlédnutím k vývoji v období předklasickém a justiniánském. Dále pak zhodnocují své znalosti základních
témat (prameny produkční a poznávací, subjekty práv, objekty práv, právní jednání, římský soukromý proces)
a základních institutů soukromého práva římského (obligační, rodinné, dědické).
Předpoklady: Úspěšné absolvování tří semestrů studia oboru právo.

Vylučující předměty: KPD/ŘPSZ

KPD/ŘPO Římské právo obligační 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Poskytnout širší přehled o významu římského práva obligačního. Římské právo obligační navazuje na zna-
losti získané v předmětu Římské právu 1 a 2. Způsobilosti: Studenti: Interpretují a analyzují fragmenta z
Digest, která jsou zaměřena na nejvýznamnější kontrakty (emptio venditio, locatio conductio, societas, manda-
tum) i vybrané delikty (damnum iniuria datum) a kvazidelikty (negotiorum gestio, indebiti solutio) a provádějí
jejich komparaci s právem moderním, zejména občanským. Prohlubují si znalosti ze základních zásad soukro-
mého práva, jež jim usnadňuje další studium občanského a obchodního práva. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.

KPD/ŘPST Římské právo ve středověku 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Poskytnout širší přehled o významu římského práva při formování středověké Evropy, jakožto spojnice mezi
antikou a moderní dobou, se zvláštním zřetelem na české prostředí.
Způsobilosti: Studenti: Plně si osvojí znalosti z oblasti dějin římského práva ve středověku, zvláště v Evropě.
Zaměřují se na kritiku pramenů v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPD/ŘPSZ Římské právo - státní zkouška 0 kr. Szv

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kriticky zhodnotit znalosti studentů z oblasti římského práva. Způsobilosti: Studenti: Formulují a uvádějí
do souvislostí osvojené znalosti z dějin římského práva, základních právních institutů římského práva soukromého
s přihlédnutím k vývoji v období předklasickém a justiniánském. Dále pak zhodnocují své znalosti základních
témat (prameny produkční a poznávací, subjekty práv, objekty práv, právní jednání, římský soukromý proces)
a základních institutů soukromého práva římského (obligační, rodinné, dědické).
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KPD/ŘPDZ

KPD/ŘP1 Římské právo 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Poskytnout širší přehled a objasnit význam studia římského práva pro dnešní právníky. Způsobilosti:
Studenti: Plně si osvojí znalosti z oblasti dějin římského práva. Rozpoznávají základní právní instituty římského
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práva soukromého s přihlédnutím k vývoji v období předklasickém a justiniánském. Zaměřují se na základní
témata (prameny produkční a poznávací, subjekty práv, objekty práv, právní jednání, římský soukromý proces.
Dále pak analyzují, správně posuzují a interpretují podrobným rozborem právněhistorických pramenů pochopení
kontinuity vývoje římského práva s kořeny současného práva platného.
Zaměřují se na kritiku pramenů v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KPD/ŘP1VS

KPD/ŘP1VS Římské právo 1 pro veřejnou správu 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Poskytnout širší přehled a objasnit význam studia římského práva pro dnešní právníky. Způsobilosti:
Studenti rozpoznávají základní právní instituty římského práva soukromého s přihlédnutím k vývoji v období
předklasickém a justiniánském. Zaměřují se na základní témata (prameny produkční a poznávací, subjekty práv,
objekty práv, právní jednání, římský soukromý proces. Dále pak analyzují, správně posuzují a interpretují po-
drobným rozborem právněhistorických pramenů pochopení kontinuity vývoje římského práva s kořeny současného
práva platného. Zaměřují se na kritiku pramenů v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením
své analýzy.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KPD/ŘP1

KPD/ŘP2 Římské právo 2 6 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Poskytnout širší přehled a objasnit význam studia římského práva pro dnešní právníky. Způsobilosti:
Studenti: Rozpoznávají a zaměřují se na základní instituty soukromého práva římského (obligační, rodinné,
dědické).
Dále pak analyzují, správně posuzují a interpretují podrobným rozborem právněhistorických pramenů pochopení
kontinuity vývoje římského práva s kořeny současného práva platného.
Zaměřují se na kritiku pramenů v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KPD/ŘP2VS

KPD/ŘP2VR Římské právo 2 pro veřejnou správu 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Poskytnout širší přehled a objasnit význam studia římského práva pro dnešní právníky. Způsobilosti: Stu-
denti rozpoznávají a zaměřují se na základní instituty soukromého práva římského (obligační, rodinné, dědické).
Dále pak analyzují, správně posuzují a interpretují podrobným rozborem právněhistorických pramenů pochopení
kontinuity vývoje římského práva s kořeny současného práva platného. Zaměřují se na kritiku pramenů v širších
souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy. Předpoklady: Nespecifikováno

KPD/ŘP2VS Římské právo 2 pro veřejnou správu 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Poskytnout širší přehled a objasnit význam studia římského práva pro dnešní právníky. Způsobilosti: Stu-
denti rozpoznávají a zaměřují se na základní instituty soukromého práva římského (obligační, rodinné, dědické).
Dále pak analyzují, správně posuzují a interpretují podrobným rozborem právněhistorických pramenů pochopení
kontinuity vývoje římského práva s kořeny současného práva platného. Zaměřují se na kritiku pramenů v širších
souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KPD/ŘP2

KPD/SDSE Srovn. dějiny veř. práva ve stř. Evropě 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
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Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc. možný semestr: LS

Cíle: Srovnávacím způsobem studentům v přednáškách představit nejvyšší orgány států střední Evropy, ukázat
jejich role a kompetence v období od vrcholného středověku do konce 19. století. Vedle této tématiky studenty
seznámit i s některými historickými pokusy o vytvoření širšího evropského společenství států (projekt Jiřího
z Poděbrad, J. A. Komenského atp.). Dále podat vývoj trendů v oblasti práva trestního, mezinárodního a
diplomatického.
Způsobilosti: Studenti: Rozpoznávají funkce nejvyšších orgánů států střední Evropy. Analyzují jejich role a
kompetence v období od vrcholného středověku do konce 19. století. Formulují a uvádějí do souvislostí ve
spojení s ústavněprávní tématikou některé historické pokusy o vytvoření širšího evropského společenství států.
Analyzují trendy, které formovaly vývoj mezinárodního, diplomatického a trestního práva střední Evropy.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPD/TPHV Trestní právo v historickém vývoji 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Během přednášek poskytnout ucelený komplexní přehled historického vývoje institutů trestního práva a
vývoje orgánů toto právo aplikujících a to v komparačním pohledu zejména z perspektivy států střední Evropy.
Prostřednictvím konkrétních případů demonstrovat dobovou aplikaci trestního práva v praxi. Způsobilosti:
Studenti si osvojí znalosti zahrnující přehled vývoje trestního práva v českých zemích od jeho počátků do
roku 2009, včetně základní terminologie. Komplexní chronologické podání vývoje trestněprávních institutů ve
středoevropské perspektivě umožní studentovi v budoucnosti lépe pochopit a následně aplikovat platné trestní
právo, které kontinuálně navazuje na trestněprávní úpravu historickou. Předpoklady: Nespecifikovány

KPD/VEN Vývoj evidence nemovitostí 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Poskytnout studentům podrobné informace o významu evidence nemovitostí a s nimi spojených práv pro
současnost od jejich vzniku až po dnešní dobu. Způsobilosti: Studenti: Rozpoznávají a hodnotí význam evidence
nemovitostí v historickém vývoji a její využití v dnešní praxi. Procvičují a analyzují praktická řešení případů
spojených s evidencí nemovitostí.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPD/VKŘP Vybrané kapitoly z římského práva 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Poskytnout širší přehled z oblasti některých důležitých témat, prostupujících v různých historických obdo-
bích římského práva (národ, svoboda, autorita, lidskost, věrnost, atd.).
Seznámit studenty s římským právem v rozličných pojetích od Justiniána až po současnost.
Způsobilosti: Studenti poznají některé klíčové pojmy, jimiž se při své práci řídili římští právníci klasického období.
Rozšíří si znalosti z oboru římského práva, obzvláště ti, kteří již úspěšně absolvovali státní zkoušku z římského
práva. Samostatně analyzují a hodnotí právní prameny z oblasti recepce římského práva za účelem objasnění
jeho vývoje v jednotlivých historických obdobích, jakož i vlivu a významu římského práva pro současnou právní
vzdělanost.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPD/ZKNP Záv. zkouška-CP-Náboženské právo 0 kr. Zk

Prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit souhrnné znalosti z předmětů certifikátového programu. Způsobilosti: Studenti jsou schopni repro-
dukovat znalosti z předchozího studia předmětů certifikátového programu, které jsou zároveň schopni analyzovat,
syntetizovat a prakticky aplikovat. Předpoklady: Absolvování povinných předmětů certifikátovéh programu.
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11 KPM-Katedra podnikové ekonomiky a managementu

KPM/PM Projektový management 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s vývojem projektového managementu (PM), se systémovým, procesním a znalostním
přístupem k PM, se základními pojmy PM, s předprojektovou fází PM a studií proveditelností. Seznámit s de-
finováním projektu, s projektovými plány a vypracováním jednotlivých druhů plánů, s řízením projektu ve fázi
realizace, s managementem komunikace, kvality a projektových rizik, s definováním výkonnosti a s kontrolingo-
vými metodami PM, s obchodní činností při řízení projektu a s uzavřením projektu, Naučit studenty základy
používání program MS Project na podporu PM. Studenti budou připraveni pro získání certifikátu stupně D
Společnosti pro projektové řízení (člen IPMA). Způsobilosti: Student po absolvování předmětu:
- je připraven na práci v projektovém týmu;
- zná procesy a metody plánování, řízení a kontrolingu projektu;
- umí používat nástroje pro řízení projektu;
- zná souvislosti mezi zúčastněnými osobami na projektu (projektový manažer, členové projektového týmu,
mateřská organizace, dodávající organizace, zákazník, investor a uživatel projektu).
- je připraven ke zkoušce pro získání certifikace projektový manažer, stupeň D
Předpoklady: Zvládat základní vědomosti podnikového managementu.
Ovládat pokročilejší funkce programu MS Excel.
Umět uplatnit poznatky ze základů managementu, operačního výzkumu, sociálních a manažerských dovedností
a personálního managementu.

KPM/ROP Rozpočtování projektů 4 kr. Zp
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Poskytnout studentům přehled o základních postupech při sestavování rozpočtů projektů. Naučit je vy-
tvořit rozpočty a aktivně ovlivnit strukturu a vývoj finančních plánů. Vysvětlit vlivy mající dopad do vývoje
rozpočtů. Naučit studenty monitorovat a reportovat finanční vývoj projektů. Způsobilosti: Student je schopen:
- zapamatovat si strukturu rozpočtu a postupové kroky při jeho tvorbě, - vymezit podklady potřebné pro tvorbu
rozpočtu, - identifikovat rizika ovlivňující podobu rozpočtu, - popsat provázanost rozpočtu na finanční plán
organizace, - aplikovat nabyté vědomosti na konkrétním případě. Předpoklady: Znalost podnikových financí.

KPM/ZM Základy managementu 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit se základními pojmy, přístupy a zásadami managementu v organizaci. Objasnit principy výkonu
základních manažerských funkcí (rozhodování, plánování, kontrola, organizování, vedení apod.). Charakterizovat
práci manažerů na různých úrovních řízení a vést k pochopení významu manažerské práce v různých organiza-
cích. Představit studentům příkladná řešení, diskutovat případové studie a vést je k obhajobě svých výstupů.
Způsobilosti: Student je schopen:
- vysvětlit význam manažerské práce v různých typech organizací,
- diskutovat současné přístupy v oblasti managementu,
- charakterizovat hlavní manažerské funkce a role,
- aplikovat teoretické poznatky na řešení případových studií.
Předpoklady: Základní znalosti z podnikové ekonomiky.
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12 KPO-Katedra občanského práva

KPO/BP Bakalářská práce 7 kr. Zp

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Bakalářská práce je závěrečnou prací studenta bakalářského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Základní požadavky určuje rozhodnutí děkana FPR a další požadavky určuje vedoucí bakalářské
práce. Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí, obhájit
svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit prognózu
dalšího vývoje v řešené oblasti. Předpoklady:

KPO/BPO Bakalářská práce - obhajoba 0 kr. Obp

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí činnosti v předem zvoleném oboru, který
odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod,
vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na
studentův vlastní přínos k řešení tématu. Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své
práce.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a
volbu metod odborné práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v
řešené oblasti. Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti. Předpoklady: Studijní povinnosti bakalářského studia

KPO/CP1 Cenné papíry 1 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Poskytnout studentům podrobný přehled o základních právních otázkách cenných papírů se zvláštním
zaměřením na klíčové instituty teorie cenných papírů, a to jak v oblasti soukromého práva, tak i v oblasti
veřejného práva. Způsobilosti: Po úspěšném absolvování kursu budou studenti schopni se adekvátně orientovat
v těch detailech práva cenných papírů, které většinou bývají opomíjeny ve výuce obchodního práva. Právě tímto
studiem studenti získají předpoklady pro další studium právních informací, jež jsou nezbytné pro působení na
kapitálovém trhu. Absolvent bude disponovat teoretickými poznatky nezbytnými jak pro další studium detailů
práva cenných papírů, tak pro praktickou činnost na kapitálovém trhu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KPO/CP2 Cenné papíry 2 3 kr. Zk
Přednáška 1 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Poskytnout studentům podrobný přehled o základních právních otázkách cenných papírů se zvláštním
zaměřením na smluvní právo cenných papírů a hlavní účastníky kapitálového trhu. Způsobilosti: Po úspěšném
absolvování kursu budou studenti schopni se adekvátně orientovat v těch detailech smluvního práva týkajícího
se cenných papírů, které většinou bývají opomíjeny ve výuce občanského a obchodního práva. Právě tímto
studiem (spolu se studiem v kursu CP1) studenti získají schopnosti potřebné pro působení na kapitálovém trhu.
Absolvent bude disponovat dalšími, zejména praktickými poznatky, které mu umožní nejrůznějšími způsoby
nakládat s cennými papíry a orientovat se na kapitálovém trhu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KPO/DAP Absolutní práva 10 kr. Zp
2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Absolutní práva jsou základním nosným prvkem občanského práva a jeho nové kodifikované úpravy. Hlavní
část je zahrnuta pod pojem věcná práva, proto je třeba vycházet ze základních věcněprávních institutů držba,
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vlastnictví, zástavní právo, zadržovací právo, práva odpovídající věcným břemenům, právo stavby a správa cizího
majetku. Do širšího kontextu těchto pojmů patří i otázka práv k nehmotnému majetku, zejména práva autorská,
vynálezecká a další nehmotná práva. V rámci řešení otázky předmětu věcných práv je třeba analyzovat i obecnou
problematiku cenných papírů a nakládání s nimi. Do skupiny absolutních práv je kodexem přiřazena i specifická
oblast dědického práva, mající tradičně separovanou úpravu i svébytné pojmosloví a metodu. Způsobilosti:
Znalosti absolventa:
Absolvent musí rozumět na vyšší teoretické úrovni odborné soukromoprávní terminologii v oblasti absolutních, vč.
věcněprávních a dědických vztahů, osvojit si zásadní i vedlejší principy jejich úpravy a pochopit význam v regulaci
společenských vztahů, mj. i se zohledněním vědeckých doktrín a vazeb na právo klasických kulturněprávních
oblastí i EU.
Dovednosti absolventa:
Absolvent popíše zásadní věcněprávní a dědické instituty, posoudí jejich současnou úlohu a význam pro vývoj
a regulaci občanskoprávních vztahů ve společnosti, identifikuje a vymezí silná a slabá místa současné právní
úpravy, aplikuje poznatky na modelové situace v běžných i specifických otázkách na základě analýzy domácí či
zahraniční judikatury, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení v souladu s právním řádem ČR případně EU,
či ve srovnání s klasickými řešeními historických právních úprav, význačných právních systémů kulturněprávních
oblastí a vyvodí všeobecné závěry. Absolvent prokáže stylistickou i aplikační obratnost při formulování relativně
originálních poznatků zpracováním krátké studie, schopné oponentury i publikace.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DDD Disertační práce 1 40 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student realizuje závěrečné práce na disertační práci včetně její kompletace tak, aby na
jeho závěr předložil disertační práci a podal přihlášku k její obhajobě. Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje širokou, hlubokou a systematickou znalost metod a problémů právní vědecké a výzkumné
práce a porozumění etickým aspektům vědecké a výzkumné práce. Absolvent tvůrčím způsobem využívá a rozvíjí
právní vyjadřování v písemné formě.
Dovednosti absolventa:
Absolvent je schopen, samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy, získávat informace týkající se zkou-
mané problematiky, analyzovat a specifikovat je, shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky
správně je zpracovávat, analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů, číst
a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie a sepsat písemnou práci. Absolvent dovede navrho-
vat a používat pokročilé právně výzkumné metody a postupy umožňující rozšiřování poznání v oblasti práva, je
schopen rozvíjet a vyhodnocovat teorie a metody v oblasti doktorské specializace včetně analýzy a vyhodnoco-
vání mezioborových a meziodvětvových vazeb, umí vytvářet nové myšlenky rozšiřující poznání a pojímání práva
a umí provádět pokročilou právní analýzu nejnovějších nebo nejkomplexnějších právních problémů. Absolvent je
schopen využívat údajů z praxe a tvůrčím způsobem je zpracovávat. Absolvent umí uskutečňovat původní právní
výzkum publikovatelné kvality a dovede tvůrčím způsobem využívat a rozvíjet právní vyjadřování v písemné
formě.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DGP1 Graždanskoe pravo 1 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit především teoretické znalosti v oblasti civilního práva hmotného se zaměřením
na znalosti civilního práva v Ruské federaci. Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje znalosti systému civilního práva v Ruské federaci, včetně pojmů, institutů a realizace
civilního práva. Dále prokazuje znalosti vývojových tendencí v oboru civilního práva hmotného v dané právní
oblasti.
Dovednosti absolventa:
Absolvent umí vést odbornou diskusi nad civilněprávními tématy v ruském jazyce s použitím příslušné odborné
terminologie. Dovede pracovat tvůrčím způsobem s odbornou literaturou a dalšími zdroji v ruském jazyce. Dále
umí zpracovat odborný text v ruském jazyce publikovatelné úrovně. Je schopen komparace české a příslušné
zahraniční právní úpravy.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DGP2 Graždanskoe pravo 2 10 kr. Zp,Zk
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2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit především teoretické znalosti v oblasti civilního práva hmotného i procesního
se zaměřením na znalosti civilního procesu v Ruské federaci. Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje znalosti systému civilního práva v Ruské federaci, včetně pojmů, institutů a realizace
civilního práva a civilního procesu. Dále prokazuje znalosti vývojových tendencí v oboru civilního práva hmotného
i procesního v dané právní oblasti.
Dovednosti absolventa:
Absolvent umí vést odbornou diskusi nad civilněprávními tématy v ruském jazyce s použitím příslušné odborné
terminologie. Dovede pracovat tvůrčím způsobem s odbornou literaturou a dalšími zdroji v ruském jazyce. Dále
umí zpracovat odborný text v ruském jazyce publikovatelné úrovně. Je schopen komparace české a příslušné
zahraniční právní úpravy.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DIS Vybrané otázky zákazu diskriminace 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Anna Outlá možný semestr: ZS

Cíle: Poskytnout studentům přehled o antidiskriminační legislativě a vybavit je potřebnými poznatky pro po-
souzení aspektů rovnosti a zákazu diskriminace. Způsobilosti: Studenti:
- si zapamatují odborné termíny,
- identifikují a analyzují příčiny vedoucí k diskriminačnímu jednání,
- srovnají jednotlivé důvody diskriminace,
- zhodnotí význam antidiskriminačního zákona,
- predikují další vývoj v oblasti boje s diskriminací. Předpoklady:

KPO/DKT Koncept tezí disertační práce 10 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu se student věnuje vlastní vědecké práci, konzultacím se školitelem a sepisování dílčích
částí disertační práce. Na základě zpracování přehledu dosaženého stupně poznání předmětu disertační práce a
realizovaného výzkumu zpracuje koncept tezí disertační práce, ve kterém vymezí základní metody svého bádání,
současný stav poznání zkoumané problematiky a cíle disertační práce. Účelem předmětu je pomoci studentovi
nasměrovat další odbornou vědeckou činnost směřující k sepsání tezí a disertační práce. Na konci semestru
předloží student školiteli koncept tezí disertační práce. Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje širokou, hlubokou a systematickou znalost metod a problémů právní vědecké a výzkumné
práce a porozumění etickým aspektům vědecké a výzkumné práce. Absolvent tvůrčím způsobem využívá a rozvíjí
právní vyjadřování v písemné formě.
Dovednosti absolventa:
Absolvent je schopen samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy, získávat informace týkající se zkou-
mané problematiky, analyzovat a specifikovat je, shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky
správně je zpracovávat, analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů, číst
a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie, sepsat písemnou zprávu na základě zadané osnovy,
dovede obhájit svůj projekt.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DOČ1 Odborný článek 1 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student pod vedením školitele zpracuje odborný článek obsahující původní výsledky
výzkumu, ke kterým student dospěl během studia, nebo článek přehledový, publikovaný nebo k publikování při-
jatý v recenzovaném odborném časopise nebo periodiku. Předmět je ukončen hodnocením školitelem na základě
předložené kopie publikovaného článku nebo jeho
rukopisu spolu s potvrzením o přijetí k publikaci. Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje širokou, hlubokou a systematickou znalost metod a problémů právní vědecké a výzkumné
práce a porozumění etickým aspektům vědecké a výzkumné práce. Tvůrčím způsobem využívá a rozvíjí právní
vyjadřování v písemné formě prostřednictvím odborného vědeckého článku.



44

Dovednosti absolventa:
Absolvent využívá metody vědeckého výzkumu ke zpracování odborného vědeckého článku, odborné veřejnosti
prezentuje výsledky vlastního výzkumu, je schopen samostatné tvůrčí práce, formuluje vlastní závěry, rozvíjí
schopnosti v rámci komplexního zpracování dané dílčí problematiky formou odborného vědeckého článku.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DOČ2 Odborný článek 2 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student pod vedením školitele zpracuje odborný článek obsahující původní výsledky vý-
zkumu, ke kterým student dospěl během studia, nebo článek přehledový, publikovaný nebo k publikování přijatý
v recenzovaném odborném časopise nebo periodiku. Předmět je ukončen hodnocením školitelem na základě před-
ložené kopie publikovaného článku nebo jeho rukopisu spolu s potvrzením o přijetí k publikaci. Způsobilosti:
Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje širokou, hlubokou a systematickou znalost metod a problémů právní vědecké a výzkumné
práce a porozumění etickým aspektům vědecké a výzkumné práce. Tvůrčím způsobem využívá a rozvíjí právní
vyjadřování v písemné formě prostřednictvím odborného vědeckého článku.
Dovednosti absolventa:
Absolvent využívá metody vědeckého výzkumu ke zpracování odborného vědeckého článku, odborné veřejnosti
prezentuje výsledky vlastního výzkumu, je schopen samostatné tvůrčí práce, formuluje vlastní závěry, rozvíjí
schopnosti v rámci komplexního zpracování dané dílčí problematiky formou odborného vědeckého článku.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DOČ3 Odborný článek 3 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student pod vedením školitele zpracuje odborný článek obsahující původní výsledky vý-
zkumu, ke kterým student dospěl během studia, nebo článek přehledový, publikovaný nebo k publikování přijatý
v recenzovaném odborném časopise nebo periodiku. Předmět je ukončen hodnocením školitelem na základě před-
ložené kopie publikovaného článku nebo jeho rukopisu spolu s potvrzením o přijetí k publikaci. Způsobilosti:
Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje širokou, hlubokou a systematickou znalost metod a problémů právní vědecké a výzkumné
práce a porozumění etickým aspektům vědecké a výzkumné práce. Tvůrčím způsobem využívá a rozvíjí právní
vyjadřování v písemné formě prostřednictvím odborného vědeckého článku.
Dovednosti absolventa:
Absolvent využívá metody vědeckého výzkumu ke zpracování odborného vědeckého článku, odborné veřejnosti
prezentuje výsledky vlastního výzkumu, je schopen samostatné tvůrčí práce, formuluje vlastní závěry, rozvíjí
schopnosti v rámci komplexního zpracování dané dílčí problematiky formou odborného vědeckého článku.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DOČ4 Odborný článek 4 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student pod vedením školitele zpracuje odborný článek obsahující původní výsledky vý-
zkumu, ke kterým student dospěl během studia, nebo článek přehledový, publikovaný nebo k publikování přijatý
v recenzovaném odborném časopise nebo periodiku. Předmět je ukončen hodnocením školitelem na základě před-
ložené kopie publikovaného článku nebo jeho rukopisu spolu s potvrzením o přijetí k publikaci. Způsobilosti:
Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje širokou, hlubokou a systematickou znalost metod a problémů právní vědecké a výzkumné
práce a porozumění etickým aspektům vědecké a výzkumné práce. Tvůrčím způsobem využívá a
rozvíjí právní vyjadřování v písemné formě prostřednictvím odborného vědeckého článku.
Dovednosti absolventa:
Absolvent využívá metody vědeckého výzkumu ke zpracování odborného vědeckého článku, odborné veřejnosti
prezentuje výsledky vlastního výzkumu, je schopen samostatné tvůrčí práce, formuluje vlastní závěry, rozvíjí
schopnosti v rámci komplexního zpracování dané dílčí problematiky formou odborného vědeckého článku.
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Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DOČ5 Odborný článek 5 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student pod vedením školitele zpracuje odborný článek obsahující původní výsledky vý-
zkumu, ke kterým student dospěl během studia, nebo článek přehledový, publikovaný nebo k publikování přijatý
v recenzovaném odborném časopise nebo periodiku. Předmět je ukončen hodnocením školitelem na základě před-
ložené kopie publikovaného článku nebo jeho rukopisu spolu s potvrzením o přijetí k publikaci. Způsobilosti:
Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje širokou, hlubokou a systematickou znalost metod a problémů právní vědecké a výzkumné
práce a porozumění etickým aspektům vědecké a výzkumné práce. Tvůrčím způsobem využívá a rozvíjí právní
vyjadřování v písemné formě prostřednictvím odborného vědeckého článku.
Dovednosti absolventa:
Absolvent využívá metody vědeckého výzkumu ke zpracování odborného vědeckého článku, odborné veřejnosti
prezentuje výsledky vlastního výzkumu, je schopen samostatné tvůrčí práce, formuluje vlastní závěry, rozvíjí
schopnosti v rámci komplexního zpracování dané dílčí problematiky formou odborného vědeckého článku.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DOČ6 Odborný článek 6 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student pod vedením školitele zpracuje odborný článek obsahující původní výsledky
výzkumu, ke kterým student dospěl během studia, nebo článek přehledový, publikovaný nebo k publikování při-
jatý v recenzovaném odborném časopise nebo periodiku. Předmět je ukončen hodnocením školitelem na základě
předložené kopie publikovaného článku nebo jeho rukopisu spolu s potvrzením o přijetí k publikaci.
Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje širokou, hlubokou a systematickou znalost metod a problémů právní vědecké a výzkumné
práce a porozumění etickým aspektům vědecké a výzkumné práce. Tvůrčím způsobem využívá a rozvíjí právní
vyjadřování v písemné formě prostřednictvím odborného vědeckého článku.
Dovednosti absolventa:
Absolvent využívá metody vědeckého výzkumu ke zpracování odborného vědeckého článku, odborné veřejnosti
prezentuje výsledky vlastního výzkumu, je schopen samostatné tvůrčí práce, formuluje vlastní závěry, rozvíjí
schopnosti v rámci komplexního zpracování dané dílčí problematiky formou odborného vědeckého článku.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DOČ7 Odborný článek 7 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student pod vedením školitele zpracuje odborný článek obsahující původní výsledky vý-
zkumu, ke kterým student dospěl během studia, nebo článek přehledový, publikovaný nebo k publikování přijatý
v recenzovaném odborném časopise nebo periodiku. Předmět je ukončen hodnocením školitelem na základě před-
ložené kopie publikovaného článku nebo jeho rukopisu spolu s potvrzením o přijetí k publikaci. Způsobilosti:
Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje širokou, hlubokou a systematickou znalost metod a problémů právní vědecké a výzkumné
práce a porozumění etickým aspektům vědecké a výzkumné práce. Tvůrčím způsobem využívá a rozvíjí právní
vyjadřování v písemné formě prostřednictvím odborného vědeckého článku.
Dovednosti absolventa:
Absolvent využívá metody vědeckého výzkumu ke zpracování odborného vědeckého článku, odborné veřejnosti
prezentuje výsledky vlastního výzkumu, je schopen samostatné tvůrčí práce, formuluje vlastní závěry, rozvíjí
schopnosti v rámci komplexního zpracování dané dílčí problematiky formou odborného vědeckého článku.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DOČ8 Odborný článek 8 5 kr. Zp
2 [hod/sem]
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Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student pod vedením školitele zpracuje odborný článek obsahující původní výsledky vý-
zkumu, ke kterým student dospěl během studia, nebo článek přehledový, publikovaný nebo k publikování přijatý
v recenzovaném odborném časopise nebo periodiku. Předmět je ukončen hodnocením školitelem na základě před-
ložené kopie publikovaného článku nebo jeho rukopisu spolu s potvrzením o přijetí k publikaci. Způsobilosti:
Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje širokou, hlubokou a systematickou znalost metod a problémů právní vědecké a výzkumné
práce a porozumění etickým aspektům vědecké a výzkumné práce. Tvůrčím způsobem využívá a rozvíjí právní
vyjadřování v písemné formě prostřednictvím odborného vědeckého článku.
Dovednosti absolventa:
Absolvent využívá metody vědeckého výzkumu ke zpracování odborného vědeckého článku, odborné veřejnosti
prezentuje výsledky vlastního výzkumu, je schopen samostatné tvůrčí práce, formuluje vlastní závěry, rozvíjí
schopnosti v rámci komplexního zpracování dané dílčí problematiky formou odborného vědeckého článku.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DOD Osnova disertační práce 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu je studentem na základě poznání základního současného stavu zkoumané problematiky
a konzultací se školitelem precizován cíl disertační práce a detailně rozpracována její osnova tak, aby určila
pozdější obsah disertační práce a studentovi umožnila držet se zvoleného tématu se zaměřením se na řešení
konkrétního specifického vědeckého úkolu. Na konci semestru předloží student školiteli stanovené cíle a detailní
osnovu disertační práce. Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje širokou, hlubokou a systematickou znalost metod a problémů právní vědecké a výzkumné
práce a porozumění etickým aspektům vědecké a výzkumné práce. Absolvent využívá své znalosti a zkušenosti
v práci s vědeckými a odbornými prameny a informačními právními systémy a zvládá správné využití právních
výzkumných metod a strategií. Absolvent tvůrčím způsobem využívá a rozvíjí právní vyjadřování v písemné
formě.
Dovednosti absolventa:
Absolvent je schopen samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy, získávat informace týkající se
zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je. Absolvent dovede shromažďovat empirická data, systemi-
zovat je a metodologicky správně je zpracovávat. Absolvent je schopen analyzovat získaný materiál s využitím
potřebných teoretických základů, studovat a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie. Absol-
vent umí sepsat písemný návrh osnovy vědecké práce, shromažďovat a hodnotit podklady pro sepsání vědecké
práce. Absolvent je schopen zvládnout systém psaní právním stylem a efektivní a precizní písemné vyjadřování
v mateřském a případně i v cizím jazyce.
Předpoklady: Nespecifkovány

KPO/DODP Disertační práce 2 0 kr. Zp,Opp

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu se student připravuje na obhajobu disertační práce, kterou je předmět zakončen. Způ-
sobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje širokou, hlubokou a systematickou znalost metod a problémů právní vědecké a výzkumné
práce a porozumění etickým aspektům vědecké a výzkumné práce. Absolvent tvůrčím způsobem využívá a rozvíjí
právní vyjadřování v ústní formě.
Dovednosti absolventa:
Absolvent je schopen, samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy, získávat informace týkající se zkou-
mané problematiky, analyzovat a specifikovat je, shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky
správně je zpracovávat, analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů, číst
a vyhodnocovat související literaturu a vybírat vhodné teorie. Absolvent dovede navrhovat a používat pokročilé
právně výzkumné metody a postupy umožňující rozšiřování poznání v oblasti práva, je schopen rozvíjet a vy-
hodnocovat teorie a metody v oblasti doktorské specializace včetně analýzy a vyhodnocování mezioborových a
meziodvětvových vazeb, umí vytvářet nové myšlenky rozšiřující poznání a pojímání práva a umí provádět po-
kročilou právní analýzu nejnovějších nebo nejkomplexnějších právních problémů. Absolvent je schopen využívat
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údajů z praxe a tvůrčím způsobem je zpracovávat. Absolvent umí uskutečňovat původní právní výzkum pub-
likovatelné kvality a dovede tvůrčím způsobem využívat a rozvíjet právní vyjadřování v písemné i ústní formě.
Závěry, ke kterým došel v rámci svého výzkumu, umí prezentovat odborné veřejnosti a obhájit je v diskusi s
odborníky na dané téma.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DOH Teoretické základy občanského práva 10 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Občanské právo je stěžejním odvětvím našeho právního řádu a je převažující disciplínou v jakémkoli právním
systému. Je specifické jak v ohledech zásad, tak i metod a obsahu úpravy. Do širšího občanského práva lze
zahrnout i množiny ostatních subodvětví soukromého práva, tak jak je vymezila právní doktrína, pedagogika či
pozitivní právo, především obchodní právo a pracovní právo. Občanské právo v užším smyslu, spolu s ostatními,
do něho spadajícími právními odvětvími, využívají ve své stavbě řadu základních institutů, většinou společných
celému soukromému právu. Předmět se soustředí na tematiku těchto základních kamenů se zvláštním zaměřením
na osobní práva, včetně práv v rodině a práv souvisejících. Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent musí rozumět na vyšší teoretické úrovni odborné soukromoprávní terminologii, osvojit si jeho zásadní
i vedlejší principy a pochopit význam vědního oboru soukromého práva v právním systému státu mj. i se
zohledněním vědeckých doktrín a vazeb na právo klasických kulturněprávních oblastí i EU.
Dovednosti absolventa:
Absolvent popíše zásadní soukromoprávní instituty, posoudí jejich současnou úlohu a význam pro vývoj a regu-
laci občanskoprávních vztahů ve společnosti identifikuje a vymezí silná a slabá místa současné právní úpravy,
aplikuje poznatky na modelové situace v běžných i specifických otázkách na základě analýzy domácí či zahraniční
judikatury, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení v souladu s právním řádem ČR a také EU či ve srovnání
s klasickými řešeními historických právních úprav, význačných právních systémů kulturněprávních oblastí a vy-
vodí všeobecné závěry. Absolvent prokáže stylistickou obratnost při formulování relativně originálních poznatků
zpracováním krátké studie, schopné oponentury i publikace.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DOP1 Odborný příspěvek 1 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student se souhlasem školitele vybere odbornou vědeckou konferenci, vědecký seminář
či podobnou akci, pod vedením školitele zpracuje odborný příspěvek a na akci s ním aktivně vystoupí. Předmět
je ukončen hodnocením průběhu účasti na konferenci školitelem na základě předložené studentem zpracované
písemné zprávy o průběhu akce a potvrzení o účasti vystaveném pořádající institucí. Způsobilosti: Znalosti
absolventa:
Absolvent prokazuje široké, hluboké a systematické znalosti a porozumění odborným teoretickým debatám v
oboru doktorské specializace na vnitrostátní i na mezinárodní úrovni.
Dovednosti absolventa:
Absolvent si osvojuje metody zpracování diskusních příspěvků pro odborné konference. Absolvent dovede vyu-
žívat získané údaje z praxe a tvůrčím způsobem je zpracovávat, analyzovat, prezentovat a v případné diskusi je
schopen obhájit dosažené závěry.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DOP2 Odborný příspěvek 2 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student se souhlasem školitele vybere odbornou vědeckou konferenci, vědecký seminář
či podobnou akci, pod vedením školitele zpracuje odborný příspěvek a na akci s ním aktivně vystoupí. Předmět
je ukončen hodnocením průběhu účasti na konferenci školitelem na základě předložené studentem zpracované
písemné zprávy o průběhu akce a potvrzení o účasti vystaveném pořádající institucí. Způsobilosti: Znalosti
absolventa:
Absolvent prokazuje široké, hluboké a systematické znalosti a porozumění odborným teoretickým debatám v
oboru doktorské specializace na vnitrostátní i na mezinárodní úrovni.
Dovednosti absolventa:
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Absolvent si osvojuje metody zpracování diskusních příspěvků pro odborné konference. Absolvent dovede vyu-
žívat získané údaje z praxe a tvůrčím způsobem je zpracovávat, analyzovat, prezentovat a v případné diskusi je
schopen obhájit dosažené závěry.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DOP3 Odborný příspěvek 3 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student se souhlasem školitele vybere odbornou vědeckou konferenci, vědecký seminář
či podobnou akci, pod vedením školitele zpracuje odborný příspěvek a na akci s ním aktivně vystoupí. Předmět
je ukončen hodnocením průběhu účasti na konferenci školitelem na základě předložené studentem zpracované
písemné zprávy o průběhu akce a potvrzení o účasti vystaveném pořádající institucí.
Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje široké, hluboké a systematické znalosti a porozumění odborným teoretickým debatám v
oboru doktorské specializace na vnitrostátní i na mezinárodní úrovni.
Dovednosti absolventa:
Absolvent si osvojuje metody zpracování diskusních příspěvků pro odborné konference. Absolvent dovede vyu-
žívat získané údaje z praxe a tvůrčím způsobem je zpracovávat, analyzovat, prezentovat a v případné diskusi je
schopen obhájit dosažené závěry.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DOP4 Odborný příspěvek 4 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student se souhlasem školitele vybere odbornou vědeckou konferenci, vědecký seminář
či podobnou akci, pod vedením školitele zpracuje odborný příspěvek a na akci s ním aktivně vystoupí. Předmět
je ukončen hodnocením průběhu účasti na konferenci školitelem na základě předložené studentem zpracované
písemné zprávy o průběhu akce a potvrzení o účasti vystaveném pořádající institucí. Způsobilosti: Znalosti
absolventa:
Absolvent prokazuje široké, hluboké a systematické znalosti a porozumění odborným teoretickým debatám v
oboru doktorské specializace na vnitrostátní i na mezinárodní úrovni.
Dovednosti absolventa:
Absolvent si osvojuje metody zpracování diskusních příspěvků pro odborné konference. Absolvent dovede vyu-
žívat získané údaje z praxe a tvůrčím způsobem je zpracovávat, analyzovat, prezentovat a v případné diskusi je
schopen obhájit dosažené závěry.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DOP5 Odborný příspěvek 5 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student se souhlasem školitele vybere odbornou vědeckou konferenci, vědecký seminář
či podobnou akci, pod vedením školitele zpracuje odborný příspěvek a na akci s ním aktivně vystoupí. Předmět
je ukončen hodnocením průběhu účasti na konferenci školitelem na základě předložené studentem zpracované
písemné zprávy o průběhu akce a potvrzení o účasti vystaveném pořádající institucí. Způsobilosti: Znalosti
absolventa:
Absolvent prokazuje široké, hluboké a systematické znalosti a porozumění odborným teoretickým debatám v
oboru doktorské specializace na vnitrostátní i na mezinárodní úrovni.
Dovednosti absolventa:
Absolvent si osvojuje metody zpracování diskusních příspěvků pro odborné konference. Absolvent dovede vyu-
žívat získané údaje z praxe a tvůrčím způsobem je zpracovávat, analyzovat, prezentovat a v případné diskusi je
schopen obhájit dosažené závěry.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DOP6 Odborný příspěvek 6 5 kr. Zp
2 [hod/sem]
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Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student se souhlasem školitele vybere odbornou vědeckou konferenci, vědecký seminář
či podobnou akci, pod vedením školitele zpracuje odborný příspěvek a na akci s ním aktivně vystoupí. Předmět
je ukončen hodnocením průběhu účasti na konferenci školitelem na základě předložené studentem zpracované
písemné zprávy o průběhu akce a potvrzení o účasti vystaveném pořádající institucí. Způsobilosti: Znalosti
absolventa:
Absolvent prokazuje široké, hluboké a systematické znalosti a porozumění odborným teoretickým debatám v
oboru doktorské specializace na vnitrostátní i na mezinárodní úrovni.
Dovednosti absolventa:
Absolvent si osvojuje metody zpracování diskusních příspěvků pro odborné konference. Absolvent dovede vyu-
žívat získané údaje z praxe a tvůrčím způsobem je zpracovávat, analyzovat, prezentovat a v případné diskusi je
schopen obhájit dosažené závěry.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DP Diplomová práce - občanské právo 18 kr. Zp

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Diplomová práce je závěrečnou prací studenta magisterského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího diplomové práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti.
Předpoklady:

KPO/DPČJ Pedagogická činnost jednorázová 1 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu se student podílí na pedagogické činnosti na katedře a v předmětu vybraném podle
zaměření oboru a tématu své disertační práce. Připravuje se na vedení výuky pod vedením školitele, připravuje
studijní materiály a realizuje přímou organizaci výuky s vlastní jednorázovou účastí na výuce v rozsahu jedné
přednášky nebo semináře. Předmět je ukončen hodnocením pedagogické činnosti studenta školitelem. Způso-
bilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje hluboké a systematické znalosti systému práva, včetně pojmů, teorií a metod tvorby, in-
terpretace a realizace práva, které využívá v rámci pedagogické činnosti. Disponuje základními znalostmi o
administraci i realizaci výuky. Absolvent uplatňuje vlastní znalosti a zkušenosti získané během studia v odbor-
ných předmětech.
Dovednosti absolventa:
Absolvent pod vedením školitele je schopen připravovat a realizovat jednorázovou výuku v rámci odborných
přednášek a seminářů. Umí tvůrčím způsobem využívat a rozvíjet právní vyjadřování v ústní formě, je připraven
řešit konkrétní situace vzniklé v rámci výuky a je schopen na ně adekvátním způsobem reagovat. Absolvent
pedagogickou činností získá komunikativní dovednosti.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DPČJ2 Pedagogická činnost jednorázová 2 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu se student podílí na pedagogické činnosti na katedře a v předmětu vybraném podle
zaměření oboru a tématu své disertační práce. Připravuje se na vedení výuky pod vedením školitele, připravuje
studijní materiály a realizuje přímou organizaci výuky s vlastní jednorázovou účastí na výuce v rozsahu jedné
přednášky nebo semináře. Předmět je ukončen hodnocením pedagogické činnosti studenta školitelem. Způso-
bilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje hluboké a systematické znalosti systému práva, včetně pojmů, teorií a metod tvorby, in-
terpretace a realizace práva, které využívá v rámci pedagogické činnosti. Disponuje základními znalostmi o
administraci i realizaci výuky. Absolvent uplatňuje vlastní znalosti a zkušenosti získané během studia v odbor-
ných předmětech.
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Dovednosti absolventa:
Absolvent pod vedením školitele je schopen připravovat a realizovat jednorázovou výuku v rámci odborných
přednášek a seminářů. Umí tvůrčím způsobem využívat a rozvíjet právní vyjadřování v ústní formě, je připraven
řešit konkrétní situace vzniklé v rámci výuky a je schopen na ně adekvátním způsobem reagovat. Absolvent
pedagogickou činností získá komunikativní dovednosti.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DPČP Pedagogická činnost pravidelná 1 15 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu se student podílí na pedagogické činnosti na katedře a v předmětu vybraném podle
zaměření oboru a tématu své disertační práce. Připravuje se na vedení výuky pod vedením školitele, připravuje
studijní materiály a realizuje přímou organizaci výuky s vlastní pravidelnou účastí na výuce v rozsahu minimálně
10 dvouhodinových přednášek nebo seminářů včetně účasti na ověřování znalostí studentů (zápočty, zkoušky).
Předmět je ukončen hodnocením pedagogické činnosti studenta školitelem. Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje hluboké a systematické znalosti systému práva, včetně pojmů, teorií a metod tvorby, inter-
pretace a realizace práva, které využívá v rámci souvislé pedagogické činnosti. Disponuje znalostmi o administraci
i realizaci výuky a ověřování znalostí studentů. Absolvent uplatňuje vlastní znalosti a zkušenosti získané během
studia v odborných předmětech.
Dovednosti absolventa:
Absolvent umí tvůrčím způsobem využívat a rozvíjet právní vyjadřování v ústní formě. Absolvent pod vedením
školitele je schopen připravovat a realizovat výuku v rámci odborných přednášek a seminářů. Absolvent je
připraven řešit konkrétní situace vzniklé v rámci výuky a je schopen na ně adekvátním způsobem reagovat.
Absolvent souvislou pedagogickou činností získá komunikativní dovednosti.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DPČP2 Pedagogická činnost pravidelná 2 15 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu se student podílí na pedagogické činnosti na katedře a v předmětu vybraném podle
zaměření oboru a tématu své disertační práce. Připravuje se na vedení výuky pod vedením školitele, připravuje
studijní materiály a realizuje přímou organizaci výuky s vlastní pravidelnou účastí na výuce v rozsahu minimálně
10 dvouhodinových přednášek nebo seminářů včetně účasti na ověřování znalostí studentů (zápočty, zkoušky).
Předmět je ukončen hodnocením pedagogické činnosti studenta školitelem. Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje hluboké a systematické znalosti systému práva, včetně pojmů, teorií a metod tvorby, inter-
pretace a realizace práva, které využívá v rámci souvislé pedagogické činnosti. Disponuje znalostmi o administraci
i realizaci výuky a ověřování znalostí studentů. Absolvent uplatňuje vlastní znalosti a zkušenosti získané během
studia v odborných předmětech.
Dovednosti absolventa:
Absolvent umí tvůrčím způsobem využívat a rozvíjet právní vyjadřování v ústní formě. Absolvent pod vedením
školitele je schopen připravovat a realizovat výuku v rámci odborných přednášek a seminářů. Absolvent je
připraven řešit konkrétní situace vzniklé v rámci výuky a je schopen na ně adekvátním způsobem reagovat.
Absolvent souvislou pedagogickou činností získá komunikativní dovednosti.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DPD1 Příprava disertační práce 1 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student zahajuje vlastní práce na své disertační práci. Věnuje se vědecké práci, kon-
zultacím se školitelem a sepisování dílčích částí práce. Pracuje s příslušnými prameny i literaturou, provádí
výběr vhodných vědeckých metod, stanoví a kriticky hodnotí a prověřuje základní pracovní hypotézy. Na konci
semestru předloží student školiteli své dosažené dílčí pracovní výstupy. Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje širokou, hlubokou a systematickou znalost metod a problémů právní vědecké a výzkumné
práce a porozumění etickým aspektům vědecké a výzkumné práce. Absolvent tvůrčím způsobem využívá a rozvíjí
právní vyjadřování v písemné formě.
Dovednosti absolventa:
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Absolvent umí navrhovat a používat pokročilé právně výzkumné metody a postupy umožňující rozšiřování po-
znání v oblasti práva. Je schopen rozvíjet a vyhodnocovat teorie a metody v oblasti doktorské specializace včetně
analýzy a vyhodnocování mezioborových a meziodvětvových vazeb, umí vytvářet nové myšlenky rozšiřující po-
znání a pojímání práva. Absolvent dovede provádět pokročilou právní analýzu nejnovějších nebo nejkomplexněj-
ších právních problémů, umí využívat údajů z praxe a tvůrčím způsobem je zpracovávat. Absolvent je schopen
uskutečňovat původní právní výzkum publikovatelné kvality.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DPD2 Příprava disertační práce 2 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student zahajuje vlastní práce na své disertační práci. Věnuje se vědecké práci, kon-
zultacím se školitelem a sepisování dílčích částí práce. Pracuje s příslušnými prameny i literaturou, provádí
výběr vhodných vědeckých metod, stanoví a kriticky hodnotí a prověřuje základní pracovní hypotézy. Na konci
semestru předloží student školiteli své dosažené dílčí pracovní výstupy.
Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje širokou, hlubokou a systematickou znalost metod a problémů právní vědecké a výzkumné
práce a porozumění etickým aspektům vědecké a výzkumné práce. Absolvent tvůrčím způsobem využívá a rozvíjí
právní vyjadřování v písemné formě.
Dovednosti absolventa:
Absolvent umí navrhovat a používat pokročilé právně výzkumné metody a postupy umožňující rozšiřování po-
znání v oblasti práva. Je schopen rozvíjet a vyhodnocovat teorie a metody v oblasti doktorské specializace včetně
analýzy a vyhodnocování mezioborových a meziodvětvových vazeb, umí vytvářet nové myšlenky rozšiřující po-
znání a pojímání práva. Absolvent dovede provádět pokročilou právní analýzu nejnovějších nebo nejkomplexněj-
ších právních problémů, umí využívat údajů z praxe a tvůrčím způsobem je zpracovávat. Absolvent je schopen
uskutečňovat původní právní výzkum publikovatelné kvality.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DPO Diplomová práce - obhajoba 0 kr. Odp

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním
zaměřením, popř. oborem dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření
odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův
vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti. Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné
práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit
dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti. Předpoklady: Studijní povinnosti
magisterského studia

KPO/DPR Občanské právo procesní 10 kr. Zp
2 [hod/sem]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Občanské právo procesní je procesní reflexí soukromého hmotného práva. Slouží k ochraně a realizaci
soukromých práv.
Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent na úrovni odpovídající doktorskému studiu porozumí všem hlavním institutům občanského práva
procesního a jeho postavení v systému právního odvětví.
Dovednosti absolventa:
Absolvent je schopen na vědecké úrovni posoudit a popsat principy občanského práva procesního, postavení
subjektů řízení, jednání před soudem I. i II. stupně, včetně mimořádných opravných prostředků, výkon rozhodnutí
(exekuci) a alternativní řešení sporů. Absolvováním studia tohoto předmětu získá student vědomosti potřebné
k orientaci v aktuálních otázkách teoretických i praktické aplikace institutů civilního procesu.
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Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DSD1 Sepisování disertace 1 10 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu se student věnuje vlastní vědecké práci, konzultacím se školitelem s důrazem na sepisování
dílčích částí disertační práce a její postupnou kompletaci. Pracuje s příslušnými prameny i literaturou, provádí
výběr a aplikaci vhodných vědeckých metod, stanoví a kriticky hodnotí a prověřuje pracovní hypotézy, na základě
zjištěných skutečností formuluje vědecké a teoretické závěry. Na konci semestru předloží student školiteli částečný
koncept disertační práce. Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje širokou, hlubokou a systematickou znalost metod a problémů právní vědecké a výzkumné
práce a porozumění etickým aspektům vědecké a výzkumné práce. Absolvent tvůrčím způsobem využívá a rozvíjí
právní vyjadřování v písemné formě.
Dovednosti absolventa:
Absolvent umí navrhovat a používat pokročilé právně výzkumné metody a postupy umožňující rozšiřování po-
znání v oblasti práva. Absolvent dovede rozvíjet a vyhodnocovat teorie a metody v oblasti doktorské specializace
včetně analýzy a vyhodnocování mezioborových a meziodvětvových vazeb. Absolvent je schopen vytvářet nové
myšlenky rozšiřující poznání a pojímání práva. Absolvent umí provádět pokročilou právní analýzu nejnovějších
nebo nejkomplexnějších právních problémů. Absolvent dovede využívat údajů z praxe a tvůrčím způsobem je
zpracovávat. Absolvent umí uskutečňovat původní právní výzkum publikovatelné kvality.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DSD2 Sepisování disertace 2 10 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu se student věnuje vlastní vědecké práci, konzultacím se školitelem s důrazem na sepisování
dílčích částí disertační práce a její postupnou kompletaci. Pracuje s příslušnými prameny i literaturou, provádí
výběr a aplikaci vhodných vědeckých metod, stanoví a kriticky hodnotí a prověřuje pracovní hypotézy, na základě
zjištěných skutečností formuluje vědecké a teoretické závěry. Na konci semestru předloží student školiteli částečný
koncept disertační práce. Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje širokou, hlubokou a systematickou znalost metod a problémů právní vědecké a výzkumné
práce a porozumění etickým aspektům vědecké a výzkumné práce. Absolvent tvůrčím způsobem využívá a rozvíjí
právní vyjadřování v písemné formě.
Dovednosti absolventa:
Absolvent umí navrhovat a používat pokročilé právně výzkumné metody a postupy umožňující rozšiřování po-
znání v oblasti práva. Absolvent dovede rozvíjet a vyhodnocovat teorie a metody v oblasti doktorské specializace
včetně analýzy a vyhodnocování mezioborových a meziodvětvových vazeb. Absolvent je schopen vytvářet nové
myšlenky rozšiřující poznání a pojímání práva. Absolvent umí provádět pokročilou právní analýzu nejnovějších
nebo nejkomplexnějších právních problémů. Absolvent dovede využívat údajů z praxe a tvůrčím způsobem je
zpracovávat. Absolvent umí uskutečňovat původní právní výzkum publikovatelné kvality.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DSZK Státní doktorská zkouška z obč. práva 0 kr. Zp,Sdz

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Státní doktorská zkouška slouží k prověření znalostí studenta ve studovaném oboru občanské právo. Student
v jejím rámci musí prokázat hluboké odborné a teoretické vědomosti, zvládnutí metod samostatné vědecké práce
a způsobu aplikace nových poznatků. Požadavky na znalosti vycházejí z individuálního studijního plánu. Součástí
státní doktorské zkoušky je obhajoba tezí disertační práce, které student předkládá v písemné podobě a posuzuje
oponent jmenovaný oborovou radou. Teze disertační práce, dopracované na základě rozpravy nad jejich návrhem,
obsahují především vymezení základních metod bádání studenta, současný stav poznání zkoumané problematiky
a cíle disertační práce. Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje hluboké odborné a teoretické vědomosti, zvládnutí metod samostatné vědecké práce a způ-
sobu aplikace nových poznatků v oboru občanského práva. Rozumí systému práva, jeho realizace, interpretace,
orientace v dané problematice, osvojil si práci s odbornou právnickou literaturou a prameny, a to i cizojazyčnou.
Je schopen vést teoretickou debatu v daném oboru jak na vnitrostátní, tak i na mezinárodní úrovni. Porozuměl
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postavení práva v systému věd a disponuje znalostmi metod a problémů právní vědecké a výzkumné práce.
Má hluboké znalosti právních institutů, principů a základních pravidel ve studovaném oboru, osvojil si hluboké
znalosti teorie práva a též funkci právních institutů.
Dovednosti absolventa:
Absolvent vládne rétorikou právního jazyka, je schopen používat právní interpretaci, umí přesně a precizně
analyzovat právně-výzkumné metody a postupy umožňující rozšiřování poznání ve studovaném oboru. Používá
metody samostatné vědecké práce a získané poznatky v daném oboru umí využít při formulaci teoretických
i praktických závěrů. Je schopen shromažďovat empirická data a následně je vyhodnotit, umí psát odborné
texty a výsledky svého dosavadního výzkumu umí nejen ústně, ale i písemně veřejně prezentovat. Je schopen
vyhodnocovat mezioborové a meziodvětvové vazby. Umí prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce,
je schopen obhájit své odborné názory a uplatnit odborné dovednosti ve studovaném oboru.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DSZ1 Stáž zahraniční 1 10 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student absolvuje stáž o délce minimálně pět pracovních dní na vědeckém nebo prak-
tickém pracovišti v zahraničí vybraném se souhlasem školitele. Účelem předmětu je umožnit studentovi získání
specifických vědeckých a/nebo praktických poznatků souvisejících s tématem zpracovávané disertační práce.
Předmět je ukončen hodnocením průběhu stáže školitelem na základě předložené studentem zpracované písemné
zprávy o průběhu stáže a potvrzení o absolvování stáže vystaveného přijímající institucí. Způsobilosti: Znalosti
absolventa:
Absolvent prokazuje hluboké a systematické znalosti právních institutů, principů a pravidel v oboru doktorské
specializace, a to včetně hluboké znalosti a porozumění právním řešením v zahraničních právních systémech.
Absolvent uplatní své vlastní znalosti a zkušenosti získané během studia v odborných předmětech.
Dovednosti absolventa:
Absolvent umí navrhovat a používat pokročilé právně výzkumné metody a postupy umožňující rozšiřování po-
znání v oblasti práva, a to v rámci zahraničních právních systémů. Absolvent se naučí řešit konkrétní situace v
oblasti praxe i vědy. Absolvent získá komunikativní dovednosti.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DSZ2 Stáž zahraniční 2 10 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student absolvuje stáž o délce minimálně pět pracovních dní na vědeckém nebo prak-
tickém pracovišti v zahraničí vybraném se souhlasem školitele. Účelem předmětu je umožnit studentovi získání
specifických vědeckých a/nebo praktických poznatků souvisejících s tématem zpracovávané disertační práce.
Předmět je ukončen hodnocením průběhu stáže školitelem na základě předložené studentem zpracované písemné
zprávy o průběhu stáže a potvrzení o absolvování stáže vystaveného přijímající institucí. Způsobilosti: Znalosti
absolventa:
Absolvent prokazuje hluboké a systematické znalosti právních institutů, principů a pravidel v oboru doktorské
specializace, a to včetně hluboké znalosti a porozumění právním řešením v zahraničních právních systémech.
Absolvent uplatní své vlastní znalosti a zkušenosti získané během studia v odborných předmětech.
Dovednosti absolventa:
Absolvent umí navrhovat a používat pokročilé právně výzkumné metody a postupy umožňující rozšiřování po-
znání v oblasti práva, a to v rámci zahraničních právních systémů. Absolvent se naučí řešit konkrétní situace v
oblasti praxe i vědy. Absolvent získá komunikativní dovednosti.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DS1 Stáž 1 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student absolvuje stáž o délce minimálně pět pracovních dní na vědeckém nebo prak-
tickém pracovišti v zahraničí vybraném se souhlasem školitele. Účelem předmětu je umožnit studentovi získání
specifických vědeckých a/nebo praktických poznatků souvisejících s tématem zpracovávané disertační práce.
Předmět je ukončen hodnocením průběhu stáže školitelem na základě předložené studentem zpracované písemné
zprávy o průběhu stáže a potvrzení o absolvování stáže vystaveného přijímající institucí.
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Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje hluboké a systematické znalosti právních institutů, principů a pravidel v oboru doktorské
specializace, a to včetně hluboké znalosti a porozumění právním řešením v právním systému ČR. Absolvent
uplatní své vlastní znalosti a zkušenosti získané během studia v odborných předmětech.
Dovednosti absolventa:
Absolvent umí navrhovat a používat pokročilé právně výzkumné metody a postupy umožňující rozšiřování po-
znání v oblasti práva, a to v rámci právního systému ČR. Absolvent se naučí řešit konkrétní situace v oblasti
praxe i vědy. Absolvent získá komunikativní dovednosti.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DS2 Stáž 2 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu student absolvuje stáž o délce minimálně pět pracovních dní na vědeckém nebo prak-
tickém pracovišti v zahraničí vybraném se souhlasem školitele. Účelem předmětu je umožnit studentovi získání
specifických vědeckých a/nebo praktických poznatků souvisejících s tématem zpracovávané disertační práce.
Předmět je ukončen hodnocením průběhu stáže školitelem na základě předložené studentem zpracované písemné
zprávy o průběhu stáže a potvrzení o absolvování stáže vystaveného přijímající institucí. Způsobilosti: Znalosti
absolventa:
Absolvent prokazuje hluboké a systematické znalosti právních institutů, principů a pravidel v oboru doktorské
specializace, a to včetně hluboké znalosti a porozumění právním řešením v právním systému ČR. Absolvent
uplatní své vlastní znalosti a zkušenosti získané během studia v odborných předmětech.
Dovednosti absolventa:
Absolvent umí navrhovat a používat pokročilé právně výzkumné metody a postupy umožňující rozšiřování po-
znání v oblasti práva, a to v rámci právního systému ČR. Absolvent se naučí řešit konkrétní situace v oblasti
praxe i vědy. Absolvent získá komunikativní dovednosti.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/DTD Teze disertační práce 15 kr. Zp
2 [hod/sem]

Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V rámci předmětu se student věnuje vlastní vědecké práci, konzultacím se školitelem a sepisování dílčích částí
disertační práce. Na základě zpracování přehledu dosaženého stupně poznání předmětu disertační práce studia
a realizovaného výzkumu zpracuje návrh tezí disertační práce, ve kterém vymezí základní metody svého bádání,
současný stav poznání zkoumané problematiky a cíle disertační práce tak, aby mohl být v závěru semestru
předložen, prezentován a diskutován na kolokviu. Účelem předmětu je pomoci studentovi nasměrovat další
odbornou vědeckou činnost směřující k sepsání disertační práce. Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent prokazuje širokou, hlubokou a systematickou znalost metod a problémů právní vědecké a výzkumné
práce a porozumění etickým aspektům vědecké a výzkumné práce. Absolvent tvůrčím způsobem využívá a rozvíjí
právní vyjadřování v písemné i ústní formě.
Dovednosti absolventa:
Absolvent je schopen samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy, získávat informace týkající se
zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je. Je schopen shromažďovat empirická data, systemizovat je
a metodologicky správně je zpracovávat. Získaný materiál dovede analyzovat s využitím potřebných teoretických
základů, studovat a vyhodnocovat související literaturu, vybírat vhodné teorie, sepsat písemnou zprávu na
základě zadané osnovy. Absolvent umí uskutečňovat původní právní výzkum publikovatelné kvality a je schopen
obhájit svůj projekt.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/KLP Klinická právní praxe 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Kristýna Spurná, JUDr. Radek Spurný možný semestr: ZS/LS

Cíle: Reagovat na aktuální poptávku po studentech, kteří si na standardně kvalitním teoretickém základu testují
schopnost práce v právnické profesi řešením konkrétních živých kauz, navázat tím na současnou moderní vzdě-
lávací strategii úzkého sepětí teorie a praxe, která modeluje profil studenta jako profesně zdatné i lidsky vyzrálé
osobnosti. Způsobilosti: Studenti: - připraví kontaktní pohovor s klientem - provedou rozbor dané kauzy po
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skutkové stránce - identifikují kritická místa - analyzují potřebné právní předpisy a judikaturu - aplikují získané
teoretické znalosti - posoudí riziko navrhovaného řešení - predikují vývoj kauzy
Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/OHPS Přípravný seminář ke státní zkoušce 2 kr. Zp
26 [hod/sem]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seminář je zaměřený na zopakování a shrnutí učiva občanského práva hmotného od ukončení výuky zá-
kladního kurzu do složení státní závěrečné zkoušky v posledním semestru studia. Důraz je kladen rovněž na
novelizace právních předpisů, které se uskutečnily v uplynulém období. Výuka může být nahrazena také formou
individuálních a skupinových konzultací. Způsobilosti: Studenti si osvojí platnou právní úpravu především ob-
čanského zákoníku a některých souvisejících předpisů. Dovedou analyzovat konkrétní právní vztah, jeho zařazení
do právního odvětví s aplikací ustanovení občanského zákoníku. Získají přehled o názorech na právní úpravu jak
z hlediska doktríny, tak i soudní praxe. Předpoklady: Splnění požadavků závěru studia.

KPO/OHSZ Občanské právo hmotné - státní zkouška 0 kr. Szv

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Závěr studia. Dochází k prověření základních znalostí studenta získaných v oboru během celého studia,
se zvláštním zaměřením na pochopení poznatků ve vzájemných souvislostech a na jednoduchou aplikaci norem.
Shrnující průřez odpřednášené látky s ohledem na legislativní změny, nejnovější vědecké poznatky a posuny v
aplikační praxi. Způsobilosti: Studenti získají znalost všech institutů občanského práva a svojí si jejich inter-
pretaci jak v právní nauce, tak i právní praxi. Absolvent bude schopen při prověření svých znalostí získaných v
oboru občanského práva během dosavadního studia prokázat své znalosti a svou způsobilost chápat, interpretovat
a aplikovat normy občanského práva.
Předpoklady: Úspěšné splnění požadavků studijního programu

KPO/OH1 Občanské právo hmotné 1 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Není 1 [hod/týd]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Občanské právo je jedním z hlavních předmětů výuky práva v rámci magisterského studijního programu a
klíčovým odvětvím práva soukromého. Cílem tohoto předmětu, věnovaného obecné
části občanského zákoníku a částečně rodinnému právu, je seznámit studenty s postavením těchto právních
odvětví v systému práva a zejména pak s jejich základními obecnými instituty, jež mají význam i pro četná jiná
právní odvětví. Způsobilosti: Absolvent porozumí úloze a místu občanského a rodinného práva v právním řádu
a osvojí si jejich základní principy, jakož i poznatky o jejich obecných institutech. Na základě získaných znalostí
bude absolvent schopen popsat roli a funkci občanského a rodinného práva, interpretovat jejich výchozí pojmy,
jakož i aplikovat normy jejich obecných částí. Předpoklady:

Vylučující předměty: KPO/OH1N

KPO/OH1N Občanské právo hmotné 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Občanské právo je jedním z hlavních předmětů výuky práva v rámci magisterského studijního programu a
klíčovým odvětvím práva soukromého. Cílem tohoto předmětu, věnovaného obecné části občanského zákoníku a
částečně rodinnému právu, je seznámit studenty s postavením těchto právních odvětví v systému práva a zejména
pak s jejich základními obecnými instituty, jež mají význam i pro četná jiná právní odvětví. Způsobilosti:
Absolvent porozumí úloze a místu občanského a rodinného práva v právním řádu a osvojí si jejich základní
principy, jakož i poznatky o jejich obecných institutech. Na základě získaných znalostí bude absolvent schopen
popsat roli a funkci občanského a rodinného práva, interpretovat jejich výchozí pojmy, jakož i aplikovat normy
jejich obecných částí. Předpoklady:

Vylučující předměty: KPO/OH1

KPO/OH1R Občanské právo hmotné 1 4 kr. Zp
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
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Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Občanské právo je jedním z hlavních předmětů výuky práva v rámci magisterského studijního programu a
klíčovým odvětvím práva soukromého. Cílem tohoto předmětu, věnovaného obecné části občanského zákoníku
a částečně rodinnému právu, je seznámit studenty s postavením těchto právních odvětví v systému práva a
zejména pak s jejich základními obecnými instituty, jež mají význam i pro četná jiná právní odvětví.
Způsobilosti: Absolvent porozumí úloze a místu občanského a rodinného práva v právním řádu a osvojí si jejich
základní principy, jakož i poznatky o jejich obecných institutech. Na základě získaných znalostí bude absolvent
schopen popsat roli a funkci občanského a rodinného práva, interpretovat jejich výchozí pojmy, jakož i aplikovat
normy jejich obecných částí. Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/OH2 Občanské právo hmotné 2 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty jednak se všemi základními otázkami vlastnického práva,
jakož i s instituty držby, zástavního a podzástavního práva, zadržovacího práva, práva odpovídajícího věcnému
břemenu a předkupního práva, jakož i se základními aspekty práva rodinného. Způsobilosti: Absolvent porozumí
podstatě a obsahu věcných práv, jakož i úloze a místu rodinného práva v systému soukromého práva a osvojí
si poznatky o základních institutech těchto dvou elementárních částí občanského práva. Na základě získaných
znalostí bude absolvent schopen popsat hlavní charakteristiky jednotlivých věcných práv a rodinného práva, jakož
i interpretovat a aplikovat právní normy, které upravují věcná práva a hmotně právní oblast práva rodinného.
Předpoklady: Základní terminologie v rozsahu kurzu OH1

Vylučující předměty: KPO/OH2N

KPO/OH2N Občanské právo hmotné 2 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty jednak se všemi základními otázkami vlastnického práva,
jakož i s instituty držby, zástavního a podzástavního práva, zadržovacího práva, práva odpovídajícího věcnému
břemenu a předkupního práva, jakož i se základními aspekty práva rodinného. Způsobilosti: Absolvent porozumí
podstatě a obsahu věcných práv, jakož i úloze a místu rodinného práva v systému soukromého práva a osvojí
si poznatky o základních institutech těchto dvou elementárních částí občanského práva. Na základě získaných
znalostí bude absolvent schopen popsat hlavní charakteristiky jednotlivých věcných práv a rodinného práva, jakož
i interpretovat a aplikovat právní normy, které upravují věcná práva a hmotně právní oblast práva rodinného.
Předpoklady: Základní terminologie v rozsahu kurzu OH1

Vylučující předměty: KPO/OH2

KPO/OH3 Občanské právo hmotné 3 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty jednak se všemi hlavními otázkami dědického práva s obecnou
částí komplexně pojatého závazkového práva. Způsobilosti: Absolvent porozumí úloze a místu dědického
práva, jakož i obecného závazkového práva v systému celého soukromého práva a osvojí si poznatky o základních
institutech těchto oblastí současného práva. Na základě získaných znalostí bude absolvent schopen popsat roli
a funkci dědického práva a obecného závazkového práva, jakož i interpretovat a aplikovat právní normy, které
upravují jejich hlavní instituty. Předpoklady:

Vylučující předměty: KPO/OH3N

KPO/OH3N Občanské právo hmotné 3 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty jednak se všemi hlavními otázkami dědického práva s obecnou
částí komplexně pojatého závazkového práva. Způsobilosti: Absolvent porozumí úloze a místu dědického
práva, jakož i obecného závazkového práva v systému celého soukromého práva a osvojí si poznatky o základních
institutech těchto oblastí současného práva. Na základě získaných znalostí bude absolvent schopen popsat roli
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a funkci dědického práva a obecného závazkového práva, jakož i interpretovat a aplikovat právní normy, které
upravují jejich hlavní instituty. Předpoklady:

Vylučující předměty: KPO/OH3

KPO/OH4 Občanské právo hmotné 4 6 kr. Zp,Zk
Nevyplněno 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se všemi základními instituty zvláštního závazkového práva
v jeho novém, komplexním pojetí. Způsobilosti: Absolvent porozumí úloze zvláštního závazkového práva
jak v jeho omezení, tak i mimosmluvní části, a osvojí si poznatky o základních institutech této významné
oblasti soukromého práva. Na základě získaných znalostí bude absolvent schopen popsat roli a funkci zvláštního
závazkového práva, a bude schopen interpretovat a aplikovat jeho právní normy. Předpoklady:

Vylučující předměty: KPO/OH4N

KPO/OH4N Občanské právo hmotné 4 6 kr. Zp,Zk
Nevyplněno 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se všemi základními instituty zvláštního závazkového práva
v jeho novém, komplexním pojetí. Způsobilosti: Absolvent porozumí úloze zvláštního závazkového práva
jak v jeho omezení, tak i mimosmluvní části, a osvojí si poznatky o základních institutech této významné
oblasti soukromého práva. Na základě získaných znalostí bude absolvent schopen popsat roli a funkci zvláštního
závazkového práva, a bude schopen interpretovat a aplikovat jeho právní normy. Předpoklady:

Vylučující předměty: KPO/OH4

KPO/OH4R Občanské právo hmotné 4 8 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se všemi základními instituty zvláštního závazkového práva
v jeho novém, komplexním pojetí. Způsobilosti: Absolvent porozumí úloze zvláštního závazkového práva jak
v jeho omezení, tak i mimosmluvní části, a osvojí si poznatky o základních institutech této významné oblasti
soukromého práva. Na základě získaných znalostí bude absolvent schopen popsat roli a funkci zvláštního závaz-
kového práva, a bude schopen interpretovat a aplikovat jeho právní normy. Předpoklady: Nespecifikovány

KPO/OJS Organizace soudnictví, notářství, advoka 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LL.M. možný semestr: ZS

Cíle: Uvést studenta do problematiky organizace justičního systému v České republice, vzbudit ve studentovi
zájem o danou problematiku, přivést jej k samostatnému přemýšlení o dané problematice a především ukázat
souvislosti mezi jednotlivými druhy soudnictví (obecné, rozhodčí, mezinárodní, ústavní, správní) a také mezi
jednotlivými institucemi justičního systému (soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační služba, advokáti,
notáři, exekutoři). Způsobilosti: Studentům vytvoří ucelený náhled na fungování justičního systému v České
republice a samozřejmě přispěje k lepší připravenosti studenta na profesní život v kterékoliv oblasti justičního
systému, což by měl být cíl vysokoškolského právnického studia a ne pouze absolvování zkoušky završující studium
daného předmětu. Student bude schopen vyjmenovat jednotlivé instituce v rámci justičního systému ČR a popsat
jejich organizaci a fungování. Rovněž si uvědomí vzájemné propojení těchto institucí v praxi. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPO/PNS Právo k nehmotným statkům 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Jan Hák, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty se základními instituty práv k nehmotným statkům tak, aby získali možnost hlubší ori-
entace v právu autorském a v právech průmyslových. Způsobilosti: Získá přehled o historickém vývoji právní
úpravy duševního vlastnictví u nás i ve světě. Osvojí si teoretické a filosoficko právní zásady legislativy v dané
oblasti společenských vztahů. Bude znát obecné pojmy autorského práva, jeho předmět, subjekt a subjektivní
práva. Získá ucelený přehled o recentní právní úpravě autorského práva a práv průmyslových, o mezinárodních
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smlouvách v oblasti duševního vlastnictví a aktuálním vývoji evropského práva v této oblasti. Schopnost analy-
zovat druhy autorskoprávních děl, interpretují jednotlivá ustanovení autorského zákona a zvláštních předpisů na
ochranu průmyslového vlastnictví. Zaměřují se na praktické otázky aplikace práv autorských a průmyslových,
zejména na vypracování licenčních smluv, včetně praktického využití legálních institutů vhodných pro získání a
udržení právní ochrany nehmotných statků.
Předpoklady:

KPO/POJ Pojistné právo 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Mgr. Milan Hradec, Dr. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět seznamuje studenta s problematikou současné právní úpravy pojišťovnictví nejen v České republice,
ale i s právní úpravou v zemích Evropské unie. Způsobilosti: Plně si osvojí znalosti z oblasti pojištění a
pojišťovnictví. Měli by získat ucelený přehled o sociálním, zdravotním, důchodovém a penzijním pojištění. Dále
o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Přehled o právní
úpravě soukromého pojištění podle občanského zákoníku a zákoně o pojistné smlouvě. Znalosti o zákonné úpravě
povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, o zákoně o pojišťovnictví, o
zákoně pojišťovacích zproztředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí, subjektů podnikajících
v soukromém pojišťovnictví a ostatních subjektech pojistného trhu. Student popíše pojistný trh v ČR, posoudí
současnou úlohu v pojištění a pojišťovnictví, identifikuje a vymezí silná a slabá místa v jednotlivých oblastech
pojišťovnictví. Bude schopen se orientovat v této oblasti jak po právní stránce v ČR, tak i směrnic EU. Posoudí
a nalezne pro klienta nejvhodnějšího pojistitele.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPO/POPR Právní vztahy k nemovitým věcem 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D.,LL.A. možný semestr: LS

Cíle: Poskytnout studentům podrobný přehled o otázkách smluvního práva v oblasti věcných práv, zejména práva
vlastnického, se zaměřením na způsoby nabývání a zánik těchto práv. Způsobilosti: Po úspěšném absolvování
předmětu se budou studenti adekvátně orientovat ve smluvním právu týkajícího se převodu vlastnického práva,
vzniku a zániku věcných břemen a zástavního práva, včetně práva dědického. Student by měl umět posoudit
platnost smluv týkající se převodu nemovitostí o zřízení věcných práv k věci cizí (zejména zástavního práva).
Předpoklady:

KPO/PPJ Právnické profese v justici 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Miroslav Kalný, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Představit studentovi možnosti realizace vlastní kariéry v systému justice v České republice. Seznámit jej se
zákonnými požadavky na jednotlivé právnické profese v justici a přiblížit odbornou a časovou náročnost dosažení
funkce státního zástupce nebo soudce. V rámci předmětu je možné rovněž absolvovat exkurzi na okresním soudě.
Způsobilosti: Studenti si osvojí znalosti z oblasti organizace soudnictví, porozumí postavení soudce, státního
zástupce a činnosti odborného soudního personálu. Získané informace pomohou studentům v rozhodování, kam
směrovat svoji kariéru po skončení studia. Předpoklady: Základní orientace v ústavním právu, občanském
právu procesním a trestním právu procesním je nutná.

KPO/PRPS Přípravný seminář ke státní zkoušce 2 kr. Zp
Přednáška 26 [hod/sem]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seminář zaměřený na shrnutí učiva a upozornění na novelizace předpisů, které proběhly od ukončení
výuky základního kurzu do doby předcházející složení závěrečné státní souborné zkoušky z občanského práva
procesního v posledním semestru studia. Výuku může nahradit i forma individuálních a skupinových konzultací.
Způsobilosti: Studenti by měli po absolvování porozumět celé širší problematice občanského práva procesního a
sami by měli umět o ní diskutovat. Předpoklady: Splnění požadavků závěru studia.

KPO/PRSZ Občanské právo procesní - státní zkouška 0 kr. Szv
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Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Závěr studia. Dochází k prověření základních znalostí studenta v oboru získaných během celého studia, jejich
pochopení ve vzájemných souvislostech a jednoduché aplikace. Shrnující průřez odpřednášené látky s ohledem na
legislativní změny, nejnovější vědecké poznatky a posuny v aplikační praxi. Způsobilosti: Studenti získají znalost
vybraných institutů občanského práva, jejich doktrinální a aplikační interpretace, schopnost aplikace. Dochází
k prověření základních znalostí studenta v oboru občanského práva procesního získaných během dosavadního
studia. Předpoklady: Úspěšné splnění požadavků studijního programu

KPO/PR1 Občanské právo procesní 1 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Občanké právo procesní je jednou s disciplin veřejného práva. I přes širší rozsah je reprezentováno přede-
vším řízením před soudy v občanskoprávních, pracovních, rodinných, obchodních a jiných věcech. Cílem tohoto
předmětu je seznámit studenty s platnou úpravou občanského právo procesního, s teorií tohoto oboru i s jeho
historickým vývojem. V prní části pak především s obecnými ustanoveními a s řízením v I. stupni. Způsobilosti:
Po absolvování první části by měli studenti kromě obecných ustanovení znát základní zásady občanského práva
procesního a měli by chápat, jak probíhá soudní řízení v I. stupni. Student by měl umět rozlišovat sporná a
nesporná řízení a měl by se umět orientovat v problematice dokazování. Předpoklady:

Vylučující předměty: KPO/PR1N

KPO/PR1N Civilní proces 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Občanké právo procesní je jednou s disciplin veřejného práva. I přes širší rozsah je reprezentováno přede-
vším řízením před soudy v občanskoprávních, pracovních, rodinných, obchodních a jiných věcech. Cílem tohoto
předmětu je seznámit studenty s platnou úpravou občanského právo procesního, s teorií tohoto oboru i s jeho
historickým vývojem. V prní části pak především s obecnými ustanoveními a s řízením v I. stupni. Způsobilosti:
Po absolvování první části by měli studenti kromě obecných ustanovení znát základní zásady občanského práva
procesního a měli by chápat, jak probíhá soudní řízení v I. stupni. Student by měl umět rozlišovat sporná a
nesporná řízení a měl by se umět orientovat v problematice dokazování. Předpoklady:

Vylučující předměty: KPO/PR1

KPO/PR2 Občanské právo procesní 2 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V druhé části je úkolem vyučujících objasnit studentům principy řádných a mimořádných opravných pro-
středků, vyložit jim problematiku vykonávacího (exekučního) řízení, dále též základy problematiky rozhodčího
řízení, insolvenčního řízení, jakož i procesního práva EU a a to vše jak z teoretického, tak i z praktického hlediska.
Způsobilosti: Studenti by po absolvování druhé části měli znát základy celého procesního práva v takovém roz-
sahu, aby byli schopni v navazující třetí části o jednotlivých procesních postupech diskutovat. Student je schopen
aplikovat odpovídající procesní postupy zaměřené na nápravu vadných soudních rozhodnutí. Předpoklady:
PR1

Vylučující předměty: KPO/PR2N

KPO/PR2N Civilní proces 2 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: V druhé části je úkolem vyučujících objasnit studentům principy řádných a mimořádných opravných pro-
středků, vyložit jim problematiku vykonávacího (exekučního) řízení, dále též základy problematiky rozhodčího
řízení, insolvenčního řízení, jakož i procesního práva EU a a to vše jak z teoretického, tak i z praktického hlediska.
Způsobilosti: Studenti by po absolvování druhé části měli znát základy celého procesního práva v takovém roz-
sahu, aby byli schopni v navazující třetí části o jednotlivých procesních postupech diskutovat. Student je schopen
aplikovat odpovídající procesní postupy zaměřené na nápravu vadných soudních rozhodnutí. Předpoklady:
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PR1
Vylučující předměty: KPO/PR2

KPO/PR3 Občanské právo procesní 3 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Studenti se ve třetí části po předchozím komplexním seznámení s problematikou občanského práva proces-
ního v rámci seminární výuky naučí vyjádřit svá stanoviska dotýkající se celé problematiky občanského práva
procesního. Způsobilosti: Studenti by měli po absolvování třetí části porozumět celé širší problematice občan-
ského práva procesního a sami by měli umět o ní diskutovat. Student bude schopen aplikovat zevrubně probranou
materii občanského práva procesního v celé šíři na praktické příklady. Rovněž bude schopen popsat jednotlivé
instituty občanského práva procesního i s odkazem na relevantní judikaturu. Předpoklady: PR1, PR2

Vylučující předměty: KPO/PR3N

KPO/PR3N Civilní proces 3 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti se ve třetí části po předchozím komplexním seznámení s problematikou občanského práva proces-
ního v rámci seminární výuky naučí vyjádřit svá stanoviska dotýkající se celé problematiky občanského práva
procesního. Způsobilosti: Studenti by měli po absolvování třetí části porozumět celé širší problematice občan-
ského práva procesního a sami by měli umět o ní diskutovat. Student bude schopen aplikovat zevrubně probranou
materii občanského práva procesního v celé šíři na praktické příklady. Rovněž bude schopen popsat jednotlivé
instituty občanského práva procesního i s odkazem na relevantní judikaturu. Předpoklady: PR1, PR2

Vylučující předměty: KPO/PR3

KPO/ROP Rodinné právo 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem rodinného práva na našem území až do současnosti, s
přihlédnutím k úpravě navržené v připravované rekodifikaci. Důraz bude kladen zejména na zajímavé problémy
současného rodinného práva. Probrána bude též problematika týkající se zapisovaného partnerství a jeho možné
dopady na právní postavení zapisovaných partnerů v ostatních oblastech práva. Způsobilosti: Předmět je za-
měřen na výklad jednotlivých institutů rodinného práva a s nimi spojených institutů práva občanského. Rodinné
právo je pojímáno v širších souvislostech, jakožto tradiční součást práva občanského, takže se výklad nezaměřuje
jen na zákon o rodině, ale i na další související právní předpisy. Nechybí ani úvodní historický exkurz, který je
k pochopení problematiky nezbytný.
Důraz je kladen na samostatné úvahy studentů, při řešení konkrétních praktických případů. Dále pak na aplikaci
obecných znalostí občanského a rodinného práva a to i v historickém kontextu. Předpoklady:

KPO/SIMP Simulovaný proces 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Radek Spurný možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty vyšších ročníků kompetencemi nutnými pro vedení soudního sporu.
Způsobilosti: Studenti
- vytvoří vlastní spis
- zvolí odpovídající procesní postup
- zkoumají splnění podmínek řízení
- provedou rozbor případu
- rozpoznají sporné otázky z hlediska práva hmotného
- aplikují hmotné právo na konkrétní případ
- navrhnou možné varianty řešení
- veřejně prezentují učiněné závěry
- vynesou rozhodnutí ve věci a odůvodní je po stránce věcné i právní
- zhodnotí veškerá svá podání a rozhodnutí v návaznosti na judikaturu
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Předpoklady: Podmiňující předměty vypsány nejsou, nicméně předmět je určen pouze pro studenty třetího a
čtvrtého, popřípadě pátého ročníku.

KPO/SOE Soudní exekuce 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Jitka Wolfová možný semestr: ZS

Cíle: Exekučním řádem byla založena nová právní profese soudního exekutora, který vede exekutorský úřad a za
úplatu vykonává na celém území České republiky exekuční činnost. Tento předmět se zabývá zejména právními
vztahy vznikajících pri výkonu této exekuční činnosti, kterou vykonává soudní exekutor. Studenti budou v rámci
výuky seznámení s postavení soudního exekutora a jeho exekutorského úřadu, včetně odpovědnosti soudního
exekutora a dále se samosprávou exekutorů. Stranou pak nezůstanou ani podstatné otázky jako je exekuční
titul a jeho vykonatelnost, účastníci exekučního řízení,ochrana třetích osob při výkonu exekuční činnost. Při
výuce bude kladen důraz zejména na jednotlivé způsoby provedení soudní exekuce, dále na způsoby skončení či
odložení soudní exekuce. V rámci výuky budou též analyzovány příslušné směrnice ES a související zahraniční a
mezinárodní normy.
Způsobilosti: Studenti si osvojí znalosti z oblasti soudního exekutorství, porozumí postavení soudního exekutora
a činnosti exekutorského úřadu.
Základní znalost souvisejích oborů, zejména pak práva občanského, správního a obchodního je nezbytná.
Předpoklady: Základní znalost souvisejících oborů, zejména pak práva občanského, správního a obchodního je
nezbytná.

KPO/SOX1 Soudní praxe 1 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Kristýna Spurná možný semestr: ZS

Cíle: Obeznámit studenty s prací civilních soudců v rámci praktických stáží na soudech.
Způsobilosti: Studenti
- zvolí své preferenční právní odvětví
- dle pokynů soudce prostudují spis nebo jeho část
- srovnají možné postupy vedení soudního sporu
- analyzují jednotlivé fáze řízení
- účastní se příslušného ústního jednání v dané věci
- po jednání předloží vlastní závěry ve věci
- porovnají své závěry s konečným rozhodnutím soudce
- kriticky zhodnotí platnou právní úpravu
Předpoklady: Podmiňující předměty vypsány nejsou, nicméně předmět je určen pouze pro studenty třetího a
čtvrtého, popřípadě pátého ročníku.

KPO/SOX2 Soudní praxe 2 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Kristýna Spurná možný semestr: LS

Cíle: Obeznámit studenty s prací trestních soudců v rámci praktických stáží na soudech. Způsobilosti: Studenti
- zvolí své preferenční právní odvětví
- dle pokynů soudce prostudují spis nebo jeho část
- srovnají možné postupy vedení řízení
- analyzují jednotlivé fáze řízení
- účastní se příslušného hlavního líčení v dané věci
- po jednání předloží vlastní závěry ve věci
- porovnají své závěry s konečným rozhodnutím soudce
- kriticky zhodnotí platnou právní úpravu
Předpoklady: Podmiňujícím předmětem je SOX1.

KPO/VPR Věcná práva 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem a základními principy jednotlivých institutů věcných
práv (vlastnictví, držba, formy spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo . . .). Důraz je kladen na rozbor
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vybraných problémů nad obvyklý rozsah postižený při výuce občanského práva hmotného. Zvláštní zřetel je
věnován současné rozhodovací praxi soudů a změnám očekávaným v souvislosti s připravovanou komplexní
rekodifikací celé úpravy věcných práv.
Způsobilosti: Pojem a smysl věcných práv. Struktura věcných práv a jejich členění. Rozbor jednotlivých věcných
práv s důrazem na problémy aplikační praxe. Navrhované změny věcných práv v rámci rekodifikace soukromého
práva.
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- ve větší hloubce a komplexnosti pochopit problematiku věcných práv
- lépe porozumět aktuálním problémům, které vznikají za současného stavu právní úpravy věcných práv
- sám analyzovat a řešit problémy související s věcněprávní problematikou Předpoklady: Student by měl mít
základní znalosti z právní teorie.

KPO/ZSP Základy soukromého práva 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti bakalářského programu by se měli seznámit se základními instituty soukromého práva. Pozornost
bude věnována zejména obecné části občanského zákoníku, právu dědickému, právu rodinnému a obecné úpravě
závazkového práva. Způsobilosti: Studenti: - vymezí občanskoprávními vztahy a jejich jednotlivými prvky -
podrobně znají definici právní skutečnosti, - objasní pojem právního jednání - znají problematiku věcných práv,
včetně otázek souvisejících s jejich ochranou - znají problematiku práva dědického a rodinného, - orientují se ve
všech hlavních oblastech obecného soukromého práva, - aplikují právní normy upravující hlavní právní instituty
tohoto právního odvětví Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KPO/ZSPN Základy soukromého práva 4 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Studenti bakalářského programu by se měli seznámit se základními instituty soukromého práva. Pozornost
bude věnována zejména obecné části občanského zákoníku, právu dědickému, právu rodinnému a obecné úpravě
závazkového práva. Způsobilosti: Studenti: - vymezí občanskoprávními vztahy a jejich jednotlivými prvky -
podrobně znají definici právní skutečnosti, - objasní pojem právního jednání - znají problematiku věcných práv,
včetně otázek souvisejících s jejich ochranou - znají problematiku práva dědického a rodinného, - orientují se ve
všech hlavních oblastech obecného soukromého práva, - aplikují právní normy upravující hlavní právní instituty
tohoto právního odvětví Předpoklady: Nejsou předepsány žádné předpoklady.
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13 KPP-Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

KPP/AILEL Základy pracovního práva 4 kr. Zk
2 [hod/týd]

Bc. et Mgr. Ilona Kostadinovová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je vyučován v angličtině. Představuje výběr nejdůležitějších aspektů českého pracovního práva.
Jeho cílem je přiblížit zejména zahraničním studentům přijíždějícím studovat do ČR (ale i dalším zájemcům)
české pracovní právo a umožnit tak komparaci různých řešení pracovněprávní problematiky u nás a v rámci
Evropské unie a dalších vybraných zemí.
Způsobilosti: Studenti
- si zapamatují základní termíny z oblasti pracovního práva
- identifikují základní zásady pracovněprávních vztahů
- specifikují prameny pracovního práva, obecně závazné právní předpisy a další pravidla v podobě
kolektivních smluv nebo vnitropodnikových předpisů
- popíší, jak a proč se mění zákony a jaké jsou důsledky těchto změn pro postavení zaměstnavatelů a
zaměstnanců působících v různých státech
- vyjmenují základní práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců
- vymezí roli správních orgánů, které jsou oprávněny kontrolovat realizaci pracovního práva
- vytvoří časovou osu historického vývoje českého pracovního práva
- aplikují teoretické poznatky na modelové situace případových studií z oblasti pracovního práva,
konkrétně se zaměřením na tvorbu a obsah pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr, vnitropodnikových předpisů, kolektivních smluv atd.
- volí funkční řešení vzhledem ke stanoveným pravidlům a srovnávají různé právní úpravy ve vazbě na
postavení osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky
- uvedou do souvislosti pracovněprávní vztahy a procesy související s hmotným zabezpečením osob
pracujících a podnikajících ve více státech
- pochopí základní význam soudní judikatury národních soudů, Soudního dvora Evropské unie
Studenti jsou schopni
- analyzovat podstatu spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
- orientovat se v základních zásadách pracovního práva v České republice ve vazbě na právní úpravu
mezinárodní a zahraniční
- správně posoudit a interpretovat organizaci a zajištění jednotlivých oblastí činností práce se
zaměstnanci
- vhodně aplikovat praktické metody stanovení obsahu dokumentů stanovujících práva a povinnosti
subjektů pracovněprávních vztahů
- volit funkčně různé metody vedoucí k správné spolupráci mezi zaměstnavateli a orgány státní
správy kontrolujícími dodržování pravidel pracovního práva
- navrhnout praktické metody a postupy, které budou uplatňovány při správné realizaci práva na
zaměstnání
- vytvořit základní správnou dokumentaci potřebnou k uplatnění nároků vyplývajících z
pracovněprávních vztahů
Předpoklady: Předmět je určen jako povinně volitelný pro magisterské studium oboru právo i bakalářské studium
oboru veřejná správa, zejména zahraničním studentům přijíždějícím studovat do České republiky.

KPP/BP Bakalářská práce 7 kr. Zp

Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Bakalářská práce je závěrečnou prací studenta bakalářského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Základní požadavky určuje rozhodnutí děkana FPR a další požadavky určuje vedoucí bakalářské
práce. Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí, obhájit
svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit prognózu
dalšího vývoje v řešené oblasti. Předpoklady:

KPP/BPO Bakalářská práce - obhajoba 0 kr. Obp
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Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí činnosti v předem zvoleném oboru, který
odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod,
vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na
studentův vlastní přínos k řešení tématu. Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své
práce.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a
volbu metod odborné práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v
řešené oblasti. Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti. Předpoklady: Studijní povinnosti bakalářského studia

KPP/DP Diplomová práce - pracovní právo 18 kr. Zp

Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Diplomová práce je závěrečnou prací studenta magisterského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího diplomové práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti.
Předpoklady:

KPP/DPO Diplomová práce - obhajoba 0 kr. Odp

Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním
zaměřením, popř. oborem dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření
odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův
vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti. Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné
práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit
dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti. Předpoklady: Studijní povinnosti
magisterského studia

KPP/DPP Právo při výkonu práce 10 kr. Zp
2 [hod/sem]

Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Práva při výkonu práce a práva související jsou významnou součástí soukromého práva se specifickým
vztahem k právu veřejnému a s úzkou vazbou na sociálně-ekonomické podmínky trhu práce (vnitrostátního i
mezinárodního). Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Absolvent musí na vysoké úrovni ovládat právní a v základu i související ekonomickou problematiku závislé práce,
a to jak z hlediska individuálních pracovněprávních vztahů, tak i z hlediska pracovněprávních vztahů kolektivních
a právní úpravy zaměstnanosti z pohledu regionálního, státního i nadnárodního. Absolvent si též musí osvojit
hluší teoretické znalosti uplatnění principů soukromého práva v pracovněprávních vztazích v kontextu základních
lidských práv a zvláštní zákonné ochrany zaměstnance, a to z pohledu vnitrostátního práva i práva mezinárodního
a práva EU. Absolvent si musí osvojit vědecké základy tvorby právního řádu v oblasti závislé práce a jeho
uplatnění v konkrétních společenských vztazích.
Dovednosti absolventa:
Absolvent musí umět analyzovat podstatu pracovních sporů a být schopen nalézt vhodné právní řešení jak v
oblasti individuálních pracovněprávních vztahů, tak i kolektivních pracovněprávních vztahů a musí umět nachá-
zet vhodná opatření k předcházení vzniku pracovních sporů na individuální i kolektivní úrovni. Absolvent bude
umět provést komparaci právní úpravy pracovněprávních vztahů mezi vybranými státy a vyhodnotit ji pro další
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vývoj pracovního práva. Absolvent bude schopen provést analýzu vnitrostátní právní úpravy pracovněprávních
vztahů a právní úpravy EU, jakož i mezinárodních úmluv MOP z hlediska jejich souladnosti, příp. navrhnout
příslušná opatření. Absolvent je schopen navrhovat opatření de lege ferenda a zdůvodnit je na vědecké úrovni.
Předpoklady: Nespecifikovány

KPP/IPP Internetové a počítačové právo 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Martin Janák možný semestr: ZS/LS

Cíle: Základním cílem je vhodnou a účelnou formou definovat, popsat a řešit aktuální otázky právní problematiku
vztahů vznikajících pri užívání počítačové sítě Internet, zejména pak při obchodování (např. uzavíráním smluv na
Internetu, problematikou peer to peer sítí, apod.), ochranou domén a doménových jmen, elektronickým podpisem
a problematikou elektronické kontraktace.
Způsobilosti: Student se seznámí s podstatnými otázkami ochrany autorských děl zpřístupněných prostřednictvím
Internetu, ochranou osobních údajů a dat, jakož i určením rozhodného prává na Internetu (včetně problematiky
sudiště). Při výuce bude kladen důraz zejména na odpovědnostní aspekty a problematiku dokazování právních
skutečností souvisejících s Internetem. V rámci výuky budou též analyzovány příslušné směrnice ES a související
zahraniční a mezinárodní normy.
Při výuce bude kladen důraz zejména na odpovědnostní aspekty a problematiku dokazování právních skutečností
souvisejících s Internetem. V rámci výuky budou též analyzovány příslušné směrnice ES a související zahraniční
a mezinárodní normy. Předpoklady: Základní znalost souvisejích oborů, zejména pak práva občanského a
obchodního je nezbytná.

KPP/PO1 Pracovní právo 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty potřebnými poznatky z obecné části pracovního práva, kolektivního
pracovního práva a právní problematiky politiky zaměstnanosti a kontroly dodržování pracovního práva u za-
městnavatele.
Způsobilosti: Studenti
- se seznámí se základní koncepcí pracovního práva, jeho zásadami, systémem a významem evropského unijního
práva v oblasti pracovních vztahů a mezinárodních úmluv
- si zapamatují základní termíny realizace pracovněprávních vztahů v oblasti zaměstnanosti a kolektivního pra-
covního práva, identifikují základní aspekty politiky zaměstnanosti, specifikují obecně závazné a pracovněprávní
předpisy
- identifikují základní pravidla tvorby interních předpisů zaměstnavatele
- popíší, jak a proč se mění zákony a jaké jsou důsledky těchto změn v pracovněprávní oblasti
- vytvoří časovou osu historického vývoje právní úpravy kolektivních pracovněprávních vztahů a politiky za-
městnanosti a získané poznatky uvedou do mezinárodněprávního kontextu
- aplikují teoretické poznatky na modelové situace případových studií odpovědnostních vztahů v oblasti pracov-
ního práva
- zvolí funkční řešení vzhledem ke stanoveným výstupům
- uvedou do souvislosti pracovněprávní vztahy individuální a vztahy kolektivní
Studenti jsou schopni
- nalézt řešení vztahu zákoníku práce a pracovněprávních předpisů a občanského zákoníku
- analyzovat podstatu vzniku, změny a skončení pracovněprávních vztahů základních a souvisejících, zejména
pak vztahů odpovědnostních a úlohu státu na úseku politiky zaměstnanosti a kontroly dodržování pracovního
práva
- orientovat se v principech správné časové organizace výkonu závislé práce a řízení zaměstnanců
- správně posoudit a interpretovat právní úpravu pracovní doby a dob odpočinku
- volit funkčně různé varianty formování personální strategie péče o zaměstnance, zejména v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, při péči o sociální a kulturní podmínky zaměstnanců
- navrhnout praktické metody a postupy, jak správně reagovat a řešit pracovní úrazy
- vytvořit správně interní předpisy zaměstnavatele, připravit kolektivní smlouvy
- založit odborovou organizaci a sestavit její stanovy
Předpoklady: Nespecifikováno.

KPP/PO1R Pracovní právo 1 4 kr. Zp
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2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty potřebnými poznatky z obecné části pracovního práva, kolektivního
pracovního práva a právní problematiky politiky zaměstnanosti a kontroly dodržování pracovního práva u za-
městnavatele.
Způsobilosti: Studenti
- se seznámí se základní koncepcí pracovního práva, jeho zásadami, systémem a významem evropského unijního
práva v oblasti pracovních vztahů a mezinárodních úmluv
- si zapamatují základní termíny realizace pracovněprávních vztahů v oblasti zaměstnanosti a kolektivního pra-
covního práva, identifikují základní aspekty politiky zaměstnanosti, specifikují obecně závazné a pracovněprávní
předpisy
- identifikují základní pravidla tvorby interních předpisů zaměstnavatele
- popíší, jak a proč se mění zákony a jaké jsou důsledky těchto změn v pracovněprávní oblasti
- vytvoří časovou osu historického vývoje právní úpravy kolektivních pracovněprávních vztahů a politiky za-
městnanosti a získané poznatky uvedou do mezinárodněprávního kontextu
- aplikují teoretické poznatky na modelové situace případových studií odpovědnostních vztahů v oblasti pracov-
ního práva
- zvolí funkční řešení vzhledem ke stanoveným výstupům
- uvedou do souvislosti pracovněprávní vztahy individuální a vztahy kolektivní
Studenti jsou schopni
- nalézt řešení vztahu zákoníku práce a pracovněprávních předpisů a občanského zákoníku
- analyzovat podstatu vzniku, změny a skončení pracovněprávních vztahů základních a souvisejících, zejména
pak vztahů odpovědnostních a úlohu státu na úseku politiky zaměstnanosti a kontroly dodržování pracovního
práva
- orientovat se v principech správné časové organizace výkonu závislé práce a řízení zaměstnanců
- správně posoudit a interpretovat právní úpravu pracovní doby a dob odpočinku
- volit funkčně různé varianty formování personální strategie péče o zaměstnance, zejména v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, při péči o sociální a kulturní podmínky zaměstnanců
- navrhnout praktické metody a postupy, jak správně reagovat a řešit pracovní úrazy
- vytvořit správně interní předpisy zaměstnavatele, připravit kolektivní smlouvy
- založit odborovou organizaci a sestavit její stanovy Předpoklady: Nespecifikováno

KPP/PO2 Pracovní právo 2 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty potřebnými poznatky z oblasti individuálního, kolektivního pracovního práva a právními
aspekty politiky zaměstnanosti a zaměstnávání osob v návaznosti na poznatky získané v předmětu Pracovní
právo 1.
Způsobilosti: Studenti
- si zapamatují základní termíny realizace individuálních pracovněprávních vztahů v oblasti zaměstnanosti a
kolektivního pracovního práva, identifikují základní aspekty politiky zaměstnanosti, specifikují obecně závazné
a pracovněprávní předpisy
- identifikují základní pravidla tvorby interních předpisů zaměstnavatele
- popíšou, jak a proč se mění zákony a jaké jsou důsledky těchto změn v pracovněprávní oblasti
- vytvoří časovou osu historického vývoje právní úpravy kolektivních pracovněprávních vztahů a politiky za-
městnanosti a získané poznatky uvedou do mezinárodněprávního kontextu
- aplikují teoretické poznatky na modelové situace případových studií odpovědnostních vztahů v oblasti pracov-
ního práva
- volí funkční řešení vzhledem ke stanoveným výstupům
- uvedou do souvislosti pracovněprávní vztahy individuální a vztahy kolektivní
Studenti jsou schopni
- analyzovat podstatu vzniku, změny a skončení pracovněprávních vztahů základních a souvisejících, zejména
pak vztahů odpovědnostních
- orientovat se v principech správné časové organizace výkonu závislé práce a řízení zaměstnanců
- správně posoudit a interpretovat právní úpravu pracovní doby a dob odpočinku
- vhodně aplikovat právní úpravu odměňování v pracovněprávních vztazích
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- volit funkčně různé varianty formování personální strategie péče o zaměstnance, zejména v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, při péči o sociální a kulturní podmínky zaměstnanců
- navrhnout praktické metody a postupy, jak správně reagovat a řešit pracovní úrazy
- vytvořit správně interní předpisy zaměstnavatele, připravit kolektivní smlouvy
- založit odborovou organizaci a sestavit její stanovy
Předpoklady: Předmět je určen jako povinný pro studenty III. ročníku magisterského studia oboru právo a pro
studenty III. ročníku bakalářského studia oboru veřejná správa.

Vylučující předměty: KPP/PO2N , KPP/PO2VS

KPP/PO2N Pracovní právo 2 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty potřebnými poznatky z oblasti individuálního pracovního práva v
návaznosti na poznatky získané v předmětu Pracovní právo 1. Způsobilosti: Studenti
- posoudí právní aspekty všech nezbytných činností souvisejících s výkonem závislé práce, specifikují obecně
závazné a pracovněprávní předpisy.
- popíší, jak a proč se mění zákony a jaké jsou důsledky těchto změn v pracovněprávní oblasti.
- vytvoří časovou osu historického vývoje právní úpravy pracovněprávních vztahů a získané poznatky uvedou do
mezinárodněprávního kontextu.
- aplikují teoretické poznatky na modelové situace případových studií smluvních vztahů v oblasti pracovního
práva.
- uvedou do souvislosti pracovněprávní vztahy a vztahy občanskoprávní.
- zvolí funkční řešení vzhledem ke stanoveným výstupům.
Studenti jsou schopni
- analyzovat podstatu vzniku, změny a skončení pracovněprávních vztahů
- orientovat se v principech uzavírání pracovních smluv, provádění základních změn práv a povinností zaměst-
nanců a zaměstnavatelů v pracovním poměru a realizování právních úkonů směřujících ke skončení pracovního
poměru
- správně posoudit a interpretovat dispozitivní a kogentní ustanovení zákoníku práce pro potřeby zaměstnavatelů
- vhodně aplikovat teoretické znalosti zákoníku práce při tvorbě obsahu povinností zaměstnanců
- volit funkčně různé varianty způsobů úpravy práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu
- navrhnout praktické metody a postupy, které mohou být uplatňovány zaměstnavateli při zaměstnávání zaměst-
nanců
- vytvořit správně pracovněprávní a personální dokumentaci vedenou zaměstnavateli na vysoké profesionální
úrovni Předpoklady: PO1

Vylučující předměty: KPP/PO2 , KPP/PO2VS

KPP/PO2R Pracovní právo 2 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty potřebnými poznatky z oblasti individuálního pracovního práva v
návaznosti na poznatky získané v předmětu Pracovní právo 1. Způsobilosti: Studenti - posoudí právní aspekty
všech nezbytných činností souvisejících s výkonem závislé práce, specifikují obecně závazné a pracovněprávní
předpisy. - popíší, jak a proč se mění zákony a jaké jsou důsledky těchto změn v pracovněprávní oblasti. -
vytvoří časovou osu historického vývoje právní úpravy pracovněprávních vztahů a získané poznatky uvedou do
mezinárodněprávního kontextu. - aplikují teoretické poznatky na modelové situace případových studií smluvních
vztahů v oblasti pracovního práva. - uvedou do souvislosti pracovněprávní vztahy a vztahy občanskoprávní. -
zvolí funkční řešení vzhledem ke stanoveným výstupům.
Studenti jsou schopni - analyzovat podstatu vzniku, změny a skončení pracovněprávních vztahů - orientovat
se v principech uzavírání pracovních smluv, provádění základních změn práv a povinností zaměstnanců a za-
městnavatelů v pracovním poměru a realizování právních úkonů směřujících ke skončení pracovního poměru -
správně posoudit a interpretovat dispozitivní a kogentní ustanovení zákoníku práce pro potřeby zaměstnavatelů
- vhodně aplikovat teoretické znalosti zákoníku práce při tvorbě obsahu povinností zaměstnanců - volit funkčně
různé varianty způsobů úpravy práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu - navrhnout prak-
tické metody a postupy, které mohou být uplatňovány zaměstnavateli při zaměstnávání zaměstnanců - vytvořit
správně pracovněprávní a personální dokumentaci vedenou zaměstnavateli na vysoké profesionální úrovni
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Předpoklady: Nespecifikovány

KPP/PO2VS Pracovní právo 2 pro veř. spr. 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty potřebnými poznatky z oblasti individuálního pracovního práva v
návaznosti na poznatky získané v předmětu Pracovní právo 1.
Způsobilosti: Studenti
- posoudí právní aspekty všech nezbytných činností souvisejících s výkonem závislé práce, specifikují obecně
závazné a pracovněprávní předpisy.
- popíší, jak a proč se mění zákony a jaké jsou důsledky těchto změn v pracovněprávní oblasti.
- vytvoří časovou osu historického vývoje právní úpravy pracovněprávních vztahů a získané poznatky uvedou do
mezinárodněprávního kontextu.
- aplikují teoretické poznatky na modelové situace případových studií smluvních vztahů v oblasti pracovního
práva.
- uvedou do souvislosti pracovněprávní vztahy a vztahy občanskoprávní.
- zvolí funkční řešení vzhledem ke stanoveným výstupům.
Studenti jsou schopni
- analyzovat podstatu vzniku, změny a skončení pracovněprávních vztahů
- orientovat se v principech uzavírání pracovních smluv, provádění základních změn práv a povinností zaměst-
nanců a zaměstnavatelů v pracovním poměru a realizování právních úkonů směřujících ke skončení pracovního
poměru
- správně posoudit a interpretovat dispozitivní a kogentní ustanovení zákoníku práce pro potřeby zaměstnavatelů
- vhodně aplikovat teoretické znalosti zákoníku práce při tvorbě obsahu povinností zaměstnanců
- volit funkčně různé varianty způsobů úpravy práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu
- navrhnout praktické metody a postupy, které mohou být uplatňovány zaměstnavateli při zaměstnávání zaměst-
nanců
- vytvořit správně pracovněprávní a personální dokumentaci vedenou zaměstnavateli na vysoké profesionální
úrovni Předpoklady: Předmět je určen jako povinný pro studenty III. ročníku bakalářského studia oboru
veřejná správa.

Vylučující předměty: KPP/PO2 , KPP/PO2N

KPP/PPA Pracovněprávní vztahy v advokacii 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

Mgr. Michal Dittrich možný semestr: LS

Cíle: Cílem kurzu je vybavit studenty potřebnými poznatky pro posouzení právních aspektů nezbytných čin-
ností advokáta a advokátního koncipienta při poskytování právních služeb v souladu se zákonem o advokacii.
Způsobilosti: Studenti
- si zapamatují základní termíny z oblasti advokacie, které mohou v budoucí praxi advokátů či
advokátních koncipientů aplikovat a využít
- identifikují základní principy poskytování právních služeb
- specifikují a osvojí si základní obecně závazné právní předpisy týkající se advokacie
a stavovské předpisy, jejichž znalost je vyžadována Českou advokátní komorou
- vymezí roli a funkce České advokátní komory, jejích jednotlivých orgánů
- vytvoří časovou osu historického vývoje advokacie a advokátního stavu, a to i s ohledem k
ostatním členským státům Evropské unie
- aplikují teoretické poznatky na modelové situace případů vzniku pracovního poměru advokátů a
advokátních koncipientů
- komparují různé právní úpravy týkající se dané problematiky v ostatních evropských státech.
- uvedou do souvislosti pracovněprávní vztahy a procesy související s hmotným zabezpečením osob
pracujících a podnikajících ve více členských státech
- pochopí základní význam samosprávy advokátního stavu, význam profese advokátů z hlediska
společnosti
Studenti jsou schopni
- analyzovat podstatu výkonu funkce advokáta a advokátního koncipienta a pracovněprávních vztahů,
které v této oblasti výkonu advokacie vznikají
- orientovat se v základních aplikačních principech v rámci právních předpisů týkajících se výkonu
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advokacie v ČR a členských státech Evropské unie
- správně posoudit a interpretovat principy a organizaci České advokátní komory
- navrhnout praktické metody a postupy, které budou uplatňovány při realizaci pracovněprávního
vztahu v rámci advokacie
- vytvořit základní dokumentaci a podání potřebná k uplatnění nároků osob v postavení zaměstnance
či zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu v rámci advokacie
Předpoklady: Předmět je určen jako povinně volitelný pro magisterské studium oboru právo i bakalářské studium
oboru veřejná správ.
Základní znalost souvisejících oborů, zejména pak pracovního práva České republiky je doporučena, není však
podmínkou.

KPP/PPEU Pracovní právo v EU 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Pracovní právo EU tvoří v současné době významnou a rozsáhlou část práva EU, která podstatně ovlivňuje
podobu českého pracovního práva jak v oblasti legislativy, tak i na úseku jeho interpretace a při rozhodování
soudních sporů. Evropské pracovní právo neupravuje celý systém pracovního práva, ale pouze ty části, které v
souladu s principy Lisabonské smlouvy je vhodné řešit na mezinárodní úrovni, avšak jeho úprava se týká nejvý-
znamnějších otázek (problematika základních práv a svobod, volné pohybu zaměstnanců, zákazu diskriminace v
zaměstnání, ochrany zaměstnanců aj.)
Cílem kurzu je poskytnout posluchačům dostatečné znalosti, aby byli schopni české pracovní právo používat v
souladu s principy práva EU a aby byli schopni řešit příslušné právní problémy i na unijní úrovni.
Způsobilosti: Studenti:
- znají základní pojmy pracovního práva EU a odlišení nadnárodní úpravy pracovního práva od úpravy meziná-
rodní a národní
- znají základní pravidla a principy používání norem pracovního práva EU
- umí interpretovat normy českého pracovního práva, jimiž je implementováno Pracovní právo EU
- umí posoudit s přihlédnutím k poznatkům právní úpravy EU a judikatury problematiku diskriminace v za-
městnání a rovného přístupu
- znají zásady a rozdíly v implementaci pracovního práva EU v různých členských státech
- znají teoretické otázky a právní úpravu ochrany některých pracovních vztahů a práv zaměstnanců v určité
pracovní a sociální situaci
Studenti jsou schopni:
- orientovat se v pramenech Pracovního práva EU a v judikatuře SDEU
- využít poznatky Pracovního práva EU a judikatury při řešení pracovněprávních vztahů
- řešit praktické problémy zaměstnávání osob, vznikající v souvislosti s volným pohybem zaměstnanců
- řešit pracovněprávní vztahy zaměstnanců, vyslaných zaměstnavatelem z jiného členského státu k výkonu práce
na území ČR a naopak
- řešit problematiku přeshraničního agenturního zaměstnávání
- prakticky aplikovat ustanovení o přístupu k nadnárodním informacím o zastupování zaměstnanců zaměstnava-
tele a skupiny zaměstnavatelů na území členských států EU a Evropského hospodářského prostoru Předpoklady:
Předmět je určen jako povinně volitelný pro magisterské studium oboru Právo a pro magisterské studium oboru
Veřejná správa; může být využit i pro bakalářské studium oboru Veřejná správa. Předmět úzce souvisí zejména
s předmětem Pracovní právo ČR (Pracovní právo 1, Pracovní právo 2) a dále též s předmětem Právo sociálního
zabezpečení v ČR. V závislosti na časovém zařazení do studijního programu může být pojat jako prohloubení
a dovršení výuky v souvisejících předmětech, není však vyloučeno ano jeho pojetí jako úvodu do problematiky
těchto souvisejících předmětů.

KPP/PZ Právo sociál. zabezpečení 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět by měl poskytnout studentům detailní informace o jednotlivých pilířích sociálního zabezpečení
- sociálním pojištění, státní sociální podpoře a sociální péči a seznámit studenty se základními principy práva
sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie, zejména aplikací koordinačních nařízení.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- vyjmenovat jednotlivé dávky poskytované v rámci sociálního zabezpečení
- stanovit podmínky pro přiznání a výplatu dávek v ČR
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- shrnout sociální události v právu sociálního zabezpečení
- kriticky zhodnotit financování sociálního zabezpečení
- posoudit právní úpravu soc. zabezpečení v rámci EU
- aplikovat koordinační nařízení EU
- vyřešit modelové příklady žádostí občanů ČR o dávky ve státech EU
- vybrat příslušný úřad, kompetentní instituce, instituce místa bydliště či pobytu a styčné orgány podle koordi-
načních nařízení
- použít SEF (strukturovaný elektronický formulář)
Předpoklady: Nespecifikováno.

Vylučující předměty: KPP/PZN

KPP/PZN Právo sociál. zabezpečení 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět by měl poskytnout studentům detailní informace o jednotlivých pilířích sociálního zabezpečení
- sociálním pojištění, státní sociální podpoře a sociální péči a seznámit studenty se základními principy práva
sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie, zejména aplikací koordinačních nařízení.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- vyjmenovat jednotlivé dávky poskytované v rámci sociálního zabezpečení
- stanovit podmínky pro přiznání a výplatu dávek v ČR
- shrnout sociální události v právu sociálního zabezpečení
- kriticky zhodnotit financování sociálního zabezpečení
- posoudit právní úpravu soc. zabezpečení v rámci EU
- aplikovat koordinační nařízení EU
- vyřešit modelové příklady žádostí občanů ČR o dávky ve státech EU
- vybrat příslušný úřad, kompetentní instituce, instituce místa bydliště či pobytu a styčné orgány podle koordi-
načních nařízení
- použít SEF (strukturovaný elektronický formulář)
Předpoklady: Nespecifikováno.

Vylučující předměty: KPP/PZ

KPP/PZR Právo sociál. zabezpečení 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět by měl poskytnout studentům detailní informace o jednotlivých pilířích sociálního zabezpečení
- sociálním pojištění, státní sociální podpoře a sociální péči a seznámit studenty se základními principy práva
sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie, zejména aplikací koordinačních nařízení. Způsobilosti: Studenti
jsou schopni: - vyjmenovat jednotlivé dávky poskytované v rámci sociálního zabezpečení - stanovit podmínky
pro přiznání a výplatu dávek v ČR - shrnout sociální události v právu sociálního zabezpečení - kriticky zhodnotit
financování sociálního zabezpečení - posoudit právní úpravu soc. zabezpečení v rámci EU - aplikovat koordinační
nařízení EU - vyřešit modelové příklady žádostí občanů ČR o dávky ve státech EU - vybrat příslušný úřad,
kompetentní instituce, instituce místa bydliště či pobytu a styčné orgány podle koordinačních nařízení - použít
SEF (strukturovaný elektronický formulář)
Předpoklady: Nespecifikováno

KPP/SZEU Sociální zabezpečení v EU 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem kurzu je vybavit studenty potřebnými poznatky pro posouzení právních aspektů nezbytných činností
souvisejících s prováděním koordinace sociálního zabezpečení národních systémů členských států. Způsobilosti:
Studenti
- si zapamatují základní termíny z oblasti sociálního zabezpečení osob pohybujících se v průběhu
svého aktivního ekonomického života ve více členských státech Evropské unie
- identifikují základní koordinační pravidla (rovné zacházení, aplikace právního řádu jednoho
členského státu, zachování práv během jejich nabývání - sčítání dob pojištění, zachování nabytých
práv - výplata dávek do zahraničí)
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- specifikují obecně závazné primární předpisy EU a sekundární právní předpisy včetně předpisů
prováděcích
- popíší, jak a proč se mění zákony a jaké jsou důsledky těchto změn v sociálním zabezpečení
jednotlivých členských států s důrazem kladeným na konkrétní právní úpravu v České republice a ve
vybraných členských zemích EU
- vyjmenují základní osobní a věcný rozsah koordinace sociálního zabezpečení v EU
- vymezí roli správních orgánů, které jsou povinny spolupracovat při aplikaci soustav sociálního
zabezpečení
- vytvoří časovou osu historického vývoje společné sociální politiky EU
- aplikují teoretické poznatky na modelové situace případových studií z oblasti určení výše dávek
sociálního zabezpečení, konkrétně se zaměřením na sociální a zdravotní pojištění, jednotlivé
dávky nemocenského pojištění, dávky důchodového pojištění, věcné dávky zdravotního pojištění,
podporu v nezaměstnanosti, rodinné dávky státní sociální podpory a sociální pomoci a péče
- volí funkční řešení vzhledem ke stanoveným pravidlům a srovnávají různé právní úpravy ve vazbě na
postavení osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se
v rámci Evropské unie v průběhu svého života ve více členských státech
- uvedou do souvislosti pracovněprávní vztahy a procesy související s hmotným zabezpečením osob
pracujících a podnikajících ve více členských státech
- pochopí základní význam soudní judikatury národních soudů a Soudního dvora Evropské unie
Studenti jsou schopni
- analyzovat podstatu spolupráce v oblasti sociálního zabezpečení mezi členskými státy Evropské unie
- orientovat se v základních aplikačních principech založených na
subsidiaritě a proporcionalitě komunitárního práva ve vazbě k právu vnitrostátnímu a soukromým
dobrovolným pojištěním
- správně posoudit a interpretovat organizaci a zajištění jednotlivých oblastí sociálního
zabezpečení v členských státech
- vhodně aplikovat praktické metody stanovení výše jednotlivých dávek sociálního zabezpečení
- volit funkčně různé metody vedoucí k správné spolupráci mezi orgány aplikujícími sociální
zabezpečení
- navrhnout praktické metody a postupy, které budou uplatňovány při realizaci spolupráce v
sociálním zabezpečení
- vytvořit základní dokumentaci potřebnou k uplatnění nároků osob na dávky hmotného zabezpečení v
různých členských státech Evropské unie při komparaci jejich vhodnosti
Předpoklady: Předmět je určen jako povinně volitelný pro magisterské studium oboru právo i bakalářské studium
oboru veřejná správ.
Základní znalost souvisejících oborů, zejména pak práva sociálního zabezpečení České republiky a pracovního
práva je doporučena, není však podmínkou.
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14 KPS-Katedra psychologie

KPS/PPPR Psychopatologie pro právníky 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s forenzními aspekty psychických poruch a s psychologickou proble-
matikou deviantních a duševně nemocných jedinců. Součástí výuky je i problematika duševní hygieny a některých
sociálně patologických jevů. Způsobilosti: Studenti:
dokáží popsat jednotlivé symptomy duševních poruch,
umí vhodně interpretovat forenzní aspekty duševních chorob,
jsou schopni orientačně interpretovat závěry znaleckých posudků v souvislosti s věrohodností svědeckých výpo-
vědí. Předpoklady: Znalosti z předmětu Základy psychologie pro právníky.

KPS/PSHY Psychohygiena 2 kr. Zp
Seminář 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student/ka si osvojí základní poznatky a dovednosti z oblasti mentální hygieny, zdravého způsobu života
a poznání sebe sama v souvislosti se snahou o sebezdokonalování. Způsobilosti: Student/ka:
vymezí duševní zdraví a jeho základní předpoklady
analyzuje rizikové faktory ohrožující psychosomatické zdraví - stres a životosprávu
aplikuje teoretické poznatky z psychohygieny v praxi
posoudí svoji úroveň stresu a kvalitu životosprávy
navrhne možnosti minimalizace stresu a zkvalitnění životosprávy Předpoklady: Základní orientace v psycho-
logické terminologii zejména z oblasti obecné psychologie.

Vylučující předměty: KPS/MNS , KPS/9MNS

KPS/PSPO Psychologie práce a organizace 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení se světem práce a pracovní činnosti z psychologického pohledu a s vybranými
koncepcemi a teoriemi organizace včetně analýzy základních manažerských aktivit ve vztahu k vedení lidí v orga-
nizaci. Způsobilosti: Student definuje základní pojmy psychologie práce a organizace, aplikuje poznatky obecné
psychologie a psychologie osobnosti na uplatnění člověka ve světě práce, objasní souvislosti mezi jevy. Použije
vybrané základní výzkumné metody oboru v rámci terénního šetření. Předpoklady: Znalost základní proble-
matiky následujících psychologických disciplín: obecná psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie,
psychologie zdraví.

Vylučující předměty: KPS/PSPRO

KPS/SELF Selfmanagement 2 kr. Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení zásad efektivní organizace vlastního jednání na základě sebepoznání a sebere-
flexe a získání podnětů pro osobnostní rozvoj.
Způsobilosti: Student analyzuje svůj dosavadní vývoj podle zadaných kritérií. Popíše významné mezníky svého
osobnostního vývoje a umí je charakterizovat v kontextu obecných psychologických disciplin. Je schopen objasnit
determinaci svého osobního vývoje a načrtnout možné perspektivy dalšího života včetně analýzy pravděpodob-
ných rizik. Předpoklady: Znalost obsahu obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové psychologie,
sociální psychologie, psychologie zdraví.

KPS/TPAS Teorie a praxe asertivity 2 kr. Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

PhDr. Alena Szachtová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je osvojení si teoretických poznatků o asertivní komunikaci a chování, praktické používání
asertivních technik v praxi a působit na rozvoj vlastní osobnosti v této oblasti. Způsobilosti: Studenti dokáží
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rozlišit úspěšnou a neúspěšnou komunikaci, aplikují a vysvětlí asertivní práva, zvládnou použití asertivních tech-
nik v praxi. Rozeznají manipulativní chování a sestaví adekvátní návrh obrany proti manipulaci. Předpoklady:
Předpokladem jsou základní znalosti ze sociální komunikace.

KPS/ZPS Základy psychologie pro právníky 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi potřebnými k efektivní komunikaci s klienty, vybavit
budoucí právníky či pracovníky veřejné správy kompetencemi potřebnými pro úspěšný výkon role právníka či
pracovníka večejné správy.
Způsobilosti: Studenti:
- porozumí osobnosti klienta, fungování kognitivních a emocionálních procesů lidské psychiky,
- pochopí základní principy fungování jednotlivých psychických funkcí i celé osobnosti,
- osvojí si základní vědomosti a dovednosti z oblasti obecné psychologie, vývojové psychologie včetně psychologie
osobnosti a z jejich aplikace v oblasti mezilidských vztahů a efektivní komunikace. Předpoklady: Základní
znalosti ze společenských a přírodních věd v rozsahu střední školy.
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15 KSP-Katedra správního práva

KSP/AICAL Úvod do správního práva ČR 4 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. et PhDr. Petr Kuchynka, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je nabídnout orientaci a pochopení základních kategorií a institutů problematiky
právní úpravy veřejných zakázek a koncesí v EU. Kurz je určen především zahraničním studentům oboru právo
na Západočeské univerzitě v Plzni. Způsobilosti: Studenti budou schopni:
- analyzovat veřejnou správu ČR z hlediska materiálního a formálního pojetí
- rozlišit subjekty a vykonavatele veřejné správy
- popsat organizační strukturu veřejné správy v ČR
- rozlišit a analyzovat jednotlivé formy činnosti veřejné správy
- vysvětlit jednotlivé instituty správního řízení
- vysvětlit základní zásady správního trestání
- analyzovat jednotlivé druhy kontrolních činností veřejné správy a kontroly veřejné správy
- porozumět systému správního soudnictví a kompetenci správních soudů
- analyzovat kompetence Ústavního soudu k veřejné správě
- orientovat se v systému evropského správního práva.
Předpoklady: Nespecifikováno.

KSP/APCC Veřejné zakázky a koncese v EU 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Robert Krč, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět vyučovaný v angličtině má seznámit studenta s problematikou zadávání veřejných zakázek a
koncesí a jejich možného správního a soudního přezkumu. Způsobilosti: Studenti budou znát právní terminologii
a základní právní instituty práva EU o veřejných zakázkách a koncesích. Pochopí, jak se pravní úprava vyvíjí
na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni. Předpoklady: Paralelně studium či absolvování povinného předmětu
Správní právo nebo povinně volitelného Veřejné zakázky a koncese je doporučeno

KSP/ASP Alikace správního práva pro VS 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět seznámí studenty s obsahem oboru správního práva jako právního oboru o organizaci a činnosti
veřejné správy a vztazích veřejné správy při výkonu veřejné moci k fyzickým a právnickým osobám. Těžiště
předmětů bude v rozboru jednotlivých forem činnosti veřejné správy v právních vztazích vůči osobám (správní
akty, abstraktní akty, osvědčení, sdělení, zásahy, faktické pokyny, veřejnoprávní smlouvy atd.) a obsahu činnosti
veřejné správy (vydávání správních aktů, výkon správního dozoru, zajišťování veřejného zájmu, uplatňování
odpovědnosti, poskytování a získávání informací atd.)
Způsobilosti: Znalosti: Studenti si osvojí základní otázky hmotněprávní a procesní úpravy činností veřejné správy
a získají přehled o vybraných úsecích zvláštní části správního práva. Dovednosti: Absolvent předmětu by měl
porozumět vybraným otázkám nezbytným pro aplikaci norem správního práva v činnosti orgánů veřejné správy.
Předpoklady: Nespecifikováno

KSP/BP Bakalářská práce 7 kr. Zp

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Bakalářská práce je závěrečnou prací studenta bakalářského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné bakalářské práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti.
Předpoklady: Nespecifikováno

KSP/BPO Bakalářská práce - obhajoba 0 kr. Obp
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Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí činnosti v předem zvoleném oboru, který
odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod,
vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na
studentův vlastní přínos k řešení tématu.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a
volbu metod odborné práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky. Předpoklady: Studijní povinnosti
bakalářského studia

KSP/DP Diplomová práce - správní právo 18 kr. Zp

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Diplomová práce je závěrečnou prací studenta magisterského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího diplomové práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSP/DPO Diplomová práce - obhajoba 0 kr. Odp

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním zaměřením, popř. oborem
dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretic-
kého zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu.
Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce. Způsobilosti: Student je způso-
bilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a volbu
metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v řešené
oblasti. Předpoklady: Studijní povinnosti magisterského studia

KSP/DUS Demokracie a územní samospráva 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Rozšířit základní znalosti studentů osvojené v rámci výuky správního práva (za využití znalostí získaných
v rámci ústavního práva a státovědy) v oblasti demokratických rozhodovacích procesů odehrávajících se při
výkonu práva na územní samosprávu. Způsobilosti: Studenti absolvováním daného kurzu budou
- detailně ovládat právní úpravu rozhodovacích procesů na úrovni obcí a krajů v České republice
- porovnat z právního hlediska možnosti veřejnosti aktivně participovat na rozhodovacích procesech v rámci
územní samosprávy a předpovědět formální právní postup při takových procesech
- navrhnout nejvhodnější právní prostředky k řešení sporů v rámci územní samosprávy
-vykládat a hodnotit soudní judikaturu v dané oblasti a dál s ní pracovat
Předpoklady: nespecifikováno.

KSP/KMP Komunální právo 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Poskytnout studentům bližší pohled na právní úpravu postavení obcí a jejich orgánů v České republice
a v některých vybraných zemích Evropské unie. Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro orientaci a
porozumění základním pojmům komunálního práva, porozumění systematice obecního zřízení.
Způsobilosti: Studenti:
- si osvojí znalosti základních pojmů v oblasti komunálního práva, a to s důrazem na oblast týkající se právní
úpravy obcí,
- jsou schopni analyzovat a interpretovat platnou právní úpravu týkající se problematiky právního postavení
obcí, a to na úrovni ústavních i běžných zákonů,
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- jsou schopni správně posoudit a kategorizovat jednotlivé pravomoci orgánů obcí,
- jsou schopni definovat základní rozdíly platné právní úpravy postavení obcí dle právního řádu ČR a alespoň
jedné právní úpravy zahraniční.
Předpoklady: Nespecifikováno.

KSP/NSPS Správní soudnictví 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. et PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student získá a prohloubí si znalosti a dovednost z oblasti řízení, soudní instituce, judikatura k důležitým
oblastem správního práva. Právně srovnávací přehled. Předmět je
vyučován v německém jazyce. Způsobilosti: Student je schopen použití a analyzovat judikaturu správních
soudů. Dokáže přípravit žalobu a opravné prostředky ve správním soudnictví. Osvojí si zvlásštností právní
argumentace ve správním soudnictví. Předpoklady: Znalost německého jazyka

KSP/POPK Právo ochrany přírody a krajiny 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět má seznámit studenta s významnou součástí práva životního prostředí, a to s právem ochrany
přírody a krajiny. Způsobilosti: Znalosti absolventa:
Student porozumí odborné právní terminologii, osvojí si základní principy, instituty, prostředky a nástroje práva
ochrany přírody a krajiny, seznámí se s příslušnou judikaturou a pochopí význam tohoto oboru pro praxi. Tento
předmět má doplnit a rozšířit znalosti oboru Právo životního prostředí.
Dovednosti absolventa:
Student bude znát odbornou právní terminologii a základní právní instituty, prostředky a nástroje uplatňované
v rámci vztahů vznikajících ve společnosti na úseku ochrany přírody a krajiny, aplikuje poznatky na modelové
praktické situace, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení v souladu s právním rámcem ČR (EU), judikaturou
ČR a EU a bude schopen vyvodit všeobecné závěry, příp. bude schopen jednat a nalézat řešení v souladu s principy
práva ochrany přírody a krajiny a životního prostředí.
Předpoklady: Nespecifikováno.

KSP/PŽP Právo životního prostředí 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět má seznámit studenta s právním oborem Právo životního prostředí. V průběhu bude student
konfrontován se základními environmentálně-politickými přístupy, bude studovat právní principy, ústavní zakot-
vení, právní instituty a nástroje v rámci českého, evropského a mezinárodního práva. Způsobilosti: Znalosti
absolventa: Student porozumí odborné právní terminologii, osvojí si základní principy, ústavní zakotvení, právní
instituty, prostředky a nástroje práva životního prostředí, seznámí se s příslušnou judikaturou a pochopí význam
pedagogického, právního a vědního oboru Právo životního prostředí pro udržitelný rozvoj ČR a její integraci v
EU. Bude odborně připraven na absolvování zvláštní části práva životního prostředí.
Dovednosti absolventa: Student bude znát odbornou právní terminologii a základní právní instituty, prostředky a
nástroje uplatňované v rámci vztahů vznikajících ve společnosti na úseku ochrany životního prostředí, identifikuje
a vymezí silná a slabá místa současného stavu právní úpravy. Předpoklady: Nespecifikovány

Vylučující předměty: KSP/ÚŽP

KSP/PŽPR Právo životního prostředí 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět má seznámit studenta s právním oborem Právo životního prostředí. V průběhu bude student
konfrontován se základními environmentálně-politickými přístupy, bude studovat právní principy, ústavní zakot-
vení, právní instituty a nástroje v rámci českého, evropského a mezinárodního práva. Způsobilosti: Znalosti
absolventa: Student porozumí odborné právní terminologii, osvojí si základní principy, ústavní zakotvení, právní
instituty, prostředky a nástroje práva životního prostředí, seznámí se s příslušnou judikaturou a pochopí význam
pedagogického, právního a vědního oboru Právo životního prostředí pro udržitelný rozvoj ČR a její integraci v
EU. Bude odborně připraven na absolvování zvláštní části práva životního prostředí.
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Dovednosti absolventa: Student bude znát odbornou právní terminologii a základní právní instituty, prostředky a
nástroje uplatňované v rámci vztahů vznikajících ve společnosti na úseku ochrany životního prostředí, identifikuje
a vymezí silná a slabá místa současného stavu právní úpravy. Předpoklady: Nespecifikovány

KSP/SJS Soudní judikatura ve věcech správních 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. et PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. možný semestr: ZS

Cíle: Poskytnout studentům podrobný přehled o funkci, institucích a procedurách soudní kontroly činnosti ve-
řejné správy a o aktuálních problémech správního soudnictví. Způsobilosti: Schopnost analyzovat a používat
judikaturu správních soudů a připravovat žaloby ke správním soudům (žaloba proti rozhodnutí správního or-
gánu, nečinnostní žaloba, zásahová žaloba, návrh na zrušení opatření obecné povahy) a kasační stížnosti proti
rozhodnutím prvoinstančních správních soudů. Předpoklady: Nespecifikováno.

KSP/SPPS Přípravný seminář ke státní zkoušce 2 kr. Zp
Přednáška 26 [hod/sem] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Poskytnout studentům informace o případných změnách v hlavních úpravách správního práva, ke kterým
došlo v mezidobí od postupové zkoušky, provést souhrn základních institutů výstavby a organizace veřejné
správy a správního práva a zasadit je do vzájemných souvislostí pro komplexní porozumění systému veřejné
správy, jejího právního postavení a právních základů jejích činností. Způsobilosti: - seznámit se s případnými
změnami v základních úpravách správního práva
- porozumět komplexně struktuře veřejné správy v České republice
- porozumět vzájemným vazbám a souvislostem v činnostech veřejné správy
- analyzovat instituty správního práva ve vzájemných vazbách a souvislostech
Předpoklady: Splnění předpokladů závěru studia.

KSP/SPR Správní procesy dle správního řádu 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. et PhDr. Jan Malast, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Detailně studenty seznámit s právní úpravou správního řádu coby klíčového kodexu správních procesů ve
veřejné správě České republiky. Způsobilosti: Studenti:
- rozliší a analyzují jednotlivé druhy procesů ve veřejné správě
- analyzují jednotlivé instituty správního procesu
- charakterizují strukturu a účel právní úpravy správního řádu
- vysvětlí podstatu a obsah jednotlivých částí správního řádu
- aplikují příslušná ustanovení správního řádu jednotlivě i ve vzájemných souvislostech Předpoklady: Nespe-
cifikováno.

KSP/SPSZ Správní právo - státní závěrečná zkouška 0 kr. Szv

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověření znalostí ze správního práva. Způsobilosti: Studenti jsou schopni reprodukovat znalosti z předcho-
zího studia správního práva, které jsou zároveň schopni analyzovat, syntetizovat a prakticky aplikovat. Před-
poklady: Nespecifikováno.

KSP/SP1 Správní právo 1 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro orientaci a porozumění základním pojmům a kategoriím
správního práva a veřejné správy, pramenům správního práva, organizaci veřejné správy a formám činnosti
veřejné správy. Způsobilosti: - analyzovat veřejnou správu z hlediska materiálního a formálního pojetí
- správně posoudit úlohu a místo právních úprav obsahujících normy správního práva v systému práva
- rozlišit subjekty a vykonavatele veřejné správy
- popsat organizační strukturu veřejné správy v ČR
- rozlišit a analyzovat jednotlivé formy činnosti veřejné správy
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Předpoklady: Nespecifikováno.
Vylučující předměty: KSP/SP1N

KSP/SP1N Správní právo 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro orientaci a porozumění základním pojmům a katego-
riím správního práva a veřejné správy,pramenům správního práva, organizaci veřejné správy. Způsobilosti: -
analyzovat veřejnou správu z hlediska materiálního a formálního pojetí
- správně posoudit úlohu a místo právních úprav obsahujících normy správního práva v systému práva
- rozlišit subjekty a vykonavatele veřejné správy
- popsat organizační strukturu veřejné správy v ČR
Předpoklady: nespecifikováno.

Vylučující předměty: KSP/SP1

KSP/SP1R Správní právo 1 4 kr. Zp
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro orientaci a porozumění základním pojmům a katego-
riím správního práva a veřejné správy,pramenům správního práva, organizaci veřejné správy. Způsobilosti: -
analyzovat veřejnou správu z hlediska materiálního a formálního pojetí
- správně posoudit úlohu a místo právních úprav obsahujících normy správního práva v systému práva - rozlišit
subjekty a vykonavatele veřejné správy - popsat organizační strukturu veřejné správy v ČR Předpoklady:
Nespecifikováno

KSP/SP2 Správní právo 2 5 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro orientaci a porozumění procesům ve veřejné správě,
zejména správnímu řízení, správnímu právu trestnímu a systému kontrolních činností ve veřejné správě. Způ-
sobilosti: Studenti:
- rozliší a analyzují jednotlivé druhy procesů ve veřejné správě
- analyzují jednotlivé instituty správního řízení
- vysvětlí základní zásady správního trestání
- popíší obecné znaky správních deliktů, klasifikují jednotlivé druhy správních deliktů
- analyzují jednotlivé druhy kontrolních činností veřejné správy a kontroly veřejné správy
Předpoklady: Nespecifikováno.

Vylučující předměty: KSP/SP2N

KSP/SP2N Správní právo 2 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro orientaci a porozumění formám činnosti veřejné správy,
procesům ve veřejné správě, zejména správnímu řízení a správnímu právu trestnímu. Způsobilosti: Studenti:
- rozlišit a analyzovat jednotlivé formy činnosti veřejné správy
- rozliší a analyzují jednotlivé druhy procesů ve veřejné správě
- analyzují jednotlivé instituty správního řízení
- vysvětlí základní zásady správního trestání
- popíší obecné znaky správních deliktů, klasifikují jednotlivé druhy správních deliktů Předpoklady: Nespeci-
fikováno.

Vylučující předměty: KSP/SP2

KSP/SP3 Správní právo 3 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
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Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro orientaci a porozumění systému a institutům správního
soudnictví, dalším vztahům mezi veřejnou správou a soudy, základním principům a systému veřejné služby,
institutům náhrady škody ve veřejné správě, veřejného užívání, vyvlastění, jiných omezení majetkových práv,
ochrany osobních údajů, přístupu k informacím o činnosti veřejné správy a základním institutům evropského
správního práva.
Způsobilosti: - porozumět systému správního soudnictví a kompetenci správních soudů
- analyzovat jednotlivé druhy řízení ve správním soudnictví
- porozumět vztahům mezi veřejnou správou a obecnými soudy
- analyzovat kompetence Ústavního soudu k veřejné správě
- porozumět základním institutům veřejné služby a systému veřejné služby v České republice
- porozumět institutům náhrady škody a jiné majetkové újmy ve veřejné správě, veřejného užívání, vyvlastnění
a jiných omezení majetkových práv
- porozumět úpravě ochrany osobních údajů ve veřejné správě a systému přístupu k informacím o činnosti veřejné
správy
- orientovat se v systému evropského správního práva.
Předpoklady: Nespecifikováno.

Vylučující předměty: KSP/SP3N

KSP/SP3N Správní právo 3 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro orientaci a porozumění systému kontrolních činností ve
veřejné správě. Zejména vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro orientaci a porozumění systému a
institutům správního soudnictví a dalším vztahům mezi veřejnou správou a soudy. Způsobilosti: Znalosti
absolventa:
- porozumět principům kontroly ve sféře veřejné moci
- identifikovat a analyzovat jednotlivé typy kontrolních činností ve veřejné správě
- porozumět systému správního soudnictví a kompetenci správních soudů
- porozumět vztahům mezi veřejnou správou a obecnými soudy
Předpoklady: Nespecifikováno.

Vylučující předměty: KSP/SP3 , KSP/SP3VS

KSP/SP4 Správní právo 4 6 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro orientaci a porozumění základním principům a systému
veřejné služby, institutům náhrady škody ve veřejné správě, veřejného užívání, vyvlastění, jiných omezení majet-
kových práv, ochrany osobních údajů, přístupu k informacím o činnosti veřejné správy a základním institutům
evropského správního práva.
Způsobilosti: - porozumět základním institutům veřejné služby a systému veřejné služby v České republice
- porozumět institutům náhrady škody a jiné majetkové újmy ve veřejné správě, veřejného užívání, vyvlastnění
a jiných omezení majetkových práv
- porozumět úpravě ochrany osobních údajů ve veřejné správě a systému přístupu k informacím o činnosti veřejné
správy
- orientovat se v systému evropského správního práva.
Předpoklady: Nespecifikováno.

KSP/SP4R Správní právo 4 8 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro orientaci a porozumění základním principům a systému
veřejné služby, institutům náhrady škody ve veřejné správě, veřejného užívání, vyvlastění, jiných omezení majet-
kových práv, ochrany osobních údajů, přístupu k informacím o činnosti veřejné správy a základním institutům
evropského správního práva.
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Způsobilosti: - porozumět základním institutům veřejné služby a systému veřejné služby v České republice - poro-
zumět institutům náhrady škody a jiné majetkové újmy ve veřejné správě, veřejného užívání, vyvlastnění a jiných
omezení majetkových práv - porozumět úpravě ochrany osobních údajů ve veřejné správě a systému přístupu k
informacím o činnosti veřejné správy - orientovat se v systému evropského správního práva. Předpoklady:
Nespecifikováno.

KSP/SSCR Správní soudnictví v ČR 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. et PhDr. Petr Kuchynka, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Tento předmět seznamuje studenty s kontrolou veřejné správy vykonávanou správními soudy podle soudního
řádu správního a zvláštních zákonů.
Způsobilosti: Studenti se podrobně seznámí s aktuální problematikou správního soudnictví u nás z pohledu teorie
a praxe (včetně fakultativní účasti na soudním jednání).
Studenti si osvojí dovednost vyhledávat vady správních aktů a koncipovat návrhy ve správním soudnictví,
zejména žaloby proti rozhodnutí správních orgánů.
Předpoklady: Nespecifikováno

KSP/TPVS Tvorba práva v činnosti VS 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět seznámí studenty se základními činnostmi veřejné správy při tvorbě normativních aktů, a to zajiš-
ťování náležité právní úpravy ve věcech náležících do okruhu působnosti ústředních správních úřadů, při tvorbě
právních předpisů územních samosprávných celků a tvorbě vnitřních předpisů ve veřejné správě. Způsobilosti:
Znalosti: Studenti si osvojí základní otázky spojené s významem jednotlivých druhů pramenů práva při regulaci
společenských vztahů a postupem jejich tvorby v rámci veřejné správy. Dovednosti: Absolvent předmětu by měl
porozumět základních postupům při tvorbě právních předpisů a jiných abstraktních aktů, jimiž se řídí činnost
veřejné správy.
Předpoklady: Nespecifikováno.

KSP/ÚŽP Úvod do práva životního prostředí 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Uvést studenta do problematiky ochrany životního prostředí z hlediska environmentální politiky a právní
úpravy v této oblasti. Způsobilosti: Znalosti absolventa:
- osvojení základní terminologie v oblasti práva životního prostředí
- znalost základních práv a povinností adresátů zákona o životním prostředí
- pochopení základních zásad ochrany životního prostředí v ČR
- porozumění rozdílnosti soukromoprávního a veřejnoprávního pohledu na problematiku
Dovednosti absolventa:
- schopnost aplikovat zákon o životním prostředí v základních situacích
- schopnost aplikovat získané znalosti na oblast zvláštní části systému, tedy na ochranu složek životního prostředí
a na nakládání se zvláštními zdroji ohrožení životního prostředí a lidského zdraví
Předpoklady: Nespecifikovány

KSP/VNS Vnitřní správa 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Václav Henych možný semestr: LS

Cíle: Poskytnout studentům podrobnější pohled na vybrané kapitoly vnitřní správy, včetně historického exkurzu.
Nedílnou součástí je seznámit studenty se základními prameny práva a judikaturou. Způsobilosti: Studenti
- si osvojí základní terminologii z úseku vnitřní správy,
- získají přehled pramenů práva z dané oblasti,
- jsou schopni orientovat se v právní úpravě vnitřní správy a aplikovat základní právní předpisy.
Předpoklady: Nespecifikováno.

KSP/VZK Veřejné zakázky a koncese 3 kr. Zk
2 [hod/týd]
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Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět má seznámit studenta s problematikou zadávání veřejných zakázek a koncesí a jejich možného
správního a soudního přezkumu. Způsobilosti: Student porozumí odborné právní terminologii, osvojí si základní
principy, instituty, prostředky a nástroje práva veřejných zakázek. Seznámí se s příslušnou judikaturou a pochopí
význam tohoto oboru pro praxi.
Předpoklady: Nespecifikováno.

KSP/ZCHLP Zemědělské, chovatelské a lovecké právo 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět má seznámit studenta s právní úpravou v oblasti zemědělského hospodaření, výkonu práva mysli-
vosti, práva rybářského, rybníkářství, včelařství a v oblasti chovu zvířat (hospodářské i zájmové). Způsobilosti:
Student bude znát odbornou právní terminologii a základní právní instituty, prostředky a nástroje uplatňované
v rámci vztahů vznikajících ve společnosti na úseku zemědělského, chovatelského a loveckého práva, aplikuje po-
znatky na modelové praktické situace, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení v souladu s právním rámcem
ČR (EU), judikaturou ČR a EU a bude schopen vyvodit všeobecné závěry. Předpoklady: Tento předmět má
doplnit a rozšířit znalosti oboru Právo životního prostředí.
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16 KSR-Katedra veřejné správy

KSR/BP Bakalářská práce 7 kr. Zp

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem obhajoby bakalářské práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním či studijním zaměřením. Hlavní
důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu
teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i
osvojení prezentačních dovedností a schopnost obhájit výsledky své práce. Způsobilosti: Po absolvování tohoto
předmětu je student způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/BPO Bakalářská práce - obhajoba 0 kr. Obp

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí činnosti v předem zvoleném oboru, který
odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod,
vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na
studentův vlastní přínos k řešení tématu.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a
volbu metod odborné práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky. Předpoklady: Studijní povinnosti
bakalářského studia

KSR/BPR Seminář k bakalářské práci 5 kr. Zp
3 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty potřebnou znalostí atributů bakalářské práce, techniky zpracování, grafické úpravy a
práce s literaturou a prameny. Způsobilosti: Student pochopí základní chrakteristiky vědecké práce, vysvětlena
bude technika zpracování, grafická úprava, důraz jest kladen na práci s literaturou a prameny, s poznámkovým
aparátem a citacemi. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/BPS Seminář k bakalářské práci 3 kr. Zp
Cvičení 3 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty potřebnou znalostí atributů bakalářské práce, techniky zpracování, grafické úpravy a
práce s literaturou a prameny. Způsobilosti: Student pochopí základní chrakteristiky vědecké práce, vysvětlena
bude technika zpracování, grafická úprava, důraz jest kladen na práci s literaturou a prameny, s poznámkovým
aparátem a citacemi. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/BZSB Bakalářská zkouška ze sociálního bloku 0 kr. Szv

JUDr. Miloš Matula, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kriticky zhodnotit znalosti studentů z předmětu pracovní právo a sociální a zdavotní politiky a správy.
Způsobilosti: Studenti: Formulují a uvádějí do souvislostí osvojené znalosti z pracovního práva a sociální a
zdravotní politiky a správy. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/BZSGR Bak. zkouška z regionalistiky 0 kr. Szv

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je prověřit široké spektrum znalostí studentů v oblasti geografie a regionální ekonomiky. Způ-
sobilosti: Studenti musí prokázat orientaci v otázkách základních sociologických pojmů,sociologie organizace
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a politické sociologie, sociologie venkova, sociální komunikace a kontrola. Dále jsou to otázky z oblasti teo-
rie regionů, venkovských a přechodných sídel, regionální struktury průmyslu, služeb, regionální politika EU,
meziregionální a přeshraniční spolupráce. Předpoklady: Splnění požadavků bakalářského studia

KSR/BZSP Bakalářská zkouška ze správního práva 0 kr. Szv

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je prověřit specifické znalosti studentů z oboru správního práva. Způsobilosti: Student prokáže
pro úspěšné složení zkoušky znalosti z oboru veřejného práva, zejména pak specifické znalosti právního oboru
správní právo, např. orientaci v probelmatice pojmu, předmetu a systematiky správního práva, ve správním
řízení, ústavních základech organizace veřejné správy či vyvlastnění a veřejného užívání. Předpoklady: Splnění
požadavků bakalářského studia

KSR/BZVS Bakalářská zkouška z veřejné správy 0 kr. Szv

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je prověřit široké spektrum znalostí studentů v oblasti veřejné správy. Způsobilosti: Studenti
musí prokázat orientaci v otázkách veřejné správy, např. problematika státní správy a samosprávy, správní vědy,
organizace veřejné správy, rozhodování a kontroly ve veřejné správě, správní služby, reformy veřejné správy,
financování územní správy, ústavní základy samosprávy včetně postavení obcí a krajů, tvorby právních předpisů
zákonných, podzákonných i místních právních předpisů včetně metodiky a techniky tvorby právních předpisů.
Předpoklady: Splnění požadavků bakalářského studia

KSR/DP Diplomová práce - veřejná správa 18 kr. Zp

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním či studijním zaměřením. Hlavní
důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu
teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i
osvojení prezentačních dovedností a schopnost obhájit výsledky své práce. Způsobilosti: Po absolvování tohoto
předmětu je student způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/DPO Diplomová práce - obhajoba 0 kr. Odp

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním zaměřením, popř. oborem
dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretic-
kého zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu.
Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti. Předpoklady: Studijní povinnosti magisterského studia

KSR/DS Diplomový seminář 10 kr. Zp
2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je vybavit studenty nezbytnou znalostí všech atributů diplomové práce, grafické úpravy a práce s
odbornou a teoretickou literaturou, právními a dalšími prameny. Způsobilosti: Student je způsobilý napsat
základní vědecký text.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/EÚS Evropské ústavní a správní systémy 7 kr. Zp,Zk



84

4 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Miloš Matula, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Znalost ústavních a správních systémů je nezbytná pro přehled absolventa a schopnost jeho samotného
kritickému přístupu k problémům VS. Cílem předmětu je seznámit posluchače s využitím srovnávací metody při
analýze VS a veřejného práva a s uplatněním ústavních a správních modelů v konkrétních právních a správních
systémů. Důraz bude kladen na charakteristické znaky ústavních a správních systémů vybraných zemí na poznání
jejich základních odlišností, zejména ve struktuře a fungování zákonodárné, výkonné a soudní moci státu a
postavení územní samosprávy.
Způsobilosti: Absolvent získá znalosti elementární analýzy z hlediska veřejného práva a veřejné správy a schopnost
kritickým způsobem inspirovat zvláštní myšlení ve vztahu k využití základních poznatků k české právní úpravě
de lege ferenda.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/IVP Inovace a veřejná politika 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je seznámit studenty s uplatněním inovací a inovativního myšlení veveřejné správě i společnosti,
přiblížit studentům inovační proces a jeho fáze nejen z pohledu právního, seznámit s úlohou inovací v regionální
politice, v regionálním rozvoji a s možnostmi orgánů veřejné správy, seznámit je s ekonomickou stránkou inova-
tivních procesů. Kurz studentům přiblíží základní principy a cíle strategického cíle veřejné správy, přiblíží jim
výsledky transformace reformy veřejné správy, kurz studentům přiblíží regionální, inovační strategie. Studenti
budou seznámeni se základními legislativními inovacemi zákon o státní službě, kurz studenty seznámí s uplatně-
ním nových informačních systémů ve veřejné správě, s možnostmi participace občanů na inovativních procesech
ve veřejné správě včetně správy obecní a městské. Kurz otevře i problematiku kontroverzních inovací ve veřejné
správě v ČR a přiblíží studentům vztah k inovativním procesům v zahraničí. Způsobilosti: V průběhu studia si
studenti osvojí základní pojmosloví v oblasti inovací v oblasti veřejné správy, seznámí se s inovativními procesy v
ČR s principy průběhem a finalizací transformace reformy VS, seznámí se základními vizemi dalšího rozvoje ČR
a české společnosti, seznámí se s principy strategického rámce VS. Rovněž si osvojí aktuální inovace legislativy a
informačních technologií ve veřejné správě. Osvojí si základní nástroje aktivní občanské participace na inovacích
ve veřejné správě. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/IVT Informace ve veřejné správě 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Problematika informačního systému ve veřejné správě - základní registry a jejich vnitřní i vnější vazby
Způsobilosti: Student pochopí význam, obsah, strukturu a základní vazby informačního systému veřejné správy.
Získají představu o současném stavu tohoto systému i o koncepci jeho dalšího vývoje. Budou připraveni spo-
lupracovat z uživatelského hlediska na řešení jednodušších úkolů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KSR/IVTR Informace ve veřejné správě 5 kr. Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Problematika informačního systému ve veřejné správě - základní registry a jejich vnitřní i vnější vazby.
Způsobilosti: Student pochopí význam, obsah, strukturu a základní vazby informačního systému veřejné správy.
Získají představu o současném stavu tohoto systému i o koncepci jeho dalšího vývoje. Budou připraveni spo-
lupracovat z uživatelského hlediska na řešení jednodušších úkolů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KSR/KOČR Kraj a obec jako subjekty veřejné politi 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je přestavit kraje a obce v České republice jako subjekty veřejné správy a politiky. Pozornost
bude věnována obecným rysům územní samosprávy na základní i krajské úrovni v teoretickém a evropském
kontextu, vývoji krajského a obecního zřízení v dějinách veřejné správy na území ČR, vývoji obecní a krajské
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politiky v ČR v rámci reformy veřejné správy, financování krajů, jejich normotvorby atp. Neméně důležitou
složkou předmětu bude fungování krajů a obcí jako subjektů výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené
působnosti a také jako subjektů veřejných politik - dopravní, kulturní, školské apod. Studenti se rovněž seznámí
s otázkami krajských a místních politických elit, politických subjektů, účastnících se krajských a obecních voleb
a v neposlední řadě i možnostmi aktivní participace občanů na fungování obou úrovní územní samosprávy v
České republice. Způsobilosti: Studenti se seznámí s historickým vývojem krajského a obecního uspořádání
na území dnešní České republiky, jejich etablováním v České politice a systému veřejné správy. Předpoklady:
Nespecifikovány

KSR/KVÚ Lidský faktor ve veřejné správě 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

Ing. Milan Lindner, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem tohoto na státní službu orientovaného studijního předmětu je umožnit posluchačům rozšířit si již
nabyté odborné znalosti z oblasti řízení a managementu veřejné správy rovněž o jejich dovednostní složku. Značná
pozornost je věnována výkladu principů a specifik státní služby a služebního poměru státních zaměstnanců.
Pozornost je věnována rovněž kompetencím a dovednostem státních zaměstnanců a to zejména s ohledem na
konkrétní běžné potřeby, činnosti a úkoly vedoucího zaměstnance nižší a střední úrovně řízení. Způsobilosti:
Předmět zdůrazňuje potřebu platné právní úpravy státní služby a služebního poměru v ČR včetně detailní
znalosti práv a povinností a základních principů ve veřejné správě. Nedílnou součástí předmětu je i možnost
vlastního nácviku některých přístupů, postupů a technik na modelových a případových studiích z praxe veřejné
správy.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/MPPR Místní právní předpisy a jejich tvorba 4 kr. Zp
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Jiří Grospič, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty podrobně s účelem, vývojem a charakteristickými rysy místních právních předpisů a
s jejich ústavním a zákonným základem v České republice. Analyzovat judikaturu Ústavního soudu ve věcech
místních právních předpisů a její vývoj a význam až po současnost. Vypočítat podrobně zákonná zmocnění k
vydání místních právních předpisů na úrovni obcí a krajů a příslušných orgánů státní správy. Popsat detailně
metodiku a techniku tvorby právních předpisů a jejich specifika při tvorbě místních předpisů.
Způsobilosti: Studenti si plně osvojí znalosti základů celostátní, regionální a místní legislativy, jakož i judikatury
Ústavního soudu ve vztahu k ústavnosti právních předpisů, zejména na místní úrovni.
Porozumí zároveň metodologii a technice tvorby právních předpisů, což jim umožní vypracovat místní nebo
regionální právní předpis, popřípadě interní předpis (instrukci).
Studium příslušné celostátní legislativy jim umožní určovat obsah a rozsah zákonných zmocnění pro místní a
regionální legislativu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/MPPT Místní právní předpisy a jejich tvorba 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Jiří Grospič, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty podrobně s účelem, vývojem a charakteristickými rysy místních právních předpisů a
s jejich ústavním a zákonným základem v České republice. Analyzovat judikaturu Ústavního soudu ve věcech
místních právních předpisů a její vývoj a význam až po současnost. Vypočítat podrobně zákonná zmocnění k
vydání místních právních předpisů na úrovni obcí a krajů a příslušných orgánů státní správy.
Popsat detailně metodiku a techniku tvorby právních předpisů a jejich specifika při tvorbě místních předpisů.
Způsobilosti: Studenti si plně osvojí znalosti základů celostátní, regionální a místní legislativy, jakož
i judikatury Ústavního soudu ve vztahu k ústavnosti právních předpisů, zejména na místní úrovni.
Porozumí zároveň metodologii a technice tvorby právních předpisů, což jim umožní vypracovat místní nebo
regionální právní předpis, popřípadě interní předpis (instrukci).
Studium příslušné celostátní legislativy jim umožní určovat obsah a rozsah zákonných zmocnění pro místní a
regionální legislativu.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/MVS Moderní veřejná správa a její nástroje 2 kr. Zp
2 [hod/týd]
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JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je koncipován jako základní výklad modernizačního instrumentária soudobé veřejné správy jak v
koncepční a teoretické rovině tak v konkrétní formě dílčích, nově zaváděných nástrojů a technologií v podobě
elektronizace veřejné správy v ČR, e-governmentu, Czech pointu, datových schránek, elektronického podpisu,
hodnocení kvality ve veřejné správě a nástrojů řízení kvality včetně hodnocení dopadů regulace. Výklad zasazuje
moderní metody řízení veřejné správy do platného právního a správně právního kontextu správní a státní službu
nevyjímaje.
Způsobilosti: V průběhu studia předmětu studenti získají nejen dobrou znalost platné právní úpravy modernizace
a elektronizace veřejné správy v ČR, schopnost ji analyzovat a aktivně ji užívat ale též si osvojí nové základní
modernizační nástroje i práci s nimi. Studenti si osvojí principy elektronizace veřejné správy, základní nástroje a
prostředí e-governmentu, regulace kvality ve veřejné správě, osvojí si základy procesního modelování ve veřejné
správě stejně tak jako práci se základními registry práv a povinností.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/OKSZ Územní samospráva - SZ 0 kr. Zp,Szv

Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Závěr studia. Dochází k prověření základních znalostí studenta získaných v oboru během celého studia,
se zvláštním zaměřením na pochopení poznatků ve vzájemných souvislostech a na jednoduchou aplikaci norem.
Shrnující průřez odpřednášené látky s ohledem na legislativní změny, nejnovější vědecké poznatky a posuny v
aplikační praxi. Způsobilosti: Studenti získají znalost institutů veřejné správy a osvojí si jejich interpretaci jak ve
správní vědě, tak i správní praxi. Absolvent bude schopen při prověření svých znalostí během dosavadního studia
prokázat své znalosti a svou způsobilost chápat, interpretovat a aplikovat správněprávní normy. Předpoklady:
Úspěšné splnění požadavků studijního programu

KSR/OPVR Organizační procesy ve veřejné správě 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je seznámit studenty se základními principy organizace a efektivního výkonu veřejné správy a se
současnými přístupy k managementu ve veřejném sektoru. Kurz seznámí studenty s komunikačními metodami,
metodikami a nástroji ve správní praxi, zejména v komunikaci s veřejností. Předmět poskytne studentům zá-
kladní profesní orientaci v politologických a sociologických pohledech na změny v pojetí veřejné správy v rámci
moderního demokratického státu jako východisko k pochopení teoretických a praktických principů organizace a
managementu v rámci lokálních a regionálních společenství. Způsobilosti: V průběhu studia si posluchači osvojí
základy společenskovědního nazírání na problematiku managementu ve veřejné správě, seznámí se základními
přístupy, metodami a metodikami efektivního rozhodování v podmínkách jednotlivých typů veřejnoprávních or-
ganizací. a institucí. Kurz vybaví posluchače základními poznatky nezbytnými pro výkon správní praxe v oblasti
komunikace s veřejností koncipováním komunikačních strategií v jednotlivých typech organizací. Předpoklady:
Nespecifikovány

KSR/OPVS Organizační procesy ve veřejné správě 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem je seznámit studenty se základními principy organizace a efektivního výkonu veřejné správy a se
současnými přístupy k managementu ve veřejném sektoru. Kurz seznámí studenty s komunikačními metodami,
metodikami a nástroji ve správní praxi, zejména v komunikaci s veřejností. Předmět poskytne studentům zá-
kladní profesní orientaci v politologických a sociologických pohledech na změny v pojetí veřejné správy v rámci
moderního demokratického státu jako východisko k pochopení teoretických a praktických principů organizace a
managementu v rámci lokálních a regionálních společenství. Způsobilosti: V průběhu studia si posluchači osvojí
základy společenskovědního nazírání na problematiku managementu ve veřejné správě, seznámí se základními
přístupy, metodami a metodikami efektivního rozhodování v podmínkách jednotlivých typů veřejnoprávních or-
ganizací. a institucí. Kurz vybaví posluchače základními poznatky nezbytnými pro výkon správní praxe v oblasti
komunikace s veřejností koncipováním komunikačních strategií v jednotlivých typech organizací. Předpoklady:
Nespecifikovány

KSR/OSPSZ Odvětvové správní politiky- SZ 0 kr. Zp,Szv
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Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Závěr studia. Dochází k prověření základních znalostí studenta získaných v oboru během celého studia,
se zvláštním zaměřením na pochopení poznatků ve vzájemných souvislostech a na jednoduchou aplikaci norem.
Shrnující průřez odpřednášené látky s ohledem na legislativní změny, nejnovější vědecké poznatky a posuny v
aplikační praxi. Způsobilosti: Studenti získají znalost institutů odvětvových správních politik a osvojí si jejich
interpretaci jak v právní nauce, tak i právní praxi. Absolvent bude schopen při prověření svých znalostí získaných
v oboru veřejné správy během dosavadního studia prokázat své znalosti a svou způsobilost chápat, interpretovat
a aplikovat normy správního práva. Předpoklady: Úspěšné splnění požadavků studijního programu.

KSR/OVP Občan ve veřejném prostoru 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je seznámit studenty s postavením obyvatele a občana ve veřejném prostoru, seznámit s aktivním a
pasivním občanským statutem, seznámit se základními informačními zdroji o veřejném prostoru, s právem na
informace a celkovou právní úpravou. Kurz studenty seznámí se základními právy občanů ve vztahu k orgánům
územních samostatných celků a dalším strukturám veřejného prostoru. Seznámí studenty s právem petičním a
shromažďovacím a dalšími možnostmi využívání veřejného prostoru, rovněž seznámí studenty s možnostmi ne-
ziskového sektoru. Kurz rovněž připomene soukromé využívání veřejného prostoru a upozorní na platnou právní
úpravu a jejich rozpory jak v právním prostředí ČR, tak v zahraničí. Způsobilosti: V průběhu studia si
posluchači osvojí základní principy komplexního přístupu k veřejnému prostoru ze strany občanské veřejnosti,
osvojí si základní orientaci v participačních mechanismech občanů ve veřejné správě. Naučí se pracovat se zá-
kladními instituty přímé demokracie a možnostmi jejich uplatnění v systému veřejné správy v ČR a v zahraničí.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/PDS Předdiplomní stáž 6 kr. Zp
3 [týd/sem]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předdiplomní praktická stáž umožní zejména studentům bez předchozích praktických zkušeností z působení
ve strukturách veřejné správy, osvojit si praktické administrativní, správě právní, decizní a koncepční dovednosti.
Způsobilosti: Studenti si ověří reálnou uplatnitelnost dosud získaných teoretických i prakticizních poznatků při
běžném výkonu správních agend. Mohou prohloubit svoji specializaci ve vybraných agendách veřejné správy, mo-
hou si volit témata závěrečných diplomových prací. Nosnost zvolených tématických okruhů, ověří si zpracováním
seminární práce. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/PMVS Personální management ve VS 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, principy a nástroji v oblasti personálního řízení
a s jeho specifiky v oblasti veřejné správy. Objasnit roli personální politiky v celém systému řízení veřejné správy.
Způsobilosti: Studenti získají znalosti o teorii personálního řízení, jeho historii a nejdůležitějších oblastech. Získají
také poznatky o praktické personální práci v oblasti veřejné správy. Budou moci rozšířit a aplikovat své znalosti
z jiných studovaných oborů (sociální politika, pracovní právo).
Předpoklady: Nespecifikovány

Vylučující předměty: KSR/PMVSN

KSR/PMVSN Služební a pracovněprávní vztahy ve VS 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, principy a nástroji v oblasti personálního řízení
a s jeho specifiky v oblasti veřejné správy. Objasnit roli personální politiky v celém systému řízení veřejné správy.
Způsobilosti: Studenti získají znalosti o teorii personálního řízení, jeho historii a nejdůležitějších oblastech. Získají
také poznatky o praktické personální práci v oblasti veřejné správy. Budou moci rozšířit a aplikovat své znalosti
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z jiných studovaných oborů (sociální politika, pracovní právo). Předpoklady: Nespecifikovány
Vylučující předměty: KSR/PMVS

KSR/PSOS Prostorová a sociální organizace společ 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou sociálního a ekonomického rozvoje měst a regionů
z hlediska územní samosprávy a nástrojů řízení územního rozvoje. Kurz přináší základní poznatky z oblasti
sociálního rozvoje společnosti a vytváří znalostní předpoklady pro navazující specializované předměty studijního
oboru veřejná správa. Student je seznámen s teoretickými a metodologickými východisky utváření a fungování
prostorové organizace společnosti a s moderními přístupy k řízení správních procesů probíhajících v území.
Zvláštní pozornost je věnována problematice sociálních aktérů v urbánních a regionálních strukturách s přihléd-
nutím k novým rolím venkovského prostoru v národním a evropském rámci. Způsobilosti: V průběhu studia
se posluchači seznámí se základními principy, organizačními formami a subjekty rozvoje lokalit a regionů. Po-
znatky z vývojového procesu formování evropských regionů a sídel umožní studentům pochopit hlavní vývojové
parametry formování územních společenství v podmínkách české společnosti. Kurz vytváří základní poznámkový
aparát pro specializované předměty oboru veřejná správa a regionální rozvoj, které jsou základní podmínkou pro
navazující disciplíny jako je regionální politika, organizace a management veřejné správy a další oborově
profilující kurzy. Po úspěšném absolvování předmětu budou absolventi schopni prakticky analyzovat sociální a
ekonomické procesy probíhající v sídlech a regionech ve vztahu k praktickému výkonu veřejné správy. Pochopení
základních vazeb mezi veřejnou správou, ekonomikou a společenskými procesy umožní posluchačům poznat a
prakticky uplatnit základní kvantitativní i kvalitativní kriteria územního rozvoje. Předpoklady: Nespecifiko-
vány

KSR/PSOSN Prostorová a sociální organizace společ 5 kr. Zp
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou sociálního a ekonomického rozvoje měst a regionů z
hlediska územní samosprávy a nástrojů řízení územního rozvoje. Kurz přináší základní poznatky z oblasti sociál-
ního rozvoje společnosti a vytváří znalostní předpoklady pro navazující specializované předměty studijního oboru
veřejná správa. Student je seznámen s teoretickými a metodologickými východisky utváření a fungování prosto-
rové organizace společnosti a s moderními přístupy k řízení správních procesů probíhajících v území. Zvláštní
pozornost je věnována problematice sociálních aktérů v urbánních a regionálních strukturách s přihlédnutím k
novým rolím venkovského prostoru v národním a evropském rámci. Způsobilosti: V průběhu studia se poslu-
chači seznámí se základními principy, organizačními formami a subjekty rozvoje lokalit a regionů. Poznatky z
vývojového procesu formování evropských regionů a sídel umožní studentům pochopit hlavní vývojové parametry
formování územních společenství v podmínkách české společnosti. Kurz vytváří základní poznámkový aparát pro
specializované předměty oboru veřejná správa a regionální rozvoj, které jsou základní podmínkou pro navazující
disciplíny jako je regionální politika, organizace a management veřejné správy a další oborově profilující kurzy. Po
úspěšném absolvování předmětu budou absolventi schopni prakticky analyzovat sociální a ekonomické procesy
probíhající v sídlech a regionech ve vztahu k praktickému výkonu veřejné správy. Pochopení základních vazeb
mezi veřejnou správou, ekonomikou a společenskými procesy umožní posluchačům poznat a prakticky uplatnit
základní kvantitativní i kvalitativní kriteria územního rozvoje. Předpoklady: Nespecifikovány

KSR/REE Regionální ekonomika 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Vybavit studenty potřebnou znalostí regionální ekonomické teorie a lokalizační teorie. Prostorová struktura
ekonomiky, prostorový pohyb pracovních sil. Město jako ekonomický a urbanistický systém. Regionální ekono-
mický rozvoj, územní plány. Regionální politika, nástroje regionální politiky. Municipální ekonomika a politika.
Hospodářská základna regionu a měst.
Způsobilosti: Předmět umožňuje poznat a pochopit procesy, které vedou k prostorovému uspořádání společnosti.
Seznamuje s principy analýzy ekonomické základny regionů a měst a možnosti jejího ovlivňování orgány nesoucími
zodpovědnost za jejich sociálně ekonomický rozvoj. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni identifikovat
příčiny hospodářských prostorových vztahů, v nichž jsou z ekonomického hlediska podstatné územní procesy a
analýzy. Zorientují se v kompetencích, řízení a formách financování subjektů veřejné správy, zejména na úrovni
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územní samosprávy. Předpoklady: nespecifikovány

KSR/SF Strukturální fondy EU 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty znalostí problematikoy strukturálních fondů Evropské unie. Předmět by měl být kon-
cepčně zařazen pro studenty 2. ročníku FPR. Předmět se zabývá jednak úvodním vysvětlením formálních in-
stitucionálních struktur a právních instrumentů Evropské unie a historickým vývojem problematiky, také však
příslušnými právními předpisy České republiky. Současně se zabývá strukturou a postupem přípravy probramo-
vých dokumentů regionů a to jak na úrovni státu, tak na úrovni středních a malých regionálních celků. Hlavním
pilířem předmětu jsou jednotlivé strukturální fondy Evropské unie. V předmětu je také zařazena kapitola týkající
se procesu sestavení žádosti o čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. Předmět Strukturální fondy
Evropské unie souvisí zejména s problematikou rozvoje regionů a znalosti získané v této oblasti lze využít jak v
oblasti státní správy, tak samozřejmě i v případě samosprávy. Způsobilosti: Student si osvojí znalost problema-
tiky strukturálních fondů Evropské unie, související zejména s problematikou rozvoje regionů a znalosti získané
v této oblasti lze využít jak v oblasti státní správy, tak samozřejmě i v případě samosprávy Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/SOK Správa v oblasti kultury 4 kr. Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o významu a hlavních funkcích kulturních památek v
životě současné české společnosti. Posluchači získají znalosti o jednotlivých typech hmotného kulturního dědictví,
o správním, ekonomickém a legislativním prostředí památkové péče z hlediska využití jedinečného potenciálu
českého kulturního dědictví.
Způsobilosti: V průběhu studia posluchači získají kvalifikaci v oblasti společenského využití a prezentace kul-
turních památek v rámci ekonomického, správního a legislativního prostředí ČR. Osvojení odborných metod
animace kulturního dědictví v kombinaci hmotné a živé kultury jim umožní formulovat efektivní způsoby a
nástroje využití konkrétních kulturních památek. Nedílnou součástí nabyté způsobilosti je schopnost racionálně
aplikovat poznatky z praxe kulturní politiky vyspělých států ve specifickém prostředí české památkové péče. Zís-
kaná základní orientace v českém správním prostředí i související konkrétní znalosti umožní absolventům odborně
posuzovat projekty socio-ekonomického využití kulturních památek a racionálně zhodnotit jejich použitelnost
v diskusi s úzce specializovanými odborníky z jednotlivých oborů památkové péče. Předmět je kvalifikačním
předpokladem pro absolventy, kteří se budou chtít uplatnit v orgánech státní kulturní správy a samosprávy, v
mezinárodní kulturní spolupráci i v soukromém sektoru v oblasti kreativních průmyslů. Předpoklady: Nespe-
cifikovány

KSR/SOV Správa v oblasti vzdělávání 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je koncipován jako analýza české vzdělávací politiky v jistém historickém kontextu se zdůrazně-
ním reformních proměn posledního čtvrtstoletí strukturálních, věcných i právních. Analyzuje věcné i koncepční
problémy vzdělanostní i vzdělávací struktury, přibližuje a analyzuje problémy všech úrovní české vzdělávací sou-
stavy. Poskytuje základní obraz mezinárodního kontextu výsledků vzdělávací politiky ČR a přibližuje podstatu
Evropského vzdělávacího prostoru. Osvětluje globální souvislosti vzdělanostní společnosti a probíhající diskurs
o charakter reforem vzdělávání. Rovněž analyzuje smysl a podstatné rysy platné právní úpravy v ČR.
Způsobilosti: V průběhu studia si studenti osvojí základní principy a trendy vývoje vzdělávání a příslušná
právní řešení koncepční i praktická, osvojí si detailní znalost veřejné politiky ve sféře vzdělávání, osvojí si však
též konkrétní správně právní specializované dovednosti umožňující jak participaci na koncepčních řešeních při
tvorbě školské a vzdělávací politiky tak umožňující přímý výkon státní správy na ústřední nebo regionální úrovni
decize.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/SPA Sociálněprávní aspekty veřejné správy 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
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Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je založen na výkladu základních principů sociologie organizačních struktur ve veřejné správě.
Definuje základní vztahy mezi jednotlivými úrovněmi systému správy, definuje
jednotlivé organizační modely a jejich uplatňování ve VS a zásady operativního řízení ve VS, seznamuje studenty
s problematikou regionálních a lokálních komunit a s jejich úlohou ve strukturách veřejné správy.
Způsobilosti: V průběhu studia si studenti osvojí základní organizační principy a modely užívané při řízení
veřejné správy. Pochopení základních principů, struktur a souvislostí jim umožní dobrou orientaci v komplikované
problematice sociálních, ekonomických a organizačních i politických aspektů veřejné správy. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/SPMA Spec. problémy správy městs. aglomerací 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty znalostmi o vývoji urbanizovaných územních struktur, zejména měst a velkoměst s důra-
zem na průmět působení hmorných a urbanizivaných struktur, na sociální ekonomický a politický život urbani-
zovaných společností a formy struktury jejich spravování. Způsobilosti: Student si osvojí znalost problematiky
vývoje urbanizačních územních struktur, formy řízení a správy města, participaci a správu věcí veřejných. Sta-
rověká města, utopická města, fenomén sídliště, satutární města. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.

KSR/SPX Správní praxe 3 kr. Zp
Praxe 3 [týd/sem]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty znalostí týkající se struktury a funkce orgánů veřejné správy, získání a osvojení praktických
poznatků z fungování veřejné správy. Zpracování seminární práce. Způsobilosti: Studenti si osvojí znalost a
podrobnějise seznamují s běžným provozem orgánů veřejné správy, zpracovávají seminární práci, jejíž výsledky
samostatmě prezentují a obhajují na závěrečém debatním semináři. Délka praxe je tři týdny a metodou praxe
je zúčastněné pozorování.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/SPXR Správní praxe 7 kr. Zp
3 [týd/sem]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty znalostí týkající se struktury a funkce orgánů veřejné správy, získání a osvojení praktických
poznatků z fungování veřejné správy. Zpracování seminární práce. Způsobilosti: Studenti si osvojí znalost a
podrobnějise seznamují s běžným provozem orgánů veřejné správy, zpracovávají seminární práci, jejíž výsledky
samostatmě prezentují a obhajují na závěrečém debatním semináři. Délka praxe je tři týdny a metodou praxe
je zúčastněné pozorování. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/SSR Společnost, sociální rozvoj a VS 5 kr. Zp
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je koncipován jako úvod do sociálních a správních věd s důrazem na výklad politologických,
ekonomických i kulturně-historických témat souvisejících se správní problematikou. Poskytuje obecný přehled
o teoretických základech jednotlivých vědních disciplín, vychází z metodologie zkoumání společenských jevů a
procesů včetně vysvětlení pojmového aparátu. Seznamuje s relevantními tematickými oblastmi sociologie, po-
litologie a kulturologie ve vztahu k teorii a praxi veřejné správy a regionální vědy. Zakládá základní soubor
znalostí pro specializované kurzy, které navazují na tento kurz v oblastech regionálních a správních věd. Způ-
sobilosti: V průběhu studia si posluchači osvojí základy společenskovědního nazírání na problematiku veřejné
správy. Pochopení základních souvislostí jim umožní orientaci ve složité problematice sociálních ekonomických
i politických aspektů veřejné správy. Studenti si osvojí základní pojmovou strukturu ve vztahu k věcné proble-
matice veřejné správy. Získání základní průpravy jim umožní kvalifikovaný přístup k analýze společnosti a k
řešení konkrétních problémů správní agendy. Předmět zakládá výchozí poznatkový aparát pro navazující kurzy
v oblasti regionalistiky a veřejné správy. Předpoklady: Nespecifikovány

KSR/SSRN Společnost, sociální rozvoj a VS 4 kr. Zp,Zk
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2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je koncipován jako úvod do sociálních a správních věd s důrazem na výklad politologických,
ekonomických i kulturně-historických témat souvisejících se správní problematikou. Poskytuje obecný přehled
o teoretických základech jednotlivých vědních disciplín, vychází z metodologie zkoumání společenských jevů a
procesů včetně vysvětlení pojmového aparátu. Seznamuje s relevantními tematickými oblastmi sociologie, po-
litologie a kulturologie ve vztahu k teorii a praxi veřejné správy a regionální vědy. Zakládá základní soubor
znalostí pro specializované kurzy, které navazují na tento kurz v oblastech regionálních a správních věd. Způ-
sobilosti: V průběhu studia si posluchači osvojí základy společenskovědního nazírání na problematiku veřejné
správy. Pochopení základních souvislostí jim umožní orientaci ve složité problematice sociálních ekonomických
i politických aspektů veřejné správy. Studenti si osvojí základní pojmovou strukturu ve vztahu k věcné proble-
matice veřejné správy. Získání základní průpravy jim umožní kvalifikovaný přístup k analýze společnosti a k
řešení konkrétních problémů správní agendy. Předmět zakládá výchozí poznatkový aparát pro navazující kurzy
v oblasti regionalistiky a veřejné správy. Předpoklady: Nespecifikovány

KSR/SSS Stát, správa a samospráva 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je obeznámit studenty s teoretickými kategoriemi a problémy, jež se pojí s insti-
tucemi státu, správy a samosprávy. Vedle vymezení těchto termínů jde především o nástin dějiny státoprávních
a správních teorií,počínaje vznikem státu a správy ve starověké Mezopotámii a Egyptě, existencí starořeckých
polis a dalších městských států, přes správní systém a státní ideje římské říše. Následuje přehled těchto teorií ve
středověku a novověku až po současnost. A s tím také proměny ideového i funkčního pojetí státu a jeho správy,
vznik samosprávných veřejných korporací (měst, univerzit), absolutistické tendence státní moci i protichůdný
koncept omezení moci státu prostřednictvím dělby moci a ústavy. A v neposlední řadě i vznik správní vědy v
18. století, zrod moderní samosprávy ve století 19., zrod ideje demokratického právního státu, ale též totalitního
státu ve 20. století atd. Předmět se dále zaměří na vystižení pojetí moderního státu, správy a územní samosprávy
a jejich vazby na struktury politiky a občanské společnosti. Vzhledem k procesu globalizace a europeizace české
veřejné správy bude pozornost věnována i evropské a mezinárodní dimenzi, v nichž se výkon moderní veřejné
správy odehrává.
Způsobilosti: Znalosti: Student získá rozsáhlé teoretické znalosti z oborů státověda, správní věda apod. Pochopí
historický vývoj státu, správy i vznik a existenci samosprávných nestátních jednotek, historické proměny rolí
těchto subjektů a jejich současný stav.
Dovednosti: Student se naučí orientovat ve složitém systému státoprávní a správní teorie, včetně právního a
teoretického zakotvení moderní samosprávy a dokáže vyvodit z tohoto teoretického základu adekvátní závěry
pro současnou správní praxi, včetně jejího evropského a mezinárodního přesahu.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/SSSR Společnost, sociální rozvoj a VS 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je koncipován jako úvod do sociálních a správních věd s důrazem na výklad politologických,
ekonomických i kulturně-historických témat souvisejících se správní problematikou. Poskytuje obecný přehled
o teoretických základech jednotlivých vědních disciplín, vychází z metodologie zkoumání společenských jevů a
procesů včetně vysvětlení pojmového aparátu. Seznamuje s relevantními tematickými oblastmi sociologie, po-
litologie a kulturologie ve vztahu k teorii a praxi veřejné správy a regionální vědy. Zakládá základní soubor
znalostí pro specializované kurzy, které navazují na tento kurz v oblastech regionálních a správních věd. Způ-
sobilosti: V průběhu studia si posluchači osvojí základy společenskovědního nazírání na problematiku veřejné
správy. Pochopení základních souvislostí jim umožní orientaci ve složité problematice sociálních ekonomických
i politických aspektů veřejné správy. Studenti si osvojí základní pojmovou strukturu ve vztahu k věcné proble-
matice veřejné správy. Získání základní průpravy jim umožní kvalifikovaný přístup k analýze společnosti a k
řešení konkrétních problémů správní agendy. Předmět zakládá výchozí poznatkový aparát pro navazující kurzy
v oblasti regionalistiky a veřejné správy. Předpoklady: Nespecifikovány

KSR/STP Stavební právo 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
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JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty znalostmi v oblasti stavebního práva jako součásti práva veřejného, včetně přehledu o
jednotlivých orgánech státní správy, které jsou oprávněny k výkonu veřejné moci v těchto záležitostech. Důraz
bude kladen na problematiku vyvlastnění. Způsobilosti: Studenti si plně osvojí znalosti v oblasti staveb-
ního práva, analyzovat a interpretovat roli jednotlivých subjektů stavebního řízení; dále pochopit problematiku
vlastnických práv a institut vyvlastnění, územního řízení, rozhodnutí, význam územního řízení. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/SZPR Sociální a zdravotní politika a správa 4 kr. Zp
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je seznámit studenty s historií sociální a zdravotní politiky a správy, s teoretickými a ideologickými
koncepty, které se v analýze sociální a zdravotní politiky uplatňují, s metodologií a nástroji sociální politiky.
Pozornost je věnována místu sociální politiky v evropských integračních procesech. Studenti se seznamují s
jednotlivými sociálními událostmi a jejich řešením a s institucionálními rámci Způsobilosti: Studenti jsou
seznámeni s důležitými problémy sociální a zdravotní politiky a správy , jednotlivými sociálními událostmi a
jejich řešením Předpoklady: Nespecifikovány

KSR/SZPS Sociální a zdravotní politika a správa 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem je seznámit studenty s historií sociální a zdravotní politiky a správy, s teoretickými a ideologickými
koncepty, které se v analýze sociální a zdravotní politiky uplatňují, s metodologií a nástroji sociální politiky.
Pozornost je věnována místu sociální politiky v evropských integračních procesech. Studenti se seznamují s
jednotlivými sociálními událostmi a jejich řešením a s institucionálními rámci Způsobilosti: Studenti jsou
seznámeni s důležitými problémy sociální a zdravotní politiky a správy , jednotlivými sociálními událostmi a
jejich řešením Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/TAD1 Technika administrativy 1 2 kr. Zp
Cvičení 2 [hod/týd]

Ing. Stanislava Štiková možný semestr: ZS

Cíle: Získání nezbytných dovedností technicko-administrativního charakteru při použití textového editoru MS
Word (funkce, použití, ovládání). Vytvoření dokumentu, editace, formátování, styly. Vícestránkové dokumenty,
bakalářské (diplomové práce), revize dokumentu, tvorba tabulek). Způsobilosti: Studenti si osvojí dovednosti
vytvořit dokument, zformátovat jej podle platné české normy (ČSN 01 6910 platné od dubna 2007), pracovat se
styly, vytvořit jednoduché i
složitější tabulky, upravit dokument podle komentářů zadaných při revizi dokumentu. Získají informace pro
úpravu bakalářské (diplomové) práce, dovednost vložit obsah, poznámky pod čarou, informace pro citace použité
literatury podle platné české normy (ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace: obsah, forma, struktura
a ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části). Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/TAD2 Technika administrativy 2 2 kr. Zp,Zk
Cvičení 2 [hod/týd]

Ing. Stanislava Štiková možný semestr: LS

Cíle: Využití funkčních stylů administrativně-právních při úpravě dopisů fyzických osob právnickým osobám
a jejich úprava v textovém editoru MS Word dle platné normy ČSN 01 6910. Úprava hlavičkových dopisních
papírů (v souladu s obchodním zákoníkem a dle platné normy ČSN 01 6910). Využití textového editoru MS Word
pro hromadnou korespondenci a pro vkládání grafických objektů do dokumentu. Základy práce s tabulkovým
kalkulátorem MS Excel, postup práce při tvorbě a formátování tabulek, základní matematické operace, postup
práce při tvorbě grafů. Způsobilosti: Studenti si osvojí dovednosti upravit různé druhy žádostí adresovaných
právnickým osobám, vytvořit hlavičkový dopisní papír (včetně záhlaví a zápatí dokumentu) a upravit text dopisu
podle platné normy ČSN 01 6910. Využijí textový editor MS Word při práci s hromadnou korespondencí, při
vkládání grafických objektů do dokumentu. Tabulkový kalkulátor MS Excel využijí pro tvorbu a formátování
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tabulek a grafů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/TLLP Teorie legislativy a legislativní proc. 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

JUDr. Jiří Grospič, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty podrobně s teorií tvorby práva, zejména v podmínkách ústavního pořádku a právního
řádu ČR.Analyzovat judikaturu ústavního soudu z hlediska zajišťování ústavnosti zákonů a ústavnosti a zákon-
nosti podzákonných právních předpisů. Organickou součástí výuky je detailní rozbor pravidel zákonodárného
procesu a jeho průběhu v obou komorách Parlamentu.
Další významnou složkou výuky je nauka o legislativní technice a jejím praktickém využití při tvorbě právních
předpisů.
Nezbytnou součástí výuky je problematika kompatibility právních předpisů ČR s evropským komunitárním
právem.
Způsobilosti: Studenti si osvojí komplexní znalosti o tvorbě právních předpisů, a to ze všech základních hledisek:
ústavnosti, úpravy zákonodárného procesu a legislativní techniky, zejména jak je zakotvena v jednacích řádech
komor Parlamentu, v Legislativních pravidlech vlády, jakož i způsob dosažení kompatibility českých právních
předpisů s evropským komunitárním právem.
Zvláštní pozornost bude věnována problematice způsobů zkvalitňování právních předpisů, právní deregulace,
zákonných zmocnění k vydání prováděcích předpisů, různých forem uplatnění legisl legislativní techniky.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/UNS Právní úprava neziskového sektoru 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Mgr. Jan Lego, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty znalostí základních atributů neziskového sektoru s důrazem na jejich právní povahu,
když zvláštní pozornost je věnována vztahům s odvětvím správního práva; dále jsou definovány jednotlivé typy
neziskových subjektů neziskového sektoru v právním řádu České republiky. Současně jsou akcentovány také
vztahy mezi veřejnou správou, samosprávou a neziskovým sektorem a jejich vzájemné interakce včetně fundrai-
singu. Způsobilosti: Studenti si osvojí znalost vývoje konceptu občanské společnosti a neziskového sektoru,
dále se budou orientovat v současném pojetí ukotvení neziskového sektoru v soudobých demokratických právních
systémech, zejména pak s ohledem na vztahy s odvětvím správního práva.
Studenti si osvojí znalost jednotlivých typů neziskových subjektů v právním řádu České republiky, když zvláštní
pozornost je věnována občanským sdružením, nadacím a nadačním fondům, obecně prospěšným společnostem
a církvím a náboženským společnostem. Současně budou vysvětleny interakce mezi neziskovým sektorem a
odvětvími občanského a obchodního práva, otázky vztahů s veřejnou správou a získávání prostředků pro činnost
- fundraisingu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/ÚSP Územní správa a samospráva 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty potřebnou znalostí struktury a systému orgánů územní státní správy a územní sa-
mosprávy, postavení, pravomoc a působnost orgánů územní státní správy a samopsrávy, právní vymezemí
včetně ústavně-právního zakotvení, centralizce, decentralizace, dekoncentrace a subsidiárnost. Evropské souvis-
losti územní správy a samosprávy. Způsobilosti: Student si osvojí základní principy fungování systému veřejné
správy v území, prostorové souvislosti, základy právní úpravy včetně ústavního pořádku; meze centralizace, de-
centralizace, dekoncentrace a subsidiárnosti; student rovněž získá konkrétní informace o fungování jednotlivých
orgánů státní správy v území a územní samopsrávy včetně vymezení pravomoci a působnosti. Rovněž si osovjí
základní principy reformy veřejné správy a historické souvislosti vývoje veřejné správy, a dále se bude orientovat
v evorpských systémech veřejné správy. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KSR/ÚSP3V

KSR/ÚSP3R Územní správa a samospráva-3. roč. VS 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty znalostí struktury a systému orgánů územní státní správy a územní samosprávy, postavení,
pravomoc a působnost orgánů územní státní správy a samopsrávy, právní vymezemí včetně ústavně-právního
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zakotvení, centralizce, decentralizace, dekoncentrace a subsidiárnost. Evropské souvislosti územní správy a samo-
správy. Způsobilosti: Student si osvojí základní principy fungování systému veřejné správy v území, prostorové
souvislosti, základy právní úpravy včetně ústavního pořádku; meze centralizace, decentralizace, dekoncentrace a
subsidiárnosti; student rovněž získá konkrétní informace o fungování jednotlivých orgánů státní správy v území a
územní samopsrávy včetně vymezení pravomoci a působnosti. Rovněž si osovjí základní principy reformy veřejné
správy a historické souvislosti vývoje veřejné správy, a dále se bude orientovat v evorpských systémech veřejné
správy. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/ÚSP3V Územní správa a samospráva - 3. roč. VS 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty znalostí struktury a systému orgánů územní státní správy a územní samosprávy, postavení,
pravomoc a působnost orgánů územní státní správy a samopsrávy, právní vymezemí včetně ústavně-právního
zakotvení, centralizce, decentralizace, dekoncentrace a subsidiárnost. Evropské souvislosti územní správy a samo-
správy. Způsobilosti: Student si osvojí základní principy fungování systému veřejné správy v území, prostorové
souvislosti, základy právní úpravy včetně ústavního pořádku; meze centralizace, decentralizace, dekoncentrace a
subsidiárnosti; student rovněž získá konkrétní informace o fungování jednotlivých orgánů státní správy v území a
územní samopsrávy včetně vymezení pravomoci a působnosti. Rovněž si osovjí základní principy reformy veřejné
správy a historické souvislosti vývoje veřejné správy, a dále se bude orientovat v evorpských systémech veřejné
správy.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KSR/ÚSP

KSR/VPSV Odvětvové správní politiky 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je koncipován jako rozšiřující výklad teorie správní vědy s důrazem na její multidisciplinaritu, spo-
lečensko vědní vymezení s důrazem na vztah k definování správní politiky resp. odvětvových správních politik.
Vychází z metodologie zkoumání společenských jevů a procesů reflektovaných správní vědou, zakládá fundamen-
tální pojmový aparát sloužící k poznání správy resp. veřejné správy jako základního prostoru realizace řízení
provozu a rozvoje společnosti, vymezuje konkrétní specializované politiky správní a vysvětluje jejich právní struk-
turaci. Předmět rovněž definuje jednotlivé aktéry správních politik a seznamuje studenty s rolemi jednotlivých
sektorů a prostorů při jejich definičním vymezení a při jejich realizaci. Osvětluje úlohu správní vědy a jejích
metod zkoumání správních politik a jejich efektivity včetně významu empirických průzkumů.
Způsobilosti: V průběhu studia si studenti osvojí multidisciplinární přístup ke zkoumání veřejné správy a naučí se
využívat metodologické instrumentárium správní vědy k analýzám odvětvových správních politik, jejich kvality
a efektivity. Osvojí si základní orientaci v systému veřejné správy a naučí se prakticky se orientovat ve složité
správněprávní struktuře odvětvových správních politik. Osvojí si i schopnost participace na vytváření správních
politik.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/VPVS Veřejný prostor a veřejná správa 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Louda, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy fungování veřejného prostoru s
možnostmi orgánů veřejné správy, veřejný prostor, zřizovat, regulovat a užívat. Kurz studenty seznámí s vývojem
veřejného prostoru a jeho vnímáním, strukturami veřejné správy od starověku, studenti budou seznámeni s
veškerou legislativou regulující správu veřejného prostoru,
seznámí se zahraničním přístupem a právní úpravou veřejného prostoru. Studenti se seznámí s jednotlivými
segmenty veřejného prostoru, počínaje jeho hmotovou a prostorovou konfigurací veřejného prostoru přes finan-
cování veřejného prostoru, uplatnění a fungování zeleně VP, zároveň se seznámí s dalšími segmenty veřejného
prostoru jako je veřejný prostor mediální, sociální, politický. Pozornost studentů bude orientována rovněž na ak-
tuální otázky vývoje a provozu veřejného prostoru. Způsobilosti: V průběhu studia si studenti osvojí základy
multidisciplinárního pohledu na veřejný prostor, jeho správu a fungování v celém sociálním spektru, seznámí
se základními segmenty veřejného prostoru a osvojí si základní principy platné právní úpravy. Získají přehled
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o historickém a mezinárodním kontextu, vnímání a fungování veřejného prostoru v celé jeho komplexnosti.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/VSSZ Veřejná správa - státní zkouška 0 kr. Zp,Szv

Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Závěr studia. Dochází k prověření základních znalostí studenta získaných v oboru během celého studia,
se zvláštním zaměřením na pochopení poznatků ve vzájemných souvislostech a na jednoduchou aplikaci norem.
Shrnující průřez odpřednášené látky s ohledem na legislativní změny, nejnovější vědecké poznatky a posuny v
aplikační praxi. Způsobilosti: Studenti získají znalost institutů veřejné správy a osvojí si jejich interpretaci
jak v správněprávní nauce, tak i správní praxi. Absolvent bude schopen při prověření svých znalostí získaných v
oboru veřejné správy během dosavadního studia prokázat své znalosti a svou způsobilost chápat, interpretovat
a aplikovat správněprávní normy. Předpoklady: Úspěšné splnění požadavků studijního programu

KSR/ZSS Základy správní vědy 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

JUDr. Miloš Matula, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty znalostí základních pojmů veřejné správy, státní správy, samosprávy. Orgány státní
správy, organizace, pravomoce, kompetence. Vnitřní organizace, zdroje a prostředky veřejné správy. Rozhodování
ve veřejné správě, veřejná správa a právo.Participace občanů na veřejné správě, kontrola veřejné správy.Veřejná
služba. Způsobilosti: Studenti si osvojí následné základní pojmy: veřejná správa, státní správa, samospráva,
dělba moci. Seznámí se s rozhodvacími procesy ve veřejné správě, konrolou veřejné správy, s principy veřejné a
státní služby. Budou se orientovat ve vnitřní organizační sturuktuře orgánů veřejné správy, v jejich kompetenčním
vybavení a ústavněprávním vybavení. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KSR/ZSV Základy správní vědy 4 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]

JUDr. Miloš Matula, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Vybavit studenty znalostí pojmů veřejná správa, státní správa, samospráva. Orgány státní správy, organi-
zace, působnost a pravomoc. Veřejná služba. Způsobilosti: Studenti si osvojí následné základní pojmy: veřejná
správa, státní správa, samospráva, dělba moci. Seznámí se s rozhodvacími procesy ve veřejné správě, konrolou
veřejné správy, s principy veřejné a státní služby. Budou se orientovat ve vnitřní organizační sturuktuře orgánů
veřejné správy, v jejich kompetenčním vybavení a ústavněprávním vybavení. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.
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17 KTP-Katedra teorie práva

KTP/AULP Úvod do studia lidských práv 4 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Michal Šejvl, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Porozumět základním pojmům týkajícím se lidských práv a jejich klasifikaci, historickému vývoji lidských
práv a jejich filozofickým aspektům. Dále se seznámit se základními platnými prameny práva lidských práv a
mechanismy jejich aplikace. Způsobilosti: Student získá znalost základních pojmů vztahujících se k lidským
právům, pochopí jejich vývoj, je schopen analyzovat nejen základní historické dokumenty o lidských právech,
ale také pozitivní právo lidských práv (na vnitrostátní i mezinárodní úrovni), pochopit mechanismy vynucování
těchto práv v historickém kontextu, třídit jednotlivá lidská práva a identifikovat současné základní problémy
lidských práv. Předpoklady: Nespecifikovány

Vylučující předměty: KTP/ULP , KTP/ULPO

KTP/BP Bakalářská práce 7 kr. Zp

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Bakalářská práce je závěrečnou prací studenta bakalářského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR. Způsobi-
losti: Bakalářská práce je závěrečnou prací studenta bakalářského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.Základní
požadavky určuje rozhodnutí děkana FPR a další požadavky určuje vedoucí bakalářské práce. Předpoklady:
Ověřit schopnost studenta samostatně pracovat s odbornou literaturou, judikaturou a dalšími prameny a na
základě toho zpracovat odbornou vědeckou práci.

KTP/BPO Bakalářská práce - obhajoba 0 kr. Obp

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí činnosti v předem zvoleném oboru, který
odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod,
vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na
studentův vlastní přínos k řešení tématu.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a
volbu metod odborné práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky. Předpoklady: Studijní povinnosti
bakalářského studia

KTP/DFP Dějiny právní filozofie 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty potřebnými znalostmi stěžejních témat dějin právní filozofie.
Způsobilosti: Student získá znalost základních směrů filozofie práva, včetně historického vývoje a bude se orien-
tovat v základních tématech filozofie práva Předpoklady: znalost základních směrů filozofie práva

KTP/DP Diplomová práce - teorie práva 18 kr. Zp

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Diplomová práce je závěrečnou prací studenta magisterského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího diplomové práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti. Předpoklady: Ověřit schopnost studenta samostatně pracovat s
odbornou literaturou, judikaturou a dalšími prameny a na základě toho zpracovat odbornou vědeckou práci.

KTP/DPO Diplomová práce - obhajoba 0 kr. Odp



97

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním zaměřením, popř. oborem
dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretic-
kého zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu.
Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce. Způsobilosti: Student je způso-
bilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a volbu
metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v řešené
oblasti. Předpoklady: Studijní povinnosti magisterského studia

KTP/DTP1 Teoretické základy právní vědy 1 5 kr. Zp
10 [hod/sem]

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Poskytnout absolventům přehled o základních metodách a technikách vědecké práce v současné fázi in-
formační společnosti. Jde o vědeckou propedeutiku chápanou jako o první předpoklad samostatné vědecké
práce.Absolvent umí samostatně vytvořit hypotézy a vybrat adekvátní metody jejich verifikace. Je schopen
pracovat s odbornou literaturou a orientuje se v aktuálních informačních právních systémech. Absolvent umí
rozpoznat chyby ve vědecké argumentaci a v technických požadavcích kladeným na vědeckou práci v oboru
právních věd. Způsobilosti: Absolvent získá znalosti o podstatě, metodách a technikách vědecké práce. Je
schopen si vytvořit představu o charakteru vědecké práce, o metodách používaných v právní vědě, o koncepč-
ních úvahách, o volbě tématu, o výběru literatury a o způsobech práce s ní. Prokazuje hluboké a systematické
znalosti o aktuálních problémech právní vědy, o práci s právními informačními systémy a o technikách psaní
vědecké práce (citace, odkazy, členění, rejstříky atd.). Na příkladech analýzy kvalitních vědeckých příspěvků si
osvojil dovednosti zpracování odborného textu. Absolvent zná etické principy vědecké práce a principy ochrany
autorských děl. Předpoklady: Nejsou specifikovány

KTP/DTP2 Teoretické základy právní vědy 2 10 kr. Zp,Zk
10 [hod/sem]

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu Teoretické základy právní vědy 2 je naučit studenty základům vědecké práce, zejména
v oblasti metodologie a argumentace Způsobilosti: Absolvent prokazuje znalosti z oblasti právní filosofie,
metodologie a právní argumentace. Má přehled o základních metodách vědecké práce používaných v současné
právní vědě, včetně etických požadavků kladených na autorské dílo. Absolvent dokáže rozpoznat vědecká díla s
vysokou mírou originality a zná stěžejní díla oboru. Důraz se klade na schopnost praktického osvojení si metod
vědecké práce na příkladech. Předpoklady: Nejsou specifikovány

KTP/ISL Islámské právo 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Lenka Bezoušková, Ph.D., LL.M. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty potřebnými znalostmi základů islámského práva. Jedná se o úvod do problematiky, v
jehož rámci budou studenti obeznámeni se vznikem a vývojem islámského práva, jeho prameny a následně i s
některými jeho právními odvětvími.
Způsobilosti: Student si osvojí základy islámského práva, především s jeho původem a prameny. Porozumí taktéž
roli islámu v (islámském) státě a moderních ústavách a kodifikacích soukromého práva. Mimo to bude mít znalosti
práva personálního statusu, což je významná oblast islámského práva.
Předpoklady: Práce s prameny islámského práva

KTP/PIN Právní informatika 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět má uvést studenta do osvojení dovedností v oblasti vyhledávání informací v právních informačních
systémech. Způsobilosti: Studenti se naučí vyhledávat právní texty nutné pro rozhodování právních případů.
Analyzují zadané úlohy z hlediska možností vyhledávání základních podkladových materiálů. Porozumí struktuře
a funkcím právních informačních systémů na úrovni evropských a amerických standardů. Předpoklady: Osvojení
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dovedností v oblasti vyhledávání informací v právních informačních systémech

KTP/PRE Právní etika 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík možný semestr: LS

Cíle: Předmět má vybavit studenty znalostí organizace právnických povolání v ČR a znalostí trestní, civilní a
kárné odpovědnosti advokátů, soudců, notářů aj. Způsobilosti: Studenti se zorientují v organizaci právnických
povolání, budou analyzovat etické kodexy pro právnická povolání a budou diskutovat o problémech profesní
etiky advokátů, soudců a notářů.
Předpoklady: Orientace v organizaci právnických povolání a v problémech profesní etiky advokátů, soudců a
notářů.

KTP/SO Sociálněprávní studia 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty se současným diskursem sociálně právní problematiky vztahujícím se k institucionálním
a normativním proměnám práva ve společnosti pozdní moderny a mediálního věku.
Způsobilosti: Studenti si osvojí znalosti sociálně právní problematiky, které jsou důležité pro právní myšlení.
Rozpoznávají, analyzují, správně posuzují a interpretují vybraná témata vztahující se k procesům sociálních
změn ovlivňujících kontinuitu vývoje práva. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KTP/TPDZ Teorie práva - dílčí část souborné zk. 0 kr. Sz

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Kriticky zhodnotit znalosti studentů po absolvování třísemestrálního studia teorie práva ? právní propedeu-
tiky, právní metodologie a dějin právního myšlení. Způsobilosti: Student zvládne základní povinnou literaturu
a je schopen používat získaných vědomostí při práci s právními předpisy a právnickými texty. Předpoklady:
Od studenta se vyžaduje zvládnutí základní povinné literatury a schopnost používat získaných vědomostí při
práci s právními předpisy a právnickými texty.

Vylučující předměty: KTP/TPSZ

KTP/TPSZ Teorie práva - státní zkouška 0 kr. Szv

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Přezkoumat jejich schopnost právního usuzování a vědomého používání právních pojmů. Způsobilosti:
Od studenta se vyžaduje zvládnutí základní povinné literatury a schopnost používat získaných vědomostí při
práci s právními předpisy a právnickými texty. Předpoklady: Znalost a orientace v základech teorie práva a
historii filozofie práva. .

Vylučující předměty: KTP/TPDZ

KTP/TP1 Teorie práva 1 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty znalostí základních pojmů a kategorií z teorie práva, resp. teorie práva objektivního, jako
jsou pojmy právní normy (struktura, druhy), pramene práva (druhy), právního principu, právní kultury (typy),
tvorby právních norem, právního řádu a systému práva (členění právního řádu, včetně práva mezinárodního a
práva EU). Způsobilosti: Student popíše a charakterizuje základní kategorie teorie práva (právo objektivní a
subjektivní, právo pozitivní a přirozené, právní norma, pramen práva, právní řád, právní kultura), bude rozlišovat
tyto kategorie, a to nejen jako přípravu pro pozdější výuku pozitivního práva, ale i k získání hlubších základů
(včetně problematizování) těchto pojmů a kategorií. Předpoklady: Nespecifikovány.

Vylučující předměty: KTP/TP1N

KTP/TP1N Teorie práva 1 - právní propedeutika 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
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Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět seznámí studenta se základními kategoriemi teorie práva (právo objektivní a subjektivní, právo
pozitivní a přirozené, právní norma, pramen práva, právní řád, právní kultura), student bude rozlišovat tyto
kategorie, a to nejen jako přípravu pro pozdější výuku pozitivního práva, ale i k získání hlubších základů (včetně
problematizování) těchto pojmů a kategorií. Způsobilosti: Student si osvojí znalost základních kategorií teorie
práva, jakými jsou právo objektivní a subjektivní, právo pozitivní a přirozené, právní norma, pramen práva,
právní řád, právní kultura a bude umět rozlišovat tyto kategorie.Student porozumí teorii práva objektivního,
jako jsou pojmy právní normy (struktura, druhy), prameny práva a jeho druhy, právní principy, bude rozlišovat
typy právních kultur a bude se orientovat v českém právním řádu a systému práva (členění právního řádu, včetně
práva mezinárodního a práva EU). Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KTP/TP1

KTP/TP1R Teorie práva 1 - právní propedeutika 4 kr. Zp
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět seznámí studenta se základními kategoriemi teorie práva (právo objektivní a subjektivní, právo
pozitivní a přirozené, právní norma, pramen práva, právní řád, právní kultura), student bude rozlišovat tyto
kategorie, a to nejen jako přípravu pro pozdější výuku pozitivního práva, ale i k získání hlubších základů (včetně
problematizování) těchto pojmů a kategorií. Způsobilosti: Student si osvojí znalost základních kategorií teorie
práva, jakými jsou právo objektivní a subjektivní, právo pozitivní a přirozené, právní norma, pramen práva,
právní řád, právní kultura a bude umět rozlišovat tyto kategorie.Student porozumí teorii práva objektivního,
jako jsou pojmy právní normy (struktura, druhy), prameny práva a jeho druhy, právní principy, bude rozlišovat
typy právních kultur a bude se orientovat v českém právním řádu a systému práva (členění právního řádu, včetně
práva mezinárodního a práva EU). Předpoklady: Nespecifikovány

KTP/TP2 Teorie práva 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Vybavit studenty znalostí základních pojmů a kategorií teorie práva subjektivního, interpretace práva a
aplikace práva. Způsobilosti: Student si osvojí orientaci v základních pojmech a kategoriích práva subjektivního,
interpretaci práva, aplikaci práva a právního státu, naučí se členění těchto kategorií, a to nejen jako přípravu
pro pozdější výuku pozitivního práva, ale i k získání hlubších základů (včetně problematizování) těchto pojmů a
kategorií. Předpoklady: Orientace v základních pojmech a kategoriích práva subjektivního, interpretaci práva,
aplikaci práva a právního státu.

Vylučující předměty: KTP/TP2N

KTP/TP2N Teorie práva 2 - právní metodologie 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: LS

Cíle: Předmět má vybavit studenty znalostí základních pojmů a kategorií teorie práva subjektivního, interpretace
práva a aplikace práva. Způsobilosti: Student si osvojí orientaci v základních pojmech a kategoriích práva
subjektivního, interpretaci práva, aplikaci práva a právního státu, naučí se členění těchto kategorií, a to nejen jako
přípravu pro pozdější výuku pozitivního práva, ale i k získání hlubších základů (včetně problematizování) těchto
pojmů a kategorií.Student se bude umět orientovat v pojmech a kategoriích práva subjektivního, v interpretaci
práva a v jeho aplikaci. Předpoklady: Základní terminologie v rozsahu kurzu TP1

Vylučující předměty: KTP/TP2

KTP/TP2R Teorie práva 2 - právní metodologie 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět má vybavit studenty znalostí základních pojmů a kategorií teorie práva subjektivního, interpretace
práva a aplikace práva. Způsobilosti: Student si osvojí orientaci v základních pojmech a kategoriích práva
subjektivního, interpretaci práva, aplikaci práva a právního státu, naučí se členění těchto kategorií, a to nejen jako
přípravu pro pozdější výuku pozitivního práva, ale i k získání hlubších základů (včetně problematizování) těchto
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pojmů a kategorií.Student se bude umět orientovat v pojmech a kategoriích práva subjektivního, v interpretaci
práva a v jeho aplikaci. Předpoklady: Základní terminologie v rozsahu kurzu TP1

KTP/TP3 Teorie práva 3 7 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 4 [hod/týd]

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Student bude vybaven znalostí vývoje a současného stavu právního myšlení. Směry filozofie práva: právní
naturalismus, právní pozitivismus, právní normativismus, právní realismus. Hodnotově orientovaná metodolo-
gie aplikace práva. Vztah práva a státu, soudobá koncepce právního státu. Způsobilosti: Student si osvojí
rozvíjení právního myšlení, a to jednak analyticky, jednak kontextuálně. Analyticky v tom smyslu, že studenti
budou precizněji a subtilněji pojmově rozlišovat, a že budou vnímaví k logické korektnosti svých argumentů.
Kontextuálně v tom smyslu, že budou v právní argumentaci brát ohled na relevantní historické, společenské,
politické, ekonomické a etické kontexty. Předpoklady: Schopnost rozvíjení právního myšlení.

Vylučující předměty: KTP/TP3N , KTP/TP3VS

KTP/TP3N Teorie práva 3 - dějiny právního myšlení 6 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: ZS

Cíle: Student bude vybaven znalostí vývoje a současného stavu právního myšlení. Směry filozofie práva: právní
naturalismus, právní pozitivismus, právní normativismus, právní realismus. Hodnotově orientovaná metodolo-
gie aplikace práva. Vztah práva a státu, soudobá koncepce právního státu. Způsobilosti: Student si osvojí
rozvíjení právního myšlení, a to jednak analyticky, jednak kontextuálně. Analyticky v tom smyslu, že studenti
budou precizněji a subtilněji pojmově rozlišovat, a že budou vnímaví k logické korektnosti svých argumentů.
Kontextuálně v tom smyslu, že budou v právní argumentaci brát ohled na relevantní historické, společenské,
politické, ekonomické a etické kontexty. Předpoklady: Schopnost rozvíjení právního myšlení.

Vylučující předměty: KTP/TP3 , KTP/TP3VS

KTP/TP3R Teorie práva 3 - dějiny právního myšlení 7 kr. Zp
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Student bude vybaven znalostí vývoje a současného stavu právního myšlení. Směry filozofie práva: právní
naturalismus, právní pozitivismus, právní normativismus, právní realismus. Hodnotově orientovaná metodolo-
gie aplikace práva. Vztah práva a státu, soudobá koncepce právního státu. Způsobilosti: Student si osvojí
rozvíjení právního myšlení, a to jednak analyticky, jednak kontextuálně. Analyticky v tom smyslu, že studenti
budou precizněji a subtilněji pojmově rozlišovat, a že budou vnímaví k logické korektnosti svých argumentů.
Kontextuálně v tom smyslu, že budou v právní argumentaci brát ohled na relevantní historické, společenské,
politické, ekonomické a etické kontexty. Předpoklady: Schopnost rozvíjení právního myšlení.

KTP/ULP Úvod do studia lidských práv 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Michal Šejvl, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty základní znalostí pojmů, týkajících se lidských práv, historickému vývoji lidských práv,
klasifikaci lidských práv, mechanismům vynucování lidských práv i vybraným aktuálním problémům lidských
práv.
Způsobilosti: Student si osvojí znalost základních pojmů z oblasti lidských práv, má porozumět jejich vývoji,
orientovat se v základních historických dokumentech i v současné době platných právních normách (jak na
vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni), které upravují jak lidská práva samotná, tak mechanismus jejich vy-
nucování, bude umět klasifikovat lidská práva a identifikovat základní aktuální problémy lidských práv. Před-
poklady: Znalost základních pojmů z oblasti lidských práv, jejich vývoj, orientovat se v základních historických
dokumentech i v současné době platných právních normách (jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni).

KTP/ÚSI Úloha ÚS při interpr. a dotváření práva 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Vlasta Formánková možný semestr: ZS/LS

Cíle: Poskytnout studentům podrobný přehled o funkci a procedurách ústavní kontroly norem a o aktuálních
tématech ústavního soudnictví Způsobilosti: Studenti se naučí vyhledávat právní texty s vazbou na ústavní
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kontrolu norem a budou s nimi umět pracovat Předpoklady: Osvojení informací vyhledávání v právních
informačních systémech

KTP/VKZIP Vybr. kap. židovského a islámského pr. 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Lenka Bezoušková, Ph.D., LL.M., JUDr. Tomáš
Pezl

možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty základní znalostí z vybraných oblastí práva židovského a islámského.
Samotný exkurz je rozdělen do dvou částí. V první části se student seznámí nejprve nejen s charakteristickými
rysy židovského práva a jeho prameny, ale i s tím, čím se od našeho platného práva odlišuje. V následujících
přednáškách bude obeznámen s právem personálního statusu, dietárním právem (kašrut) a Bej Din jako rozhodčí
institucí.
V druhé části student nabude znalosti z oblasti islámského práva. Seznámí se s jeho charakteristikou, prameny,
genezí a právními školami. Poté bude předmětem zájmu co je dovolené a zakázané v islámském právu a právo
personálního statusu
Způsobilosti: Studenti si osvojí základní znalosti z vybraných oblastí práva židovského a islámského.
Předpoklady: Nespecifikovány

KTP/ZL Základy legislativy 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Seznámit studenty s procesem přípravy návrhů předpisů u nás v konfrontaci s vyspělými zeměmi staré
Evropy. Je koncipován jako obor, který umožní studentům nahlédnout do způsobu tvorby právních předpisů v
ČR jak z pozice zkušených legislativců tak z pozice analytických výsledků současných výzkumů našeho právního
řádů. Cílem není vychovat legislativce, to mohou učinit pouze praktici v daném oboru, ale ukázat na problémy a
cesty k jejich řešení, které jsou osvědčené a prověřené dlouholetou praxí v zemích s tradiční právní kontinentální
kulturou. Způsobilosti: Student se seznámí se základními teoretickými problémy legislativy, tedy s koncepcí,
strukturou právního předpisu, problémy jeho modifikací a derogací, problémy právního jazyka a jeho použití
v legislativě, stádii legislativního procesu a problémy vyhlašování předpisů. Součástí znalostí studenta bude i
teoretická reflexe současného stavu legislativy v našem i evropském kontextu. Předpoklady: Nespecifikovány
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18 KTR-Katedra trestního práva

KTR/AUTR1 Úvod do trestního práva 1 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Simona Stočesová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je zaměřen na seznámení zejména zahraničních studentů se základními instituty a principy trest-
ního práva hmotného a procesního v České republice, tj. zejm. se základy trestní odpovědnosti, systémem sankcí
a trestní odpovědností mladistvých. Způsobilosti: Studenti si osvojují potřebné základní znalosti z českého
trestního práva hmotného a procesního. Po úspěšném absolvování předmětu studenti získají základní orientaci
v obecné části trestního práva hmotného, v systému trestních sankci a získají základní přehled o nejdůležitějších
trestných činech. Předpoklady: Předmět je určen pouze pro zahraniční studenty v rámci výměnného programu
ERASMUS.

KTR/AUTR2 Úvod do trestního práva 2 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Simona Stočesová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je zaměřen na seznámení zejména zahraničních studentů se základními instituty a principy trest-
ního práva hmotného a procesního v České republice, tj. zejm. se základy trestní odpovědnosti, systémem sankcí
a trestní odpovědností mladistvých. Způsobilosti: Studenti si osvojují potřebné základní znalosti z českého
trestního práva hmotného a procesního. Po úspěšném absolvování předmětu studenti získají základní orientaci
v obecné části trestního práva hmotného, v systému trestních sankci a získají základní přehled o nejdůležitějších
trestných činech. Předpoklady: Předmět je určen pouze pro zahraniční studenty v rámci výměnného programu
ERASMUS.

KTR/DP Diplomová práce - trestní právo 18 kr. Zp

Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Diplomová práce je závěrečnou prací studenta magisterského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího diplomové práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR
ZČU. Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou
komisí, obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a
nstínit prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti. Předpoklady: Předpokládá se dovednost psát odborný text
v daném oboru. Výhodou je základní znalost týkající se typografie závěrečných prací.

KTR/DPO Diplomová práce - obhajoba 0 kr. Odp

Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním
zaměřením, popř. oborem dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření
odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův
vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti. Předpoklady: Studijní povinnosti magisterského studia
Předpokládá se hlubší znalost zpracovávané problematiky, schopnost reagovat na odborné dotazy a správně
argumentovat.

KTR/KRA Kriminalistika 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět podává podrobnější přehled kriminalistické problematiky, pokud jde o proces odhalování a vy-
šetřování trestných činů, zajištění, shromažďování, uchovávání, dokumentování a vhodném zkoumání věcných
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důkazu. Předmět má vysvětlit význam dalších zdrojů kriminalisticky relevantních informací, týkajících se moti-
vace a charakteru osobnosti pachatele a oběti trestného činu před, v době a po spáchání trestného činu, o me-
todikách kriminalistické techniky a taktiky a o některých metodikách vyšetřování jednotlivých druhů trestných
činů. Způsobilosti: Po absolvování kurzu jsou studenti schopni orientace zejména v problematice kriminalis-
tických stop a technických metod jejich zkoumání a mají základní znalosti z kriminalistické techniky, taktiky a
metodiky. Předpoklady: Tento předmět doporučujeme navolit až ve 3. ročníků a výše.

KTR/KRI Kriminologie 3 kr. Zk
Seminář 2 [hod/týd]

JUDr. Simona Stočesová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je zaměřen na výklad klasických kriminologických teorií a dalších kriminologických otázek, dále
na viktimologii a penologii. Způsobilosti: Studenti si osvojují nejdůležitější kriminologické teorie, základy
penologie a viktimologie. Získané teoretické poznatky konfrontují s praxí v rámci exkurzí do penologických
zařízení. Předpoklady: Tento předmět doporučujeme navolit až ve 3. ročníků a výše.

KTR/NMD Násilná, mravnost. a drogová kriminalita 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Simona Stočesová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je podrobněji seznámit studenty s nejvýznamnějšími skutkovými podstatami násilných,
mravnostních a drogových trestných činů, tj. zejm. vybraných úmyslných trestných činů proti životu a zdraví,
proti svobodě a proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a trestných činů souvisejících s nelegálním zacházením
s omamnými a psychotropními látkami a jedy, včetně konsekvencí aplikačních, kriminologických a kriminalis-
tických. Způsobilosti: Studenti získají hlubší znalosti vybraných skutkových podstat násilných, mravnostních
a drogových trestných činů. Tyto znalosti jsou poté schopni aplikovat na konkrétní případy z praxe. Pochopí
též nejdůležitější kriminologické a kriminalistické souvislosti dané problematiky. Předpoklady: Tento předmět
doporučujeme navolit až ve 3. ročníků a výše.

KTR/NTP Německé trestní právo a trestní proces 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Simona Stočesová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je podat v německém jazyce přehled základů trestní odpovědnosti podle německého trest-
ního práva a základními rysy německého trestního řízení, včetně aplikační praxe. Způsobilosti: Studenti získají
základní orientaci v německém trestním právu a trestním řízení, osvojí si potřebnou německou trestněprávní
terminologii a seznámí se s aktuální německou aplikační praxí. Předpoklady: Znalost německého jazyka na
úrovni B1 a vyšší

KTR/SL Soudní lékařství 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

Doc. MUDr. Helena Kvapilová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřen na výklad medicinské problematiky pro potřeby práva.
Způsobilosti: Studenti si osvojují základní znalosti z oboru soudního lékařství, a to v návaznosti na trestněprávní
problematiku. Předpoklady: Tento předmět doporučujeme navolit až ve 3. ročníků a výše.

KTR/TRSZ Trestní právo - státní zkouška 0 kr. Szv

Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Státní zkouškou se ověřují komplexní znalosti studenta z trestního práva hmotného a procesního. Způ-
sobilosti: Student prokazuje hluboké znalosti trestního práva hmotného i procesního. Je schopen prezentovat
své získané znalosti trestního práva před odbornou komisí a dokáže adekvátně reagovat na odborné dotazy
zkoušejících. Předpoklady: Studijní povinnosti magisterského studia

KTR/TR1 Trestní právo 1 5 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřen na výklad trestního práva hmotného - obecné části, tj. základním zásadám a institutům
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trestního práva hmotného, působnosti trestního zákona, podmínkám trestní odpovědnosti a právním následkům
trestných činů a provinění.
Způsobilosti: Studenti si osvojují potřebné znalosti z obecné části trestního práva hmotného. Po úspěšném
absolvování předmětu studenti dovedou z hlediska teorie i praxe analyzovat skutkový děj a aplikovat na něj
příslušná ustanovení trestního zákoníku, příp. jiných trestněprávních předpisů. Předpoklady: Splnění studijních
povinností pro 1. a 2. ročník magisterského studia

KTR/TR1N Trestní právo 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřen na výklad trestního práva hmotného - obecné části, tj. základním zásadám a institutům
trestního práva hmotného, působnosti trestního zákona a podmínkám a zániku trestní odpovědnosti.
Způsobilosti: Studenti si osvojí jednak potřebnou trestněprávní terminologii, získají hlubší představu o zásadách
a institutech trestního práva hmotného a osvojí si teoretické i praktické znalosti obecné části trestního práva
hmotného, a to především ohledně výkladu a působnosti trestních zákonů a základů trestní odpovědnosti, včetně
jejího zániku.
Po úspěšném absolvování předmětu studenti dovedou z hlediska teorie a praxe analyzovat na modelových pří-
kladech skutkový děj a aplikovat na něj příslušná ustanovení trestního zákoníku, příp. jiných trestněprávních
předpisů, pokud jde o rozpoznání jednotliých institutů obecné části trestního práva hmotného a vyvození odpo-
vídajících závěrů ohledně případné trestní odpovědnosti. Předpoklady: Nespecifikovány

Vylučující předměty: KTR/TR1

KTR/TR1R Trestní právo 1 4 kr. Zp
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřen na výklad trestního práva hmotného - obecné části, tj. základním zásadám a institutům
trestního práva hmotného, působnosti trestního zákona a podmínkám a zániku trestní odpovědnosti.
Způsobilosti: Studenti si osvojí jednak potřebnou trestněprávní terminologii, získají hlubší představu o zásadách
a institutech trestního práva hmotného a osvojí si teoretické i praktické znalosti obecné části trestního práva
hmotného, a to především ohledně výkladu a působnosti trestních zákonů a základů trestní odpovědnosti, včetně
jejího zániku. Po úspěšném absolvování předmětu studenti dovedou z hlediska teorie a praxe analyzovat na
modelových příkladech skutkový děj a aplikovat na něj příslušná ustanovení trestního zákoníku, příp. jiných
trestněprávních předpisů, pokud jde o rozpoznání jednotliých institutů obecné části trestního práva hmotného
a vyvození odpovídajících závěrů ohledně případné trestní odpovědnosti. Předpoklady: Nespecifikovány

KTR/TR2 Trestní právo 2 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřen na výklad na výklad skutkových podstat trestných činů dle jednotlivých hlav zvláštní
části trestního zákoníku, na který navazují úvodní výklady k trestnímu právu procesnímu. Způsobilosti:
Studenti si osvojují schopnost analyzovat skutkový děj jak z hlediska obecné, tak zvláštní části trestního práva
hmotného, a podle toho správně aplikovat ustanovení trestního zákoníku, příp. dalších trestněprávních předpisů.
Dále si osvojují základy trestního řízení a analyzují jednotlivé trestněprocesní instituty, jejichž znalost pak
aplikují a demonstrují na konkrétních příkladech. Předpoklady: Splnění studijních povinností pro 1. a 2.
ročník magisterského studia, předpokládají se znalosti předmětu TR1

Vylučující předměty: KTR/TR2N

KTR/TR2N Trestní právo 2 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřen na výklad trestního práva hmotného - obecné i zvláštní části, a to na problematiku
odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a trestní odpovědnost mladistvého a na sankční systém trestního práva,
tj. právním následkům trestných činů a provinění, a dále na výklad skutkových podstat jednotlivých trestných
činů a provinění, a dále na výklad skutkových podstat jednotlivých trestných činů systematicky rozdělených podle
hlav zvláštní části trestního zákoníku. Součástí výuky je i problematika evropeizace trestního práva hmotného.
Způsobilosti: Studenti si osvojí a prohloubí znalosti trestního práva hmotného, a to jak obecné části , tak zvláštní
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části. Získají znalosti institutů náležejících do oblasti trestního práva mladistvých a do oblasti trestních sankcí.
Dále si osvojí znalsoti skutnových podstat jednotlivých trestných činů, včetně jejich výkladu jak z hlediska jejich
zákonného znění, tak s ohledem na příslušnou judikaturu a v ní obsažený soudní výklad. Dále získají základní
znalosti o nejdůležitějších aspektech evropeizace trestního práva.
Studenti si osvojují schopnost analyzovat skutkový děj jak z hlediska obecné, tak zvláštní části trestního práva
hmotného, včetně problematiky trestní odpovědnosti mladistvého, a podle toho správně aplikovat ustanovení
trestního zákoníku, příp. dalších trestněprávních předpisů. Jsou schopni adekvátně rozhodnout o trestní sankce,
co do jejího druhu a výše. Získají základní orientaci v evropském trestním právu. Předpoklady: Potřebná
znalost základních zásad trestního práva hmotného a základů trestní odpovědnosti. Předpokládají se znalosti
předmětu TR1

Vylučující předměty: KTR/TR2

KTR/TR3 Trestní právo 3 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřen na výklady zbývajících institutů trestního práva procesního a dále na shrnutí dopo-
sud získaných znalostí z trestního práva hmotného a procesního. Způsobilosti: Studenti si osvojí komplexní
problematiku trestního práva a po absolvování předmětu jsou schopni aplikovat normy trestního práva hmot-
ného i procesního na konkrétní skutkový děj. Předpoklady: Splnění studijních povinností pro 1. a 2. ročník
magisterského studia, předpokládají se znalosti předmětu TR1 a TR2

Vylučující předměty: KTR/TR3N

KTR/TR3N Trestní právo 3 4 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřen na pojmové vymezení trestního práva procesního a trestního řízení, základní zásady
trestního řízení a spravedlivého procesu a na výklady jednotlivých trestněprocesních institutů s ohledem na
úkony trestního řízení, jeho subjekty a zajištění osob a věcí v trestním řízení. Předmět se dále zabývá otázkami
dokazování a rozhodování v trestním řízení a podává přehled stádií trestního řízení. Způsobilosti: Studenti
si osvojí základní principy a terminologii trestního práva procesního a získají hlubší znalost trestněprocesních
institutů týkajících se úkonů trestního řízení a jeho subjektů. Jsou schopni se orientovat v trestněprocesních
institutech zajištění osob a věcí, včetně vymezení jejich podmínek a mezí. Získají znalosti problematiky dokazo-
vání v trestním řízení a pochopí v podstatných rysech průběh trestního řízení a význam jeho jednotlivých stádií.
Jsou schopni řešit modelové příklady. Předpoklady: Dobrá znalost trestního práva hmotného. Předpokládají
se znalosti předmětu TR1 a TR2.

Vylučující předměty: KTR/TR3

KTR/TR4 Trestní právo 4 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět je zaměřen na podrobný výklad stádií trestního řízení a zvláštních způsobů řízení, včetně trestního
řízení ve věcech mladistvých. Dále je podán výklad o otázkách souvisejících s právním stykem s cizinou a
evropeizací trestního práva procesního.
Způsobilosti: Studenti si osvojí detailní znalosti jednotlivých stádií trestního řízení a zvláštních způsobů řízení.
Získají též znalosti o institutech souvisejících s právním stykem s cizinou, evropeizací trestního řízení, zejm. pak
o problematice evropského zatýkacího rozkazu. Předpoklady: Znalost trestního práva hmotného a obecné části
trestního práva procesního. Předpokládají se znalosti předmětu TR1, TR2 a TR3.

KTR/TR4R Trestní právo 4 8 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět je zaměřen na podrobný výklad stádií trestního řízení a zvláštních způsobů řízení, včetně trestního
řízení ve věcech mladistvých. Dále je podán výklad o otázkách souvisejících s právním stykem s cizinou a
evropeizací trestního práva procesního. Způsobilosti: Studenti si osvojí detailní znalosti jednotlivých stádií
trestního řízení a zvláštních způsobů řízení. Získají též znalosti o institutech souvisejících s právním stykem s
cizinou, evropeizací trestního řízení, zejm. pak o problematice evropského zatýkacího rozkazu. Předpoklady:
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Znalost trestního práva hmotného a obecné části trestního práva procesního. Předpokládají se znalosti předmětu
TR1, TR2 a TR3.



107

19 KÚP-Katedra ústavního a evropského práva

KÚP/ACCL Základy ústavního práva ČR 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je přiblížit studentům české ústavní právo v jeho retrospektivní i recentní podobě. Výuka se
zaměřuje na vývoj od roku 1918, koncepci, prameny a stěžejní hodnoty české ústavnosti, obsah a principy českého
ústavního pořádku, ústavněprávní terminologii, jakož i základy jednotlivých širších tematických okruhů ústavního
práva ČR (ústavní právo hmotné, procesní, sporné, základy práva volebního, řízení před Ústavním soudem aj).
Jde o zestručněnou ”verzi” předmětu UP 1,2 vyučovanou v angličtině zejména pro potřeby přijíždějících studentů
programu Erasmus. Způsobilosti: Student bude schopen: - vymezit pozici, poslání a význam ústavního
práva v systému právní regulace - identifikovat základní ústavněprávní instituty, jejich smysl, formy a použití v
obecném měřítku i v konkrétní podobě u nás - rozlišit jednotlivé modely institucionálního a funkčního uspořádání
systému veřejné moci rozeznávaných ústavněprávní teorií a vymezit jejich - zhodnotit ústavněprávní vývoj ČR a
analyzovat jeho reflexi v našem současném uspořádání - analyzovat recentní rysy české ústavnosti a srovnat je s
poznatky traktovanými teorií - identifikovat a zhodnotit obsah a strukturu základních pramenů české ústavnosti
- identifikovat a zhodnotit rozsah demokratické podoby a garancií našeho státu - identifikovat základní aspekty
ústavněprávního vztahu ČR k nadstátním strukturám - rozpoznat různé aspekty vztahů veřejné moci a lidu,
vymezit jejich podobu u nás a zhodnotit ji - zhodnotit základní rysy české ústavnosti jako celek Předpoklady:
Komunikativní znalost angličtiny.

KÚP/AELLP Evropské právo v praxi 4 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Pezl možný semestr: ZS

Cíle: Předmět je vyučován v angličtině. Jeho cílem je rozbor vlivu práva EU na právní systém a právní praxi
členského státu. Kurz je koncipován jako multidisciplinární, zahrnuje různá odvětví současné české právní praxe.
Systém výuky studentům přibližuje systém právních norem EU a jejich aplikaci v rámci českého právního
systému. Velká pozornost je věnována i problematice ochrany lidských práv. Výuka je orientovaná prakticky,
materiály ke studiu dostanou studenti předem, na semináři budou případy přímo řešeny. Počítá se s účastí
studentů programu Erasmus a s porovnáním různých právních přístupů k řešení probíraných otázek. Jde o ”verzi”
předmětu EPPP vyučovanou v angličtině zejména pro potřeby přijíždějících studentů programu Erasmus.
Způsobilosti: Student bude schopen: - seznámit a prodiskutovat přímé dopady práva EU na právní praxi -
analyzovat vybrané případy z hlediska teoreticko-právního, práva EU a řešení v rámci českého právního řádu -
přiblížit a seznámit prakticky s metodikou právní analýzy zadaných případů - poukázat na možné problematické
partie implementace práva EU
- nastínit právní praxi s ohledem na aplikaci práva EU Předpoklady: Komunikativní znalost angličtiny.

KÚP/AEUL1 Základy práva EU 1 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je představit základní institucionální strukturu EU a systém právních norem ES. Jde o
verzi předmětu PEU 1 vyučovanou v angličtině, zejména pro potřeby přijíždějících studentů programu Erasmus.
Způsobilosti: Student bude schopen: - vymezit, klasifikovat, analyzovat a zhodnotit komplexní dopad práva
ES/EU na národní právní řády - analyzovat postavení a fungování soustav orgánů veřejné moci členských
států a orgánů a institucí ES/EU ve smyslu jejich multipartity, tj. zahrnující moc zákonodárnou, výkonnou,
soudní, kontrolní, cenově-stabilizační - zhodnotit koncepci nadstátního práva z perspektivy naplnění demokracie,
subsidiarity, efektivity, přiměřenosti, - identifikovat normy komunitárního a unijního práva, zvládnout jejich
aplikaci v konkrétních případech, pochopit provázanost právních řádů Evropy - orientovat se v judikatuře zejména
Evropského soudního dvora, Soudu I.instance a relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve
smyslu jejích závěrů i interpretační schematiky, aplikovat její závěry na normativní podobu českého právního řádu
- schopnosti zhodnotit dopady evropské judikatury - aplikovat teoretické poznatky na příkladech vyžadujících
formulaci vlastních kreativních řešení - analyzovat úpravu jednotlivých institutů komunitárního a unijního práva
de lege lata a de lege ferenda Předpoklady: Komunikativní znalost angličtiny.

KÚP/AEUL2 Základy práva EU 2 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]



108

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je představit základní principy tzv. volných pohybů v EU (zboží, služby, kapitál, osoby)
ve vazbě na nově konstruovanou strukturu ochrany lidských práv v EU. Na případových studiích jsou pak pro-
bírány právní aspekty činnosti ES a jejich dopady do národních legislativ členských států (se zaměřením na
konkrétní situaci ČR). Jde o verzi předmětu PEU 2 vyučovanou v angličtině, zejména pro potřeby přijíždějí-
cích studentů programu Erasmus. Způsobilosti: Student bude schopen: - vymezit, klasifikovat, analyzovat a
zhodnotit komplexní dopad práva ES/EU na národní právní řády - analyzovat postavení a fungování soustav
orgánů veřejné moci členských států a orgánů a institucí ES/EU ve smyslu jejich multipartity, tj. zahrnující
moc zákonodárnou, výkonnou, soudní, kontrolní, cenově-stabilizační - zhodnotit koncepci nadstátního práva z
perspektivy naplnění demokracie, subsidiarity, efektivity, přiměřenosti, - identifikovat normy komunitárního a
unijního práva, zvládnout jejich aplikaci v konkrétních případech, pochopit provázanost právních řádů Evropy
- orientovat se v judikatuře zejména Evropského soudního dvora, Soudu I.instance a relevantní judikatury Ev-
ropského soudu pro lidská práva ve smyslu jejích závěrů i interpretační schematiky, aplikovat její závěry na
normativní podobu českého právního řádu - schopnosti zhodnotit dopady evropské judikatury - aplikovat teore-
tické poznatky na příkladech vyžadujících formulaci vlastních kreativních řešení - analyzovat úpravu jednotlivých
institutů komunitárního a unijního práva de lege lata a de lege ferenda Předpoklady: Komunikativní znalost
angličtiny.

KÚP/ALPM Lidská práva,menšiny, zákaz diskriminace 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je pochopení pojmu a konceptu ochrany etnických, národnostních, rasových, jazykových,
náboženských, sexuálních a dalších menšin, historie vývoje ochrany příslušníků menšin. Komparativní přístup k
ochraně menšin z pohledu mezinárodního práva a z pohledu práva České republiky. Rozbor relevantní judikatury.
Pojem a význam zákazu diskriminace v právu a pojem rovnosti. Způsobilosti: Schopnost aplikovat mezinárodní,
komunitární a unijní normy na konkrétní případy, které se týkají ochrany individuálních nebo kolektivních
práv příslušníků menšin. Schopnost analyzovat významnou judikaturu v oblasti ochrany práv menšin a jejich
příslušníků. Schopnost vyhledat relevantní normy a související judikaturu a vše aplikovat na konkrétní kazuistické
zadání.
Předpoklady: Znalost anglického jazyka a teorie práva.

KÚP/AMOF Pohyby a svobody v právu EU 4 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Studenti by se měli seznámit se základními evropskými pilíři spočívajících ve volných pohybech a svobodách
osob v EU s ohledem na jejich praktický dopad do právní praxe. Kurz je vyučován v angličtině, což má za cíl
obohatit aplikační schopnosti studentů v profesionálním mezinárodním prostředí se zvláštním aspektem k možné
mobilitě pracovních sil v rámci EU.
Předmět je koncipován jako součást kurzu Práva osob v Evropě a současně i jako rozšiřující kurz k povinnému
kurzu Právo Evropské unie I. a Právo Evropské unie II., případně k jejich k anglickým ekvivalentům Basics
in EU Law I. a Basics in EU law II. Obsahově se předmět zaměří na aplikaci Listiny základních práv EU,
příslušných směrnic a jejich praktický dopad v právní praxi. Způsobilosti: Studenti si osvojí znalosti z oblasti
základních hmotných institutů práva EU. Studenti získají schopnost jednotlivé základní hmotné instituty práva
EU aplikovat . Předpoklady: Znalost anglického jazyka úrovně B1.

KÚP/APEUL Procesní práva v právu EU 4 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Pezl možný semestr: LS

Cíle: Studenti by se měli seznámit se základními instituty evropské justiční spolupráce ve věcech civilních s
ohledem na jejich praktický dopad do právní praxe. Kurz je vyučován v angličtině, což má za cíl rozšířit apli-
kační schopnosti studentů v profesionálním mezinárodním prostřední se zvláštním aspektem k možné mobilitě
pracovních sil v rámci EU. Předmět je koncipován jako rozšiřující kurz k povinnému kurzu Právo Evropské unie
I. a Právo Evropské Unie II., případně k jejich anglickým ekvivalentům Basics in EU Law I. a Basic in EU
Law II. Obsahově se předmět zaměří na aplikaci nařízení Brusel I bis., Brusel II bis, Řím I a Řím II, jakož i
nařízení upravující dokazování, doručování písemností a procesní instituty evropského řízení o drobných náro-
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cích a evropského platebního rozkazu. Základní informace bude poskytnuta rovněž i o pravidlech přeshraničního
insolvenčního řízení. Způsobilosti: Studenti si osvojí znalosti z oblasti procesních institutů práva EU.
Studenti získají schopnost jednotlivé instituty procesní spolupráce aplikovat. Studenti získají přehled o současné
situaci evropské justiční spolupráce ve věcech civilních. Předpoklady: Znalost základů práva EU.

KÚP/ASÚS1 Středoevropské ústavní systémy 1 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Pezl možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je přiblížit, seznámit a zkoumat pojem ústavního srovnávacího práva, pojem ústavy a
demokracie. Předmět je koncipován jako vstup do problematiky ústavní komparatistiky, a bude se tedy zabývat
zejména teoretickým otázkami srovnávání ústavní systémů, především pak teoretickými východisky ústavněpráv-
ních doktrín a metodologie analýzy. Jde o verzi předmětu SÚS vyučovanou v angličtině, zejména pro potřeby
přijíždějících studentů programu Erasmus. Způsobilosti: Student bude schopen: - vymezit roli ústavy rozvi-
nutých demokracií - definovat typy a druhy ústav, základní ústavní principy ve srovnávacím pohledu - rozlišit
jednotlivé formy vlády v rozvinutých demokraciích - seznámit s principy vertikální dělby moci, typy federací a
unitární stát - definovat vztahy mezi nejvyššími státními orgány v rozvinutých demokraciích, vnitřní organizace
parlamentů, zákonodárné procesy - analyzovat ústavní a politický systém, systémy politických stran v plura-
litních demokraciích, volební systémy a organizace voleb v pluralitních demokraciích - vymezit roli základních
lidských a občanských práv, Ústavy a postavení člověka a občana - definovat obecné soudnictví, správní a ústavní
soudnictví, typy, druhy a kompetence - seznámit se vztahem ústavy a mezinárodního práva v rozvinutých plura-
litních demokraciích, ústavněprávní aspekty nadnárodních integrací, tzv. Evropská ústava - seznámit s obecnými
rysy a ústavní modely postsocialistických zemí Předpoklady: Komunikativní znalost angličtiny.

KÚP/ASÚS2 Středoevropské ústavní systémy 2 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Pezl možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je přiblížit, seznámit a zkoumat metodologické přístupy ke zkoumání materie ústavního
práva a modely ústavních systémů. Studenti budou seznámeni s jednotlivými obecnými instituty ústavního práva
srovnávacího a dále pak s příkladnými konkrétními ústavními modely ve vybraných státech v dimenzi de iure
i de facto. Jde o verzi předmětu SÚS vyučovanou v angličtině, zejména pro potřeby přijíždějících studentů
programu Erasmus. Způsobilosti: Student bude schopen: - vymezit roli ústavy rozvinutých demokracií -
definovat typy a druhy ústav, základní ústavní principy ve srovnávacím pohledu - rozlišit jednotlivé formy vlády
v rozvinutých demokraciích - seznámit s principy vertikální dělby moci, typy federací a unitární stát - definovat
vztahy mezi nejvyššími státními orgány v rozvinutých demokraciích, vnitřní organizace parlamentů, zákonodárné
procesy - analyzovat ústavní a politický systém, systémy politických stran v pluralitních demokraciích, volební
systémy a organizace voleb v pluralitních demokraciích - vymezit roli základních lidských a občanských práv,
Ústavy a postavení člověka a občana - definovat obecné soudnictví, správní a ústavní soudnictví, typy, druhy
a kompetence - seznámit se vztahem ústavy a mezinárodního práva v rozvinutých pluralitních demokraciích,
ústavněprávní aspekty nadnárodních integrací, tzv. Evropská ústava - seznámit s obecnými rysy a ústavní
modely postsocialistických zemí Předpoklady: Komunikativní znalost angličtiny.

KÚP/BP Bakalářská práce 7 kr. Zp

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Bakalářská práce je závěrečnou prací studenta bakalářského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Student odevzdá písemnou práci v rozsahu min. 35 stran. Ústní obhajoba práce na základě posudků
oponenta a vedoucího bakalářské práce. Základní požadavky určuje rozhodnutí děkana FPR a další požadavky
určuje vedoucí bakalářské práce.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KÚP/BPO Bakalářská práce - obhajoba 0 kr. Obp

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí činnosti v předem zvoleném oboru, který
odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod,
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vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na
studentův vlastní přínos k řešení tématu.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a
volbu metod odborné práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky. Předpoklady: Studijní povinnosti
bakalářského studia

KÚP/CS1 Případové studie 1 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Mgr. et Mgr. Renáta Vokrojová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Obsahem předmětu jsou základní lidská práva, jejich ochrana v Evropské unii i jinde ve světě a rozbor
soudních případů týkajících se porušování lidských práv. Způsobilosti: Student bude schopen: - porovnávat
prameny mezinárodního i národního práva, - pracovat s autentickými materiály zabývajícími se lidskými právy
a jejich porušováním - pracovat s hlavními mezinárodními úmluvami o lidských právech, - číst s porozuměním
soudní rozhodnutí, - analyzovat konkrétní případy porušení lidských práv, - prezentovat případy porušení lid-
ských práv, - používat příslušnou anglickou terminologii slovem i písmem, - aplikovat získané znalosti v diskuzi
s ostatními,
- obhájit vlastní úsudek. Předpoklady: Znalost angličtiny na pokročilé úrovni (tj. C1 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky) doporučeno předchozí absolvování předmětu ÚBP 1,2

KÚP/CS2 Případové studie 2 4 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

Mgr. et Mgr. Renáta Vokrojová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Obsahem předmětu jsou základní lidská práva, jejich ochrana v Evropské unii i jinde ve světě a rozbor
soudních případů týkajících se porušování lidských práv. Způsobilosti: Student bude schopen - porovnávat
prameny mezinárodního i národního práva, - pracovat s autentickými materiály zabývajícími se lidskými právy
a jejich porušováním - pracovat s hlavními mezinárodními úmluvami o lidských právech, - číst s porozuměním
soudní rozhodnutí, - analyzovat konkrétní případy porušení lidských práv, - prezentovat případy porušení lid-
ských práv, - používat příslušnou anglickou terminologii slovem i písmem, - aplikovat získané znalosti v diskuzi
s ostatními, - obhájit vlastní úsudek. Předpoklady: Znalost angličtiny na pokročilé úrovni (tj. C1 podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) Doporučeno předchozí absolvování předmětu ÚBP 1,2.

KÚP/DCL1 Civil Law 1 5 kr. Zp
2 [hod/sem]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit především teoretické znalosti v oblasti civilního práva hmotného se zaměřením
na znalosti civilního práva v anglosaských zemích.
Způsobilosti: Absolvent umí vést odbornou diskusi nad civilněprávními tématy v anglickém jazyce s použitím
příslušné odborné terminologie. Dovede pracovat tvůrčím způsobem s anglickou odbornou literaturou a dalšími
zdroji. Dále umí zpracovat odborný text v anglickém jazyce publikovatelné úrovně. Je schopen komparace české
a příslušné zahraniční právní úpravy. Předpoklady: Absolvent prokazuje znalosti systému civilního práva v
anglosaských zemích, včetně pojmů, institutů a realizace civilního práva. Dále prokazuje znalosti vývojových
tendencí v oboru civilního práva hmotného v dané právní oblasti.

KÚP/DCL2 Civil Law 2 10 kr. Zp,Zk
2 [hod/sem]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je prohloubit především teoretické znalosti v oblasti civilního práva hmotného i procesního
se zaměřením na znalosti civilního procesu v anglosaských zemích.
Způsobilosti: Absolvent umí vést odbornou diskusi nad civilněprávními tématy v anglickém jazyce s použitím
příslušné odborné terminologie. Dovede pracovat tvůrčím způsobem s anglickou odbornou literaturou a dalšími
zdroji. Dále umí zpracovat odborný text v anglickém jazyce publikovatelné úrovně. Je schopen komparace české
a příslušné zahraniční právní úpravy. Předpoklady: Absolvent prokazuje znalosti systému civilního práva v
anglosaských zemích, včetně pojmů, institutů a realizace civilního práva a civilního procesu. Dále prokazuje
znalosti vývojových tendencí v oboru civilního práva hmotného i procesního v dané právní oblasti.

KÚP/DP Diplomová práce - ústavní právo 18 kr. Zp
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JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Diplomová práce je závěrečnou prací studenta magisterského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího diplomové práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Cílem je ověřit schopnost studenta samostatně pracovat s odbornou literaturou, judikaturou a dalšími prameny.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KÚP/DPO Diplomová práce - obhajoba 0 kr. Odp

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním zaměřením, popř. oborem
dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretic-
kého zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu.
Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce. Způsobilosti: Student je způso-
bilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a volbu
metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v řešené
oblasti. Předpoklady: Studijní povinnosti magisterského studia

KÚP/EPIP Evropské právo v informační praxi 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je praktické vyhledávání a aktivní práce s právními předpisy českými a unijními, se
soudními rozhodnutími českých soudů, SDEU, ESLP a s dalšími dokumenty v právním informačním systému
CODEXIS. Studenti pak nalezené informační zdroje aplikuji na řešení konkrétních případů. Po obsahové stránce
je předmět mimo jiné zaměřen na obecný úvod do právní informatiky, obecné pojmy, data, informace, systémy.
Historie právních informačních systémů (PIS) u nás i ve světě. Právní texty a právní dokumenty. České právo a
publikační platformy současné i historické. Obsah PIS. Obecné podmínky pro vyhledávání v PIS. Podmínky pro
zadávání konkrétního dotazu. Fulltextové vyhledávání. Práce s nalezenými dokumenty, vztahy mezi dokumenty,
hypertextové vazby. Další možnosti PIS - záložky, poznámky, vlastní databáze, tiskové výstupy. Další zdroje
informací a pomůcky
pro právní praxi. Práce s judikaturou a literaturou na konkrétní případy. Způsobilosti: Student bude scho-
pen: - schopnost analyzovat komunitární právo v aplikační praxi - schopnost aplikovat komunitární a unijní
normy na konkrétní případy - schopnost vyhledat relevantní normy a související judikaturu a vše aplikovat na
konkrétní kazuistické zadání - schopnost orientovat se v informačních zdrojích, včetně Úředního věstníku EU
Předpoklady: Základní znalost práva ES/EU
Základní znalost na PC

KÚP/EPPP Evropské právo v právní praxi 3 kr. Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Pezl možný semestr: ZS

Cíle: Cílem tohoto předmětu je porovnání teoretických východisek z právních disciplín práva EU, práva občan-
ského, obchodního, pracovního a dalších odvětví práva se současnou právní praxí v České republice. Předmět
si bere za cíl studentům ukázat, jak vypadá aplikace práva EU v podmínkách českého právního řádu, a to na
praktických případech zasahujících do vybraných právních disciplin. Forma výuky je koncipována jako řešení
zadaných právních případů, které jsou založeny zejména na potenciálních kauzách, které se již objevují a dále
budou objevovat v české právní praxi. Způsobilosti: Student bude schopen: - prodiskutovat přímé dopady
práva EU na právní praxi - analyzovat vybrané případy z hlediska teoreticko-právního, práva EU a řešení v
rámci českého právního řádu - přiblížit a seznámit prakticky s metodikou právní analýzy zadaných případů -
poukázat na možné problematické partie implementace práva EU - nastínit právní praxi s ohledem na aplikaci
práva EU
Předpoklady: teorie práva ústavní právo 1,2

KÚP/JESLP Judikatura ESLP 3 kr. Zp,Zk
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2 [hod/týd]

JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Smyslem výběrového předmětu ”Judikatura Evropského soudu pro lidská práva” by mělo být vedle bližšího
seznámení se samotnými teoretickými znalostmi o dané problematice rovněž osvojení schopnosti orientace v
praktické rozhodovací činnosti nejvýznamnějšího soudu v evropském regionu, který je povolán k ochraně lidských
práv. Náplní tohoto výběrového předmětu je průřez komplexní problematikou ochrany základních lidských práv
a svobod před Evropským soudem pro lidská práva. V úvodu bude věnována pozornost Evropskému soudu
pro lidská práva jako instituci a Evropské úmluvě o lidských právech jako dokumentu, jejich vývoji, významu a
zasazení do evropských souvislostí. Jádro předmětu představuje řízení před Evropským soudem pro lidská práva,
přičemž největší důraz je kladen na samotnou judikaturu soudu. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva,
tematicky rozčleněná do okruhů, jako například právo na spravedlivý proces, absolutní práva, politická práva,
bude probírána v návaznosti na judikaturu Ústavního soudu ČR tak, aby byla studentům poskytnuta možnost
komparace rozhodovací činnosti obou výše uvedených soudů. Cílem předmětu je prohloubení orientace studentů
v oblastech procesních řízení. Bude se jednat především o procesní řízení u Evropského soudu pro lidská práva
v návaznosti na procesní řízení u vnitrostátních soudů, a to jak soudů obecných, tak u Ústavního soudu ČR.
Hlavní důraz bude kladen především na hmotněprávní argumentaci judikatury Evropského soudu pro lidská
práva, která představuje vodítko pro soudní praxi v České republice.
Způsobilosti: 1. Pochopení Studenti: - rozliší instituce Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP) a
Evropského soudního dvora - identifikují cíle výuky předmětu JESLP - vysvětlí politické a právní důvody vzniku
Rady Evropy - klasifikují jednotlivé atributy spravedlivého procesu 2. Aplikace Studenti: - aplikují teoretické
poznatky o řízení před ESLP na konkrétní judikáty - uvedou do souvislosti charakteristiky jednotlivých fází
řízení před ESLP 3. Analýza Studenti: - analyzují přístup jednotlivých členů Rady Evropy k vybraným lidským
právům a lidským svobodám - srovnají průměrnou délku soudního řízení v ČR s jinými státy Rady Evropy -
oddělí jednotlivé fáze řízení před ESLP - provedou kalkulaci výdajů ČR na satisfakce úspěšných stěžovatelů
4. Syntéza Studenti: - rozpoznají a formulují problémy se zahlceností ESLP - navrhnou dodatkové protokoly k
Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod - shrnou dosavadní přínos postupného přijímání
dodatkových protokolů - uvedou do souvislosti obecné znalosti o řízení před ESLP s vybranými judikáty 5.
Vyhodnocení Studenti: - zhodnotí význam soudních institucí zabývajících se ochranou lidských práv - shrnou
výsledky dosavadní činnosti ESLP na poli ochrany lidských práv - odhadnou další možný vývoj Rady Evropy,
Evropského soudu pro lidská práva a Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
Předpoklady: ústavní právo 1, 2

KÚP/JÚS Judikatura Ústavního soudu ČR 3 kr. Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]

JUDr. Milan Tomeš možný semestr: LS

Cíle: Účelem tohoto předmětu je osvojení si principů právního státu a základních práv a svobod v aplikační praxi
ústavního soudu, dále podat praktický přehled významných nálezů z judikatury Ústavního soudu ČR a přispět k
objasnění závažnosti a důležitosti existence této instituce pro fungování a rozvoj demokratické společnosti podle
zásad právního státu. Východiskem pro zkoumání nálezů je samozřejmě Listina základních práv a svobod, která
bude podána jako základní dokument přirozenoprávní povahy zakotvující minimální záruky. Jako dokument
stojící vedle normy strukturální a organizační - Ústavy ČR - a určující tuto Ústavu z hlediska kvalitativní
podoby fungování. Tedy vztah forma a kvalita. Předmět je koncipován jako jednosemestrální určený studentům
třetího a čtvrtého ročníku FPR. Způsobilosti: Student bude schopen: - pochopit postavení, poslání a význam
materiálního právního státu v souvislostech judikatury - pochopit a rozlišit instituty právního státu, jejich
smysl, formy a použití a vzájemnou provázanost - rozlišit jednotlivé modely ochrany základních práv a svobod
a právního státu - pochopit vnitřní souvislosti ústavní a obecné úpravy právního státu a základních svobod -
získat dovednost argumentačního zpracování ústavněprávního konfliktu Předpoklady: ústavní právo 1, 2

KÚP/LPM Lidská práva a menšiny 3 kr. Zk
Přednáška 2 [hod/týd]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je pochopení pojmu a konceptu ochrany národnostních, etnických, náboženských, kultur-
ních, jazykových menšin, historie vývoje ochrany příslušníků menšin na území ČR, EU a ve světě. Komparativní
přístup k ochraně menšin z pohledu mezinárodního práva a z pohledu práva České republiky. Rozbor relevantní
judikatury ESLP, SDEU. Pojem a význam zákazu diskriminace a pojem rovnosti v právu. Cílem výuky je dosa-
žení schopnosti analyzovat významnou judikaturu v oblasti ochrany práv menšin a jejich příslušníků, schopnosti
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aplikovat mezinárodní, komunitární a unijní normy na konkrétní případy, které se týkají ochrany individuálních
nebo kolektivních práv příslušníků menšin a schopnosti vyhledat relevantní normy a související judikaturu a vše
aplikovat na konkrétní kazuistické zadání. Způsobilosti: Student bude schopen: - analyzovat významnou judi-
katuru v oblasti ochrany práv menšin a jejich příslušníků - aplikovat mezinárodní, komunitární a unijní normy na
konkrétní případy, které se týkají ochrany individuálních nebo kolektivních práv příslušníků menšin - vyhledat
relevantní normy a související judikaturu a vše aplikovat na konkrétní kazuistické zadání Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.

KÚP/LPS Lidská práva a ústavní systém ČR 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Bc. Richard Pokorný, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti ústavně garantovaných lidských práv v ČR, jejich
teoretických východiscích a reálné podobě. Způsobilosti: - popsat, klasifikovat, analyzovat a zhodnotit kon-
cepci lidských práv v našem ústavním systému a jeho jednotlivých rysů s identifikací interakčních aspektů v
jeho struktuře, axiologických východisek a státoprávních důsledků - zhodnotit koncepci lidských práv ČR op-
tikou jednotlivých ústavních principů a státoprávních koncepcí, s identifikací jejích axiomatických východisek
a posouzení stupně demokratické legitimity - porovnat koncepci lidských práv na našem území de iure a de
facto, a zhodnotit příčiny, význam i důsledky zjištěných rozdílů - porovnat koncepci lidských práv na našem
území s demokratickými režimy jiných evropských států - identifikovat filosofická východiska ústavní koncepce
lidských práv na našem území a provést jejich zhodnocení - analyzovat jednotlivé problémové okruhy koncepce
lidských práv v ČR a zhodnotit je optikou ústavněprávních kautel - osvojit si základy metodologie interpretace
a aplikace lidských práv v ústavním systému ČR s důrazem na doktríny užívané judikaturou Ústavního soudu
ČR - relevantně argumentovat ve vztahu k posouzení legitimity různých forem omezení lidských práv a řešení
kolizí ústavních hodnot - porozumět základním mechanismům procesní ochrany lidských práv v ČR
Předpoklady: Pro studium předmětu jsou nezbytné základní znalosti v oblasti teorie práva, ústavního práva a
státovědy. Student by měl mít úspěšně absolvovány předměty TP 1, UP 1 a SV. V případě předmětu UP 2
postačuje souběžně probíhající studium v daném semestru.

KÚP/LPT Ústava a právo na informace 3 kr. Zp,Zk
3 [hod/týd]

JUDr. Josef Skála, CSc. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Kurz poskytuje základní orientaci v systému ústavně právních instrumentů ochrany svobody projevu a
práva na informace u nás. Pozornost je přitom věnována jak ústavně právnímu zakotvení svobody projevu a
práva na informace v Listině základních práv a svobod, tak i systému zabezpečování těchto práv prostřednictvím
právních předpisů, na něž Ústava a Listina odkazují. Vedle ústavně právních záruk svobody projevu a práva
na informace je tak pozornost věnována mj. rovněž zákonu o svobodném přístupu k informacím a zákonu o
právu na informace o životním prostředí, jakož i zákonům o právu petičním a shromažďovacím. Způsobilosti:
Student bude schopen: - zhodnotit meze svobody projevu a limitů realizace práva na informace - zamyslet se
nad otázkami právního režimu ochrany utajovaných skutečností a poměru mezi právem na šíření informace a
právem na ochranu osobnosti - analyzovat významu svobody projevu a práva na informace v českém ústavně
právním pořádku
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KÚP/PEU1 Právo Evropské unie 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je komplexní seznámení s teoretickými východisky evropského práva, jeho vývojem, insti-
tuty a konkrétní podobou v České republice. Obsahem výuky jsou instituce EU, jejich postavení a kompetence,
jejich vztah k orgánům České republiky a jejich funkční provázanost. Po obecném vymezení nosných institutů
se výklad zaměřuje na stěžejní rysy a principy práva EU, které z velké většiny vyplývají z judikaturní činnosti
SDEU. Pojetí a význam jednotlivých kategorií základních práv občana členského státu a občana EU, jakož i
související vztahy veřejné moci a jednotlivce i nadstátních aspektů práva EU. Procesní možnosti ochrany fy-
zických a právnických osob u soudních orgánů EU. Výklad by měl studentům umožnit pochopit pozici práva
EU jako svébytného právního odvětví, které však tvoří integrální součást všech právních řádů členských zemí
EU. Způsobilosti: Student bude schopen: - vymezit pozici, poslání a význam práva ES/EU v systému právní
regulace na nadstátní úrovni - identifikovat základní principy a instituty práva ES/EU, jejich smysl, formy a
použití v obecném měřítku i v konkrétní podobě v ČR - rozlišit jednotlivé modely institucionálního a funkčního
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uspořádání systému veřejné moci v rámci Evropské unie - zhodnotit ústavněprávní vývoj ČR v závislosti na
jejím členství v EU a analyzovat jeho reflexi v našem současném uspořádání (reformy EU, suverenita státu a
kompetence orgánů ES/EU) - analyzovat recentní rysy evropské ústavnosti /pokusy o evropskou Ústavu- rati-
fikační procesy/ - identifikovat a zhodnotit obsah a strukturu základních pramenů práva ES/EU - identifikovat
a zhodnotit rozsah demokratické podoby (popř. deficit demokracie) v exekutivních orgánech ES/EU - identifi-
kovat základní aspekty ústavněprávního vztahu ČR k nadstátním strukturám - analyzovat procesní možnosti
ochrany práv občana EU na úrovni soudních orgánů ES/EU - aplikovat platnou judikaturu evropských soudů
na konkrétní případy Předpoklady: ústavní právo 1, 2

KÚP/PEU1R Právo Evropské unie 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je komplexní seznámení s teoretickými východisky evropského práva, jeho vývojem, insti-
tuty a konkrétní podobou v České republice. Obsahem výuky jsou instituce EU, jejich postavení a kompetence,
jejich vztah k orgánům České republiky a jejich funkční provázanost. Po obecném vymezení nosných institutů
se výklad zaměřuje na stěžejní rysy a principy práva EU, které z velké většiny vyplývají z judikaturní činnosti
SDEU. Pojetí a význam jednotlivých kategorií základních práv občana členského státu a občana EU, jakož i
související vztahy veřejné moci a jednotlivce i nadstátních aspektů práva EU. Procesní možnosti ochrany fy-
zických a právnických osob u soudních orgánů EU. Výklad by měl studentům umožnit pochopit pozici práva
EU jako svébytného právního odvětví, které však tvoří integrální součást všech právních řádů členských zemí
EU. Způsobilosti: Student bude schopen: - vymezit pozici, poslání a význam práva ES/EU v systému právní
regulace na nadstátní úrovni - identifikovat základní principy a instituty práva ES/EU, jejich smysl, formy a
použití v obecném měřítku i v konkrétní podobě v ČR - rozlišit jednotlivé modely institucionálního a funkčního
uspořádání systému veřejné moci v rámci Evropské unie - zhodnotit ústavněprávní vývoj ČR v závislosti na
jejím členství v EU a analyzovat jeho reflexi v našem současném uspořádání (reformy EU, suverenita státu a
kompetence orgánů ES/EU) - analyzovat recentní rysy evropské ústavnosti /pokusy o evropskou Ústavu- rati-
fikační procesy/ - identifikovat a zhodnotit obsah a strukturu základních pramenů práva ES/EU - identifikovat
a zhodnotit rozsah demokratické podoby (popř. deficit demokracie) v exekutivních orgánech ES/EU - identifi-
kovat základní aspekty ústavněprávního vztahu ČR k nadstátním strukturám - analyzovat procesní možnosti
ochrany práv občana EU na úrovni soudních orgánů ES/EU - aplikovat platnou judikaturu evropských soudů
na konkrétní případy Předpoklady: ústavní právo 1, 2

KÚP/PEU2 Právo Evropské unie 2 7 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Dokončení kurzu PEU 1. Výklad se zaměřuje na podrobnou analýzu konkrétních institutů práva ES/EU
v právní praxi. Studenti se zaměří na výuku aplikaci 4 svobod - svobodný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob
v praxi. Rozbory hlavní judikatury ESD a Soudu I. stupně, která vytvořila nové právní principy práva ES/EU.
Student by si měl osvojit procesní pravidla podávání přímých a nepřímých žalob, zejména podávání předběžné
otázky ze strany národních soudů. Student by měl též ovládat proces přijímání rozhodnutí na komunitární
úrovni. Proces spolupráce mezi soudy (např. principy doručování, soudní a justiční spolupráce, výkon rozsudků,
extradice, evropský zatýkací rozkaz atd.) Vztah národních a nadnárodních orgánů, pravidla přijímní rozhodnutí.
Aktuální otzky práva ES/EU ve světle Lisabonské smlouvy. Výuka v rozsahu dvou hodin přednášek týdně a
seminární výuka v rozsahu dvou hodin týdně proběhne formou řízené samostatné práce studentů v semináři.
Způsobilosti: - vymezit, klasifikovat, analyzovat a zhodnotit komplexní dopad práva ES/EU na národní právní
řády - analyzovat postavení a fungování soustav orgánů veřejné moci členských států a orgánů a institucí ES/EU
ve smyslu jejich multipartity, tj. zahrnující moc zákonodárnou, výkonnou, soudní, kontrolní, cenově-stabilizační -
zhodnotit koncepci nadstátního práva z perspektivy naplnění demokracie, subsidiarity, efektivity, přiměřenosti, -
identifikovat normy komunitárního a unijního práva, zvládnout jejich aplikaci v konkrétních případech, pochopit
provázanost právních řádů Evropy - orientovat se v judikatuře zejména Evropského soudního dvora, Soudu
I.instance a relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve smyslu jejích závěrů i interpretační
schematiky, aplikovat její závěry na normativní podobu českého právního řádu - schopnosti zhodnotit dopady
evropské judikatury - aplikovat teoretické poznatky na příkladech vyžadujících formulaci vlastních kreativních
řešení - analyzovat úpravu jednotlivých institutů komunitárního a unijního práva de lege lata a de lege ferenda
Předpoklady: Právo Evropské unie 1

Vylučující předměty: KÚP/PEU2N

KÚP/PEU2N Právo Evropské unie 2 6 kr. Zp,Zk
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Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Dokončení kurzu PEU 1. Výklad se zaměřuje na podrobnou analýzu konkrétních institutů práva EU v
právní praxi. Studenti se zaměří na výuku aplikaci 4 svobod - svobodný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob v
praxi. Rozbory hlavní judikatury SDEU, která vytvořila nové právní principy práva EU. Student by si měl osvojit
procesní pravidla podávání přímých a nepřímých žalob, zejména podávání předběžné otázky ze strany národních
soudů. Student by měl též ovládat proces přijímání rozhodnutí na unijní úrovni. Proces spolupráce mezi soudy
(např. principy doručování, soudní a justiční spolupráce, výkon rozsudků, extradice, evropský zatýkací rozkaz
atd.) Vztah národních a nadnárodních orgánů, pravidla přijímání rozhodnutí. Aktuální otázky práva EU ve světle
Lisabonské smlouvy. Výuka v rozsahu dvou hodin přednášek týdně a seminární výuka v rozsahu dvou hodin
týdně proběhne formou řízené samostatné práce studentů v semináři. Způsobilosti: Student bude schopen: -
vymezit, klasifikovat, analyzovat a zhodnotit komplexní dopad práva ES/EU na národní právní řády - analyzovat
postavení a fungování soustav orgánů veřejné moci členských států a orgánů a institucí ES/EU ve smyslu jejich
multipartity, tj. zahrnující moc zákonodárnou, výkonnou, soudní, kontrolní, cenově-stabilizační
- zhodnotit koncepci nadstátního práva z perspektivy naplnění demokracie, subsidiarity, efektivity, přiměřenosti, -
identifikovat normy komunitárního a unijního práva, zvládnout jejich aplikaci v konkrétních případech, pochopit
provázanost právních řádů Evropy - orientovat se v judikatuře zejména Evropského soudního dvora, Soudu
I.instance a relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve smyslu jejích závěrů i interpretační
schematiky, aplikovat její závěry na normativní podobu českého právního řádu - schopnosti zhodnotit dopady
evropské judikatury - aplikovat teoretické poznatky na příkladech vyžadujících formulaci vlastních kreativních
řešení - analyzovat úpravu jednotlivých institutů komunitárního a unijního práva de lege lata a de lege ferenda
Předpoklady: právo Evropské unie 1

Vylučující předměty: KÚP/PEU2

KÚP/PEU2R Právo Evropské unie 2 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Dokončení kurzu PEU 1. Výklad se zaměřuje na podrobnou analýzu konkrétních institutů práva EU v
právní praxi. Studenti se zaměří na výuku aplikaci 4 svobod - svobodný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob v
praxi. Rozbory hlavní judikatury SDEU, která vytvořila nové právní principy práva EU. Student by si měl osvojit
procesní pravidla podávání přímých a nepřímých žalob, zejména podávání předběžné otázky ze strany národních
soudů. Student by měl též ovládat proces přijímání rozhodnutí na unijní úrovni. Proces spolupráce mezi soudy
(např. principy doručování, soudní a justiční spolupráce, výkon rozsudků, extradice, evropský zatýkací rozkaz
atd.) Vztah národních a nadnárodních orgánů, pravidla přijímání rozhodnutí. Aktuální otázky práva EU ve
světle Lisabonské smlouvy. Výuka v rozsahu dvou hodin přednášek týdně a seminární výuka v rozsahu dvou
hodin týdně proběhne formou řízené samostatné práce studentů v semináři. Způsobilosti: Student bude
schopen: - vymezit, klasifikovat, analyzovat a zhodnotit komplexní dopad práva ES/EU na národní právní řády
- analyzovat postavení a fungování soustav orgánů veřejné moci členských států a orgánů a institucí ES/EU ve
smyslu jejich multipartity, tj. zahrnující moc zákonodárnou, výkonnou, soudní, kontrolní, cenově-stabilizační -
zhodnotit koncepci nadstátního práva z perspektivy naplnění demokracie, subsidiarity, efektivity, přiměřenosti, -
identifikovat normy komunitárního a unijního práva, zvládnout jejich aplikaci v konkrétních případech, pochopit
provázanost právních řádů Evropy - orientovat se v judikatuře zejména Evropského soudního dvora, Soudu
I.instance a relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve smyslu jejích závěrů i interpretační
schematiky, aplikovat její závěry na normativní podobu českého právního řádu - schopnosti zhodnotit dopady
evropské judikatury - aplikovat teoretické poznatky na příkladech vyžadujících formulaci vlastních kreativních
řešení - analyzovat úpravu jednotlivých institutů komunitárního a unijního práva de lege lata a de lege ferenda
Předpoklady: právo Evropské unie 1

KÚP/SÚS Ústavní systémy - srovn. úst. pr. 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Pezl možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je přiblížit, seznámit a zkoumat pojem ústavního srovnávacího práva, pojem ústavy a de-
mokracie, metodologické přístupy ke zkoumání materie a modely ústavních systémů. Předmět je koncipován jako
úvodní předmět do problematiky ústavní komparatistiky, kdy se tedy bude zabývat jak teoretickým otázkami
srovnávání ústavní systémů. Zejména pak teoretickými východisky ústavněprávních doktrín a metodologie ana-
lýzy a srovnávání jednotlivých předmětů. V návaznosti na to budou studenti seznámeni s jednotlivými obecnými
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instituty ústavního práva srovnávacího a dále pak s příkladnými konkrétními ústavními modely ve vybraných
státech. Způsobilosti: Student bude schopen: - vymezit roli ústavy rozvinutých demokracií - definovat typy a
druhy ústav, základní ústavní principy ve srovnávacím pohledu - rozlišit jednotlivé formy vlády v rozvinutých
demokraciích - seznámit s principy vertikální dělby moci, typy federací a unitární stát - definovat vztahy mezi
nejvyššími státními orgány v rozvinutých demokraciích, vnitřní organizace parlamentů, zákonodárné procesy -
analyzovat ústavní a politický systém, systémy politických stran v pluralitních demokraciích, volební systémy
a organizace voleb v pluralitních demokraciích - vymezit roli základních lidských a občanských práv, Ústavy a
postavení člověka a občana - definovat obecné soudnictví, správní a ústavní soudnictví, typy, druhy a kompetence
- seznámit se vztahem ústavy a mezinárodního práva v rozvinutých pluralitních demokraciích, ústavněprávní
aspekty nadnárodních integrací, tzv. Evropská ústava - seznámit s obecnými rysy a ústavní modely postsocia-
listických zemí Předpoklady: státověda ústavní právo 1

KÚP/SV Státověda 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět komplexně představí studentům fenomén státu v jeho historických i recentních podobách, ozřejmí
podstatu i původ veřejné moci a vzájemné vztahy státu, obyvatelstva a práva. Výuka se proto zaměřuje na
analýzu institucionálního i funkčního pojetí státu a jeho základních atributů, přičemž pozornost je věnována
jak formám vlády, vládnutí, dělby moci i struktuře státního mechanismu, jakož i šířeji koncipovaným otázkám
demokracie, politického systému či lidských práv ve státoprávním kontextu. Předmět je zároveň významným
východiskem pro paralelní i navazující výuku některých právních disciplín (zejm. ústavní právo a teorie práva),
když studenty vybavuje znalostmi nezbytnými pro pochopení vzájemných vztahů státu a práva. Absolvent rozumí
východiskům, struktuře a charakteristickým znakům veřejno-mocenské organizace společnosti retrospektivně i
recentně v rovině institucionální i funkční, orientuje se v systémech a klasifikačních schématech forem vlády,
vládnutí, dělby moci, funkcí státu, lidských práv a dalších tematicky relevantních oblastech, a má komplexní
znalosti o obsahu moderního státu ve světle nosných recentních doktrín (právní stát aj). Způsobilosti: Student
bude schopen: - identifikovat důvody existence veřejné moci a podmínky její justifikace - identifikovat úlohu a
postavení lidu ve formování státu a zhodnotit míru legitimity veřejné moci v závislosti na stupni jejího odvození
od vůle lidu - klasifikovat, analyzovat a srovnat jednotlivé modely organizace veřejné moci, jakož i různé koncepce
a kompetenční rámec státních orgánů v jejich rámci rozeznávaný - klasifikovat a analyzovat funkční pojetí veřejné
moci, vysvětlit podstatu jednotlivých činností a zhodnotit jejich význam i vzájemnou provázanost - rozlišit a
formulovat základní referenční kritéria hodnocení státu a na jejich základě klasifikačně zhodnotit jednotlivé státy,
zejména pak Českou republiku - analyzovat různá pojetí vztahů veřejné moci a obyvatelstva, rozpoznat jejich
různé formy i aspekty a zhodnotit stupeň legitimity různých režimů - analyzovat vztah státu a práva, zhodnotit
jeho diferencované podoby a stupeň legitimity - osvojit si a odpovídajícím způsobem aplikovat odborný pojmový
aparát předmětu a jeho pomocí na patřičné úrovni hodnotit aktuální jevy a situace v globálním měřítku, které
spadají pod věcný rozsah oboru Státověda Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KÚP/SVR Státověda 4 kr. Zp
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět komplexně představí studentům fenomén státu v jeho historických i recentních podobách, ozřejmí
podstatu i původ veřejné moci a vzájemné vztahy státu, obyvatelstva a práva. Výuka se proto zaměřuje na
analýzu institucionálního i funkčního pojetí státu a jeho základních atributů, přičemž pozornost je věnována
jak formám vlády, vládnutí, dělby moci i struktuře státního mechanismu, jakož i šířeji koncipovaným otázkám
demokracie, politického systému či lidských práv ve státoprávním kontextu. Předmět je zároveň významným
východiskem pro paralelní i navazující výuku některých právních disciplín (zejm. ústavní právo a teorie práva),
když studenty vybavuje znalostmi nezbytnými pro pochopení vzájemných vztahů státu a práva. Absolvent rozumí
východiskům, struktuře a charakteristickým znakům veřejno-mocenské organizace společnosti retrospektivně i
recentně v rovině institucionální i funkční, orientuje se v systémech a klasifikačních schématech
forem vlády, vládnutí, dělby moci, funkcí státu, lidských práv a dalších tematicky relevantních oblastech, a má
komplexní znalosti o obsahu moderního státu ve světle nosných recentních doktrín (právní stát aj). Způsobilosti:
Student bude schopen: - identifikovat důvody existence veřejné moci a podmínky její justifikace - identifikovat
úlohu a postavení lidu ve formování státu a zhodnotit míru legitimity veřejné moci v závislosti na stupni jejího
odvození od vůle lidu - klasifikovat, analyzovat a srovnat jednotlivé modely organizace veřejné moci, jakož i různé
koncepce a kompetenční rámec státních orgánů v jejich rámci rozeznávaný - klasifikovat a analyzovat funkční
pojetí veřejné moci, vysvětlit podstatu jednotlivých činností a zhodnotit jejich význam i vzájemnou provázanost
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- rozlišit a formulovat základní referenční kritéria hodnocení státu a na jejich základě klasifikačně zhodnotit
jednotlivé státy, zejména pak Českou republiku - analyzovat různá pojetí vztahů veřejné moci a obyvatelstva,
rozpoznat jejich různé formy i aspekty a zhodnotit stupeň legitimity různých režimů - analyzovat vztah státu a
práva, zhodnotit jeho diferencované podoby a stupeň legitimity - osvojit si a odpovídajícím způsobem aplikovat
odborný pojmový aparát předmětu a jeho pomocí na patřičné úrovni hodnotit aktuální jevy a situace v globálním
měřítku, které spadají pod věcný rozsah oboru Státověda Předpoklady: Nespecifikováno.

KÚP/ÚBP1 Úvod do britského práva 1 6 kr. Zp,Zk
4 [hod/týd]

Mgr. et Mgr. Renáta Vokrojová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení se základními principy britského práva (základní ústavní pojmy, charakte-
ristika britské ústavy, prameny práva, vývoj systémů common law a ekvity, soudní systém, legislativa), porozu-
mění hlavním rozdílům mezi anglo-americkým a kontinentálním právem. Odborná terminologie anglo-amerického
práva ve vybraných dokumentech a případových studiích. Součástí předmětu je intenzivní blok přednášek učitelů
z partnerské School of Law, Manchester Metropolitan University. Vyučovací jazyk - angličtina. Způsobilosti:
Student bude schopen: - naučit se odbornou anglickou terminologii ve vybraných právních oblastech - číst s
porozuměním komentáře soudců v rozhodnutích konkrétních případů - uplatnit získané znalosti a dovednosti při
překladu právních dokumentů z angličtiny do češtiny - vyjádřit svůj právní názor - aplikovat získané znalosti
v komunikaci s ostatními - vysvětlit základní pojmy a poskytnout informace o vybraných oblastech britského
práva (vývoj common law a ekvity, prameny ústavního práva, ústavní zvyklosti, svrchovanost parlamentu, dělba
moci, ústavní úloha soudnictví, vláda práva, soudní kontrola ústavnosti, soudní systém, hierarchie soudní moci,
precedent, obiter dictum, ratio decidendi, psané zákony, legislativní proces, interpretace zákonů) - porovnat
hlavní rysy anglo-amerického a kontinentálního právního systému - používat odbornou anglickou terminologii
vybraných právních oblastí v ústním i psaném projevu - pochopit hlavní myšlenky soudců v odůvodnění konkrét-
ních případů - přeložit soudní rozhodnutí a odůvodnění z angličtiny do češtiny - navrhnout řešení modelových
případů, obhájit vlastní úsudek Předpoklady: znalost angličtiny na úrovni upper intermediate (tj. B2 podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) příprava na ÚBP 2

Vylučující předměty: KÚP/ÚBP

KÚP/ÚBP2 Úvod do britského práva 2 6 kr. Zp,Zk
4 [hod/týd]

Mgr. et Mgr. Renáta Vokrojová možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je seznámení s evropským kontextem a vlivy práva EU na britské právo a rovněž se zá-
klady britského trestního a smluvního práva. Druhá část základů britského práva v kontextu práva EU (hlavní
orgány EU, prameny práva EU, Evropská úmluva o LP a Human Rights Act 1998), základní pojmy trestního
práva (actus reus, mens rea, případové studie) a smluvního práva (smluvní strany, výzva k jednání, návrh a
přijetí, protinávrh, vynětí z odpovědnosti, okamžik uzavření smlouvy), případové studie. Odborná terminologie
anglo-amerického práva ve vybraných dokumentech a případových studiích. Součástí předmětu je intenzivní blok
přednášek učitelů z partnerské School of Law, Manchester Metropolitan University. Vyučovací jazyk - anglič-
tina. Způsobilosti: Student bude schopen: - naučit se odbornou anglickou terminologii ve vybraných právních
oblastech - pracovat s modelovými případy a zákony - číst s porozuměním komentáře soudců v rozhodnutích
konkrétních případů - uplatnit získané znalosti a dovednosti při překladu právních dokumentů z angličtiny do
češtiny - vyjádřit svůj právní názor - aplikovat získané znalosti v komunikaci s ostatními - vysvětlit základní
pojmy a poskytnout informace o vybraných oblastech britského práva v kontextu práva EU (hlavní orgány EU,
prameny práva EU, Evropská úmluva o LP a Human Rights Act 1998), základní pojmy trestního práva (actus
reus, mens rea) a smluvního práva (smluvní strany, výzva k jednání, návrh a přijetí, protinávrh, vynětí z odpo-
vědnosti, okamžik uzavření smlouvy), případové studie - používat odbornou anglickou terminologii vybraných
právních oblastí v ústním i psaném projevu - pracovat s precedenty (porovnání modelového případu s relevant-
ními precedenty a zákony, rozlišování, analytický rozbor, tvorba úsudku) - přeložit právní texty z angličtiny do
češtiny - aplikovat získané znalosti v komunikaci s ostatními (analýza modelových případů, obhajoba vlastního
úsudku) Předpoklady: znalost angličtiny na úrovni upper intermediate (tj. B2 podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky) úspěšné absolvování závěrečného testu a ústní zkoušky z ÚBP1, splnění zadaných
úkolů příprava na předmět případové studie 1, 2

KÚP/ÚNOP Úvod do německého občanského práva 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
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JUDr. Milan Tomeš možný semestr: LS

Cíle: Výuka předmětu Úvod do německého občanského práva probíhá blokově. Cílem je poskytnout studentům
pokročilou orientaci v problematice německého občanského práva. Studenti si osvojí německou právní terminolo-
gii a seznámí se s prameny a principy německého občanského práva. Výuka se také zaměří na řízení před soudem
prvního stupně. Způsobilosti: Student bude schopen orientovat se v otázkách daného oboru.
Student si osvojí právní terminologii a seznámí se s prameny a principy německého občanského práva, s nimiž
bude schopen pracovat.
Na základě získaných znalostí bude student schopen popsat roli a funkci občanského práva, interpretovat je-
jich výchozí pojmy, jakož i aplikovat normy jejich obecných částí. Předpoklady: Znalost němčiny na úrovni
minimálně B1
Základní znalost německých reálií

KÚP/ÚNPP Úvod do německého pracovního práva 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

JUDr. Milan Tomeš možný semestr: LS

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům podrobný přehled o německém pracovním právu. Seznámení se s
prameny a principy, osvojit si základní orientaci v německém zákoníku práce. Cílem předmětu je také poukázat na
poznatky z oblasti individuálních a kolektivních pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti. Způsobilosti: Stu-
dent se bude orientovat se v pokročilých otázkách daného oboru. Student si osvojí právní terminologii a seznámí
se s prameny a principy německého pracovního práva, s nimiž bude schopen pracovat. Student bude schopen
analyzovat podstatu vzniku, změny a skončení pracovněprávních vztahů. Předpoklady: Znalost němčiny na
úrovni minimálně B1 Základní znalost německých reálií

KÚP/ÚNP1 Úvod do německého práva 1 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Milan Tomeš možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu je přiblížit studentům systém práva, prameny práva, přehled právních odvětví a justiční
systém v Německu (soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství, vzdělávání právníků). Výuka se dále
zaměřuje na německé veřejné právo (instituce, ochrana základních práv) včetně jeho vztahu k právu EU a
německé občanské právo v obecné i zvláštní části (zde zejm. závazkové právo, smlouva kupní, o dílo, pracovní).
Student získá přehled o doktrinální i pozitivněprávní dimenzi německého práva, jeho systematice a základní
terminologii, umožňující mu aktivně pracovat s jeho prameny v němčině.
Způsobilosti: Student bude schopen:
- vysvětlit základní pojmy a poskytnout informace o vybraných oblastech německého práva - používat odbornou
německou terminologii vybraných právních oblastí v ústním i psaném projevu Předpoklady: znalost němčiny
na komunikativní úrovni

KÚP/ÚNP2 Úvod do německého práva 2 3 kr. Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Milan Tomeš možný semestr: ZS/LS

Cíle: Cílem předmětu, který navazuje na předmět UNP 1, je dále prohloubit a specifikovat znalosti studentů
týkajících se německého právního systému. Výuka se zaměřuje na jednotlivé vybrané okruhy právních odvětví
německého práva, a to zejména na právo ústavní a trestní, s cílem poskytnout v nich studentovi základní ori-
entaci. Pozornost je věnována rovněž jednotlivým aktuálním problémům německého práva v pozitivněprávní,
judiciální i doktrinální dimenzi. Studenti jsou ve vyučovaném rozsahu v oblasti německého práva aktivně jazy-
kově i odborně způsobilí v písemném i ústním projevu, a to v podobě deskriptivních i analytických výstupů.
Způsobilosti: Student bude schopen: - vysvětlit základní pojmy a poskytnout informace o vybraných oblastech
německého práva - používat odbornou německou terminologii vybraných právních oblastí v ústním i psaném
projevu Předpoklady: výborná znalost němčiny na komunikativní úrovni pokračování předmětu ÚNP1

KÚP/ÚNTP Ústavní aspekty něm. trestního práva 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

JUDr. Milan Tomeš možný semestr: ZS

Cíle: Cílem předmětu je vybavení studentů pokročilou znalostí německého trestního práva, osvojení si německé
právní terminologie v daném oboru a seznámení se s prameny a principy německého trestního práva. Pozornost je



119

věnována rovněž vztahu německého trestního a ústavního práva a jednotlivým aktuálním problémům německého
trestního práva v pozitivně-právní, judiciální i doktrinální dimenzi. Studenti jsou ve vyučovaném rozsahu v
oblasti německého trestního práva aktivně jazykově i odborně způsobilí v písemném i ústním projevu, a to v
podobě deskriptivních i analytických výstupů.
Způsobilosti: Student bude schopen orientovat se v pokročilých otázkách německého trestního práva. Student
si osvojí německou trestněprávní terminologii, seznámí se s prameny a principy německého trestního práva
a bude schopen s nimi pracovat. Student je schopen vysvětlit vztah německého trestního a ústavního práva.
Předpoklady: Znalost němčiny na úrovni minimálně B1 (dle evropského referenčního rámce) Základní znalost
německých reálií

KÚP/ÚNÚP Úvod do německého ústavního práva 4 kr. Zp,Zk
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]

JUDr. Milan Tomeš možný semestr: ZS

Cíle: Výuka předmětu Úvod do německého ústavního práva probíhá blokově. Cílem je vybavit studenty pokročilou
znalostí německého ústavního práva, osvojení si německé právní terminologie v daném oboru a seznámení se s
prameny a principy daného ústavního práva. Cílem předmětu je také poukázat na vliv německého ústavního
soudnictví na české ústavní soudnictví. Způsobilosti: Student bude schopen orientovat se v pokročilých otázkách
daného oboru.
Student si osvojí právní terminologii a seznámí se s prameny a principy německého ústavního práva, s nimiž bude
schopen pracovat. Student porozumí pozici Spolkového ústavního soudu v rámci EU. Předpoklady: Znalost
němčiny na úrovni minimálně B1 Základní znalost německých reálií

KÚP/ÚP1 Ústavní právo 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Vybavit studenty potřebnými znalostmi o základních pramenech a principech recentní české ústavnosti,
seznámit je s koncepcí státního mechanismu i funkcemi systému veřejné moci a poskytnout jim komplexní infor-
mace o institucionálním modelu české ústavnosti, aby mu byli schopni porozumět a z ústavněprávní perspektivy
jej relevantně hodnotit. Způsobilosti: - vymezit pozici, poslání a význam ústavního práva v systému právní
regulace - identifikovat základní ústavněprávní instituty, jejich smysl, formy a použití v obecném měřítku i v
konkrétní podobě u nás - rozlišit jednotlivé modely institucionálního a funkčního uspořádání systému veřejné
moci rozeznávaných ústavněprávní teorií a vymezit jejich podobu v ČR - zhodnotit ústavněprávní vývoj ČR a
analyzovat jeho reflexi v našem současném uspořádání - analyzovat recentní rysy české ústavnosti a srovnat je s
poznatky traktovanými teorií - identifikovat a zhodnotit obsah a strukturu základních pramenů české ústavnosti
- identifikovat a zhodnotit rozsah demokratické podoby a garancií našeho státu - identifikovat základní aspekty
ústavněprávního vztahu ČR k nadstátním strukturám - rozpoznat různé aspekty vztahů veřejné moci a lidu,
vymezit jejich podobu u nás a zhodnotit ji - zhodnotit základní rysy české ústavnosti jako celek Předpoklady:
Nespecifikovány

Vylučující předměty: KÚP/ÚP1N

KÚP/ÚP1N Ústavní právo 1 3 kr. Zp
Přednáška 2 [hod/týd]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět studenty komplexně seznámí s teoretickými východisky ústavního práva, jeho vývojem, instituty
a konkrétní podobou v České republice. Po obecném vymezení nosných institutů se výklad zaměřuje na stěžejní
rysy ústavního řádu ČR v retrospektivě i současném uspořádání, rozebírá nosné ústavněprávní principy, podstatu
a obsah pramenů naší ústavnosti, soustavu orgánů veřejné moci, pojetí a význam jednotlivých kategorií základ-
ních práv, jakož i související vztahy veřejné moci a jednotlivce i nadstátních aspektů naší ústavnosti. Výklad
studentům umožní pochopit pozici ústavního práva jako odvětví vytvářejícího základ právní regulace společen-
ských vztahů a organizace veřejné moci v konkrétním státě. Absolvent se orientuje v základních pramenech a
principech recentní české ústavnosti, struktuře právního řádu, formě vlády, vládnutí a státu v České repub-
lice, vertikální i horizontální struktuře ústavních orgánů veřejné moci, základech politického systému, vztahu
České republiky navenek a prokazuje komplexní přehled o institucionálním modelu české ústavnosti, aby mu byli
schopni porozumět a z ústavněprávní perspektivy jej relevantně hodnotit.
Způsobilosti: Student bude schopen: - vymezit pozici, poslání a význam ústavního práva v systému právní
regulace - identifikovat základní ústavněprávní instituty, jejich smysl, formy a použití v obecném měřítku i v
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konkrétní podobě u nás - rozlišit jednotlivé modely institucionálního a funkčního uspořádání systému veřejné
moci rozeznávaných ústavněprávní teorií a vymezit jejich podobu v ČR - zhodnotit ústavněprávní vývoj ČR a
analyzovat jeho reflexi v našem současném uspořádání - analyzovat recentní rysy české ústavnosti a srovnat je s
poznatky traktovanými teorií - identifikovat a zhodnotit obsah a strukturu základních pramenů české ústavnosti
- identifikovat a zhodnotit rozsah demokratické podoby a garancií našeho státu - identifikovat základní aspekty
ústavněprávního vztahu ČR k nadstátním strukturám - rozpoznat různé aspekty vztahů veřejné moci a lidu,
vymezit jejich podobu u nás a zhodnotit ji - zhodnotit základní rysy české ústavnosti jako celek Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

Vylučující předměty: KÚP/ÚP1

KÚP/ÚP1R Ústavní právo 1 2 kr. Zp
2 [hod/týd]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět studenty komplexně seznámí s teoretickými východisky ústavního práva, jeho vývojem, instituty
a konkrétní podobou v České republice. Po obecném vymezení nosných institutů se výklad zaměřuje na stěžejní
rysy ústavního řádu ČR v retrospektivě i současném uspořádání, rozebírá nosné ústavněprávní principy, podstatu
a obsah pramenů naší ústavnosti, soustavu orgánů veřejné moci, pojetí a význam jednotlivých kategorií základ-
ních práv, jakož i související vztahy veřejné moci a jednotlivce i nadstátních aspektů naší ústavnosti. Výklad
studentům umožní pochopit pozici ústavního práva jako odvětví vytvářejícího základ právní regulace společen-
ských vztahů a organizace veřejné moci v konkrétním státě. Absolvent se orientuje v základních pramenech a
principech recentní české ústavnosti, struktuře právního řádu, formě vlády, vládnutí a státu v České repub-
lice, vertikální i horizontální struktuře ústavních orgánů veřejné moci, základech politického systému, vztahu
České republiky navenek a prokazuje komplexní přehled o institucionálním modelu české ústavnosti, aby mu
byli schopni porozumět a z ústavněprávní perspektivy jej relevantně hodnotit. Způsobilosti: Student bude
schopen: - vymezit pozici, poslání a význam ústavního práva v systému právní regulace - identifikovat základní
ústavněprávní instituty, jejich smysl, formy a použití v obecném měřítku i v konkrétní podobě u nás - rozlišit
jednotlivé modely institucionálního a funkčního uspořádání systému veřejné moci rozeznávaných ústavněprávní
teorií a vymezit jejich podobu v ČR - zhodnotit ústavněprávní vývoj ČR a analyzovat jeho reflexi v našem
současném uspořádání
- analyzovat recentní rysy české ústavnosti a srovnat je s poznatky traktovanými teorií - identifikovat a zhodnotit
obsah a strukturu základních pramenů české ústavnosti - identifikovat a zhodnotit rozsah demokratické podoby
a garancií našeho státu - identifikovat základní aspekty ústavněprávního vztahu ČR k nadstátním strukturám
- rozpoznat různé aspekty vztahů veřejné moci a lidu, vymezit jejich podobu u nás a zhodnotit ji - zhodnotit
základní rysy české ústavnosti jako celek Předpoklady: Nespecifikovány

KÚP/ÚP2 Ústavní právo 2 5 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Vybavit studenty komplexními znalostmi obsahu ústavně garantovaných lidských práv v ČR, seznámit je
s jejich normativní, doktrinální i judiciální podobou a poskytnout informace o relevantních nadstátních souvis-
lostech, aby byli schopni plně porozumět a z ústavněprávní perspektivy relevantně hodnotit interakční dimenzi
mezi veřejnou mocí a jednotlivcem v ústavním modelu ČR. Způsobilosti: - vymezit, klasifikovat, analyzo-
vat a zhodnotit komplex naší ústavnosti i jeho jednotlivých rysů s patřičnou identifikací aspektů interakčních,
inferenčních a kontextuálních ve významu vnitrostátním i nadstátním dokládající rozpoznání jejich poslání a
smyslu - analyzovat postavení a fungování soustav veřejné moci ve smyslu jejich multipartity, tj. zahrnující moc
zákonodárnou, výkonnou, soudní, kontrolní, cenově-stabilizační a územně samosprávnou ve smyslu jejich vnitřní
i vzájemné konstrukční, funkční, vertikální a horizontální dělbě moci - zhodnotit naši ústavněprávní koncepci
veřejné moci z perspektivy naplnění demokracie, efektivity, přiměřenosti, nadstátní komparatistiky, doktrinál-
ních poznatků i axiologických východisek vyjádřených kupř. uznáním přirozeněprávních východisek základních
práv - identifikovat ústavněprávní materii a její různé podoby též v prováděcích zákonných úpravách či naopak v
dimenzi nadstátních dokumentů, a to v patřičném rozsahu a souvislostech s ústavním základem - orientovat se v
judikatuře zejména ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva ve smyslu jejích závěrů i interpretační
schematiky, aplikovat její závěry na normativní podobu naší ústavnosti a být schopen zhodnotit její dopady -
aplikovat teoretické poznatky na příkladech vyžadujících formulaci vlastních kreativních řešení a rozpoznání nos-
ných obsahových linií jednotlivých teoretických doktrín, jakož i schopnost jejich vzájemně proporčního uplatnění
a zhodnocení interpretačních alternativ - analyzovat úpravu jednotlivých institutů de lege lata, rozpoznat její
nedostatky a umět po komplexním zhodnocení poznatky doktrinálními i mezistátně-komparativními formulovat
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vlastní argumentačně podložené návrhy nových řešení - ovládnout rozsáhlý odborný pojmový aparát předmětu
a osvojit si jeho odpovídající aplikaci, jakož i schopnost volně přecházet mezi jednotlivými tématy na základě
rozpoznání jejich souvislostí s dovedností je analyzovat i syntetizovat Předpoklady: Ústavní právo 1 Státověda

Vylučující předměty: KÚP/ÚP2N

KÚP/ÚP2N Ústavní právo 2 6 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: LS

Cíle: Předmět studenty komplexně seznámí s koncepcí ústavně garantovaných lidských práv v ČR a souvisejí-
cími specifickými ústavněprávními instituty. Podrobně se zaměřuje zejména na Litinu základních práv a svobod,
základní rysy prováděcí zákonné úpravy, jakož i judikaturu Ústavního soudu ČR. Kromě vnitrostátní dimenze se
zabývá též průměty ochrany lidských práv do naší ústavnosti na základě nadstátních zdrojů, tj. mezinárodního
a evropského práva. Výklad sleduje rovněž interakční dimenzi veřejné moci a obyvatelstva ve smyslu vztahů
veřejné moci a lidu z pohledu ústavně garantovaných základních lidských práv, kde je akcent kladen zejména
na mechanismy jejich ochrany před Ústavním soudem ČR. Absolvent se orientuje v komplexu problematiky
ústavně garantovaných lidských práv v ČR, jejich normativní, doktrinální i judiciální podobě i relevantních nad-
státních souvislostech. Rozumí a z ústavněprávní perspektivy je schopen relevantně nahlížet interakční dimenzi
mezi veřejnou mocí a jednotlivcem v ústavním modelu ČR, a rozlišovat ústavní a podústavní dimenzi lidských
práv. Orientuje se rovněž v teoretických klasifikacích a obsahové hodnotě ústavního katalogu lidských práv ČR,
jakož i v mechanismech jeho ochrany. Způsobilosti: Student bude schopen: - vymezit, klasifikovat, analyzo-
vat a zhodnotit komplex naší ústavnosti i jeho jednotlivých rysů s patřičnou identifikací aspektů interakčních,
inferenčních a kontextuálních ve významu vnitrostátním i nadstátním dokládající rozpoznání jejich poslání a
smyslu - analyzovat postavení a fungování soustav veřejné moci ve smyslu jejich multipartity, tj. zahrnující moc
zákonodárnou, výkonnou, soudní, kontrolní, cenově-stabilizační a územně samosprávnou ve smyslu jejich vnitřní
i vzájemné konstrukční, funkční, vertikální a horizontální dělbě moci - zhodnotit naši ústavněprávní koncepci
veřejné moci z perspektivy naplnění demokracie, efektivity, přiměřenosti, nadstátní komparatistiky, doktrinál-
ních poznatků i axiologických východisek vyjádřených kupř. uznáním přirozenoprávních východisek základních
práv - identifikovat ústavněprávní materii a její různé podoby též v prováděcích zákonných úpravách či naopak
v dimenzi nadstátních dokumentů, a to v patřičném rozsahu a souvislostech s ústavním
základem - orientovat se v judikatuře zejména ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva ve smyslu
jejích závěrů i interpretační schematiky, aplikovat její závěry na normativní podobu naší ústavnosti a být schopen
zhodnotit její dopady - aplikovat teoretické poznatky na příkladech vyžadujících formulaci vlastních kreativních
řešení a rozpoznání nosných obsahových linií jednotlivých teoretických doktrín, jakož i schopnost jejich vzá-
jemně proporčního uplatnění a zhodnocení interpretačních alternativ - analyzovat úpravu jednotlivých institutů
de lege lata, rozpoznat její nedostatky a umět po komplexním zhodnocení poznatky doktrinálními i mezistátně-
komparativními formulovat vlastní argumentačně podložené návrhy nových řešení - ovládnout rozsáhlý odborný
pojmový aparát předmětu a osvojit si jeho odpovídající aplikaci, jakož i schopnost volně přecházet mezi jednot-
livými tématy na základě rozpoznání jejich souvislostí s dovedností je analyzovat i syntetizovat Předpoklady:
ústavní právo 1 státověda

Vylučující předměty: KÚP/ÚP2

KÚP/ÚP2R Ústavní právo 2 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět studenty komplexně seznámí s koncepcí ústavně garantovaných lidských práv v ČR a souvisejí-
cími specifickými ústavněprávními instituty. Podrobně se zaměřuje zejména na Litinu základních práv a svobod,
základní rysy prováděcí zákonné úpravy, jakož i judikaturu Ústavního soudu ČR. Kromě vnitrostátní dimenze se
zabývá též průměty ochrany lidských práv do naší ústavnosti na základě nadstátních zdrojů, tj. mezinárodního
a evropského práva. Výklad sleduje rovněž interakční dimenzi veřejné moci a obyvatelstva ve smyslu vztahů
veřejné moci a lidu z pohledu ústavně garantovaných základních lidských práv, kde je akcent kladen zejména
na mechanismy jejich ochrany před Ústavním soudem ČR. Absolvent se orientuje v komplexu problematiky
ústavně garantovaných lidských práv v ČR, jejich normativní, doktrinální i judiciální podobě i relevantních nad-
státních souvislostech. Rozumí a z ústavněprávní perspektivy je schopen relevantně nahlížet interakční dimenzi
mezi veřejnou mocí a jednotlivcem v ústavním modelu ČR, a rozlišovat ústavní a podústavní dimenzi lidských
práv. Orientuje se rovněž v teoretických klasifikacích a obsahové hodnotě ústavního katalogu lidských práv ČR,
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jakož i v mechanismech jeho ochrany. Způsobilosti: Student bude schopen: - vymezit, klasifikovat, analyzo-
vat a zhodnotit komplex naší ústavnosti i jeho jednotlivých rysů s patřičnou identifikací aspektů interakčních,
inferenčních a kontextuálních ve významu vnitrostátním i nadstátním dokládající rozpoznání jejich poslání a
smyslu - analyzovat postavení a fungování soustav veřejné moci ve smyslu jejich multipartity, tj. zahrnující moc
zákonodárnou, výkonnou, soudní, kontrolní, cenově-stabilizační a územně samosprávnou ve smyslu jejich vnitřní
i vzájemné konstrukční, funkční, vertikální a horizontální dělbě moci - zhodnotit naši ústavněprávní koncepci
veřejné moci z perspektivy naplnění demokracie, efektivity, přiměřenosti, nadstátní komparatistiky, doktrinál-
ních poznatků i axiologických východisek vyjádřených kupř. uznáním přirozenoprávních východisek základních
práv - identifikovat ústavněprávní materii a její různé podoby též v prováděcích zákonných úpravách či naopak v
dimenzi nadstátních dokumentů, a to v patřičném rozsahu a souvislostech s ústavním základem - orientovat se v
judikatuře zejména ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva ve smyslu jejích závěrů i interpretační
schematiky, aplikovat její závěry na normativní podobu naší ústavnosti a být schopen zhodnotit její dopady -
aplikovat teoretické poznatky na příkladech vyžadujících formulaci vlastních kreativních řešení a rozpoznání nos-
ných obsahových linií jednotlivých teoretických doktrín, jakož i schopnost jejich vzájemně proporčního uplatnění
a zhodnocení interpretačních alternativ - analyzovat úpravu jednotlivých institutů de lege lata, rozpoznat její
nedostatky a umět po komplexním zhodnocení poznatky doktrinálními i mezistátně-komparativními formulovat
vlastní argumentačně podložené návrhy nových řešení - ovládnout rozsáhlý odborný pojmový aparát předmětu
a osvojit si jeho odpovídající aplikaci, jakož i schopnost volně přecházet mezi jednotlivými tématy na základě
rozpoznání jejich souvislostí s dovedností je analyzovat i syntetizovat Předpoklady: Ústavní právo 1 Státověda

KÚP/ÚS Ústavní soudnictví 4 kr. Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D. možný semestr: ZS

Cíle: Předmět ústavní soudnictví navazuje na předměty UP1 a UP2 a obsahově i na další předměty zejména
občanské právo procení, trestní právo, správní právo. Cílem předmětu je komplexní seznámení s postavením
Ústavního soudu ČR, s řízením před ním se základním zaměřením na ústavní stížnosti. Výuka v přednáškách se
zaměřuje nejprve obecně na vymezení ústavního soudnictví ČR z hlediska různých modelů kontroly ústavnosti,
dále na působnost a pravomoci Ústavního soudu, různé typy řízení před ÚS včetně souvisejících vztahů jednot-
livých orgánů veřejné moci, jednotlivce a to nejen v rámci ČR, ale i v návaznosti na judikaturu Štrasburského
tribunálu. V dobrovolných seminářích jsou studenti vedeni k praktické aplikaci nabytých znalostí a zkušeností
na vybraných případech a to včetně zpracovávání konkrétních ústavních stížností. Způsobilosti: Student bude
schopen: - vymezit pozici, poslání a význam ústavního soudnictví v systému právní regulace - rozlišit jednotlivé
modely soudní kontroly ústavnosti a vymezit jeho podobu a pojetí v České republice - vymezit, charakterizovat
a analyzovat základní typy řízení před Ústavním soudem ČR
- vysvětlit odlišnosti jednotlivých typů ústavních stížností včetně procesní návaznosti na předcházející řízení -
zhodnotit přípustnost ústavní stížnosti z hlediska jejích formálních i materiálních požadavků - vysvětlit procesní
návaznost a postavení Ústavního soudu ČR k mezinárodním institucím, zejména ve vztahu k Evropskému soudu
pro lidská práva - osvojit si odpovídající pojmový aparát včetně praktické aplikace relevantní ustanovení právních
předpisů - identifikovat pravomoc a působnost Ústavního soudu ČR včetně vymezení referenčních kritérií pro
jeho rozhodování dle ustálené judikaturní praxe - aplikovat ustanovení ústavních i odvětvových právních předpisů
při formulování ústavních stížností s návazností na předcházející procesní situaci Předpoklady: státověda
ústavní právo 1, 2
trestní právo 1
správní právo 1
občanské právo procesní 1

KÚP/ÚSR Ústavní soudnictví 5 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]

JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Předmět ústavní soudnictví navazuje na předměty UP1 a UP2 a obsahově i na další předměty zejména
občanské právo procení, trestní právo, správní právo. Cílem předmětu je komplexní seznámení s postavením
Ústavního soudu ČR, s řízením před ním se základním zaměřením na ústavní stížnosti. Výuka v přednáškách se
zaměřuje nejprve obecně na vymezení ústavního soudnictví ČR z hlediska různých modelů kontroly ústavnosti,
dále na působnost a pravomoci Ústavního soudu, různé typy řízení před ÚS včetně souvisejících vztahů jednot-
livých orgánů veřejné moci, jednotlivce a to nejen v rámci ČR, ale i v návaznosti na judikaturu Štrasburského
tribunálu. V dobrovolných seminářích jsou studenti vedeni k praktické aplikaci nabytých znalostí a zkušeností
na vybraných případech a to včetně zpracovávání konkrétních ústavních stížností. Způsobilosti: Student bude
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schopen: - vymezit pozici, poslání a význam ústavního soudnictví v systému právní regulace - rozlišit jednotlivé
modely soudní kontroly ústavnosti a vymezit jeho podobu a pojetí v České republice - vymezit, charakterizovat
a analyzovat základní typy řízení před Ústavním soudem ČR - vysvětlit odlišnosti jednotlivých typů ústavních
stížností včetně procesní návaznosti na předcházející řízení - zhodnotit přípustnost ústavní stížnosti z hlediska
jejích formálních i materiálních požadavků - vysvětlit procesní návaznost a postavení Ústavního soudu ČR k me-
zinárodním institucím, zejména ve vztahu k Evropskému soudu pro lidská práva - osvojit si odpovídající pojmový
aparát včetně praktické aplikace relevantní ustanovení právních předpisů - identifikovat pravomoc a působnost
Ústavního soudu ČR včetně vymezení referenčních kritérií pro jeho rozhodování dle ustálené judikaturní praxe -
aplikovat ustanovení ústavních i odvětvových právních předpisů při formulování ústavních stížností s návazností
na předcházející procesní situaci Předpoklady: státověda ústavní právo 1, 2 trestní právo 1 správní právo 1
občanské právo procesní 1

KÚP/ZESP Záv. zkouška - CP - Evr. soukr. právo 0 kr. Zk

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit souhrnné znalosti z předmětů certifikátového programu. Způsobilosti: Studenti jsou schopni repro-
dukovat znalosti z předchozího studia předmětů certifikátového programu, které jsou zároveň schopni analyzovat,
syntetizovat a prakticky aplikovat. Předpoklady: Absolvování povinných předmětů certifikátového programu.

KÚP/ZIP Židovské právo 3 kr. Zp,Zk
2 [hod/týd]

JUDr. Tomáš Pezl možný semestr: ZS/LS

Cíle: Vybavit studenty základní znalostí z vybraných oblastí práva židovského.
Předmět je koncipován jako základní kurz židovského práva, který se zaměří na jeho prameny, strukturu a
základní instituty se zvláštním zřetelem k oblastem práva rodinného, civilního, trestního a procesního, a to jak
v z hlediska jeho současné aplikace tak i v historické perspektivě.
Způsobilosti: Studenti si osvojí základní znalosti z oblasti židovského práva
Studenti získají přehled o jednotlivých právních institutech v rámci židovského práva
Studenti získají přehled o současné aplikaci židovského práva jako práva náboženského i státního. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.

KÚP/ZZNP Záv. zkouška - CP - Zákl. něm. práva 0 kr. Zk

JUDr. Milan Tomeš možný semestr: ZS/LS

Cíle: Ověřit souhrnné znalosti z předmětů certifikátového programu. Způsobilosti: Studenti jsou schopni repro-
dukovat znalosti z předchozího studia předmětů certifikátového programu, které jsou zároveň schopni analyzovat,
syntetizovat a prakticky aplikovat. Předpoklady: Absolvování povinných předmětů certifikátového programu.



124

20 UJP-Ústav jazykové přípravy

UJP/AP1 Odborná angličtina pro právníky 1 5 kr. Zp
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. et Mgr. Renáta Vokrojová možný semestr: ZS

Cíle: Tento předmět poskytuje základy odborné právní terminologie, učí práci s právnickými texty a zaměřuje
se na osvojení gramatických struktur typických pro odborný anglický jazyk.
Způsobilosti: Student umí: - vysvětlit formou prezentace i diskuse hlavní principy anglo-amerického práva v
oblasti common law, ekvity, trestního práva, soudní interpretace zákonů - aplikovat v jednoduchém písemném i
ústním projevu získanou základní odbornou terminologii - porozumět hlavním myšlenkám soudních rozhodnutí
- jednoduše vyjádřit své stanovisko ke konkrétnímu trestnímu případu a navrhnout modelové řešení na základě
prostudovaných precedentů - obhájit své stanovisko v diskusi s ostatními studenty i rodilým mluvčím - orientovat
se v hlavních znacích odborného právnického stylu - nezávisle a efektivně komunikovat v profesně zaměřených
situacích v rámci obsahu předmětu
Předpoklady: Student: - rozumí hlavním myšlenkám textů i promluv týkajících se běžných témat - umí napsat
gramaticky i myšlenkově správný jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná - umí popsat své zážitky
a události, naděje a cíle a stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány - umí používat ve svých písemných
i ústních projevech složitější gramatické struktury (např. podmínkové věty, souslednost časů)

UJP/AP2 Odborná angličtina pro právníky 2 6 kr. Zp,Zk
Seminář 4 [hod/týd]

Mgr. et Mgr. Renáta Vokrojová možný semestr: LS

Cíle: Navazuje na předmět AP1. Zaměřuje se na další rozvoj schopnosti komunikovat o problematice daného
oboru, číst s porozuměním právnickou literaturu a orientovat se v základních pojmech anglo-amerického práva a
práva EU. Způsobilosti: Student umí: - vysvětlit formou prezentace i diskuse hlavní principy anglo-amerického
ústavního práva, smluvního práva a práva EU - aplikovat v písemném i ústním projevu odbornou terminologii -
porozumět hlavním myšlenkám autentických právních dokumentů - napsat jednoduchou kupní smlouvu - jedno-
duše vyjádřit své stanovisko ke konkrétnímu případu v oblasti smluvního práva a navrhnout modelové řešení na
základě prostudovaných precedentů - obhájit své stanovisko v diskusi s ostatními studenty i rodilým mluvčím -
aplikovat v písemném i ústním projevu znalost odborného právnického stylu - nezávisle a efektivně komunikovat
v profesně zaměřených situacích v rámci probraných témat Předpoklady: Student umí: - vysvětlovat formou
prezentace i diskuse hlavní principy práva v oblasti common law, ekvity, trestního práva, soudní interpretace
zákonů - aplikovat v jednoduchém písemném i ústním projevu získanou základní odbornou terminologii - poro-
zumět hlavním myšlenkám soudních rozhodnutí - jednoduše vyjádřit své stanovisko ke konkrétnímu trestnímu
případu a navrhnout modelové řešení na základě prostudovaných precedentů - obhájit své stanovisko v diskusi
s ostatními studenty i rodilým mluvčím - orientovat se v hlavních znacích odborného právnického stylu

UJP/NP1 Odborná němčina pro právníky 1 5 kr. Zp
Cvičení 4 [hod/týd]

PhDr. Hana Svobodová možný semestr: ZS

Cíle: Naučit studenta základům ústní a písemné komunikace v právnicky orientovaném pracovním prostředí a
rozšířit jazykové kompetence úrovně B1 dle SERR. Student je uveden do odborného stylu a právní terminologie.
Způsobilosti: Student umí
- orientovat se v hlavních znacích odborného právnického stylu a výstavby právnického textu
- shrnout obsah právního dokumentu
- analyzovat a formulovat názory na téma z oboru práva
- hodnotit návrhy a adekvátně na ně reagovat
- aplikovat znalost profesní terminologie a výstavby právnického textu při vytváření vlastních jednoduchých
odborných textů
- připravit prezentaci tématu vztahujícího se ke studovanému oboru
- využívat odborné literatury při překladu jednoduchých právních dokumentů Předpoklady: Student umí
- přiměřeně používat vhodné gramatické struktury
- porozumět základním informacím autentického textu studovaného oboru
- vyjádřit svůj názor a postoje
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- napsat text s jednoduchou kompozicí

UJP/NP2 Odborná němčina pro právníky 2 6 kr. Zp,Zk
Cvičení 4 [hod/týd]

PhDr. Hana Svobodová možný semestr: LS

Cíle: Naučit studenta efektivní komunikaci v právnicky orientovaném pracovním prostředí a rozšířit jazykové
kompetence úrovně B1/B2 dle SERR.
Kurz poskytuje znalosti odborných termínů i výstavby právnických dokumentů. Způsobilosti: Student umí
- díky znalostem syntaktické struktury právnických dokumentů a odborné terminologie porozumět autentickému
psanému i mluvenému textu
- analyzovat text
- vypracovat esej vyjadřující jeho postoje k danému tématu
- na základě adekvátní prezentace argumentů se aktivně účastnit diskuse
- v rámci diskuse porovnávat stanoviska jednotlivých diskutujících
- využívat odborných publikací při překladu právnických textů
- připravit referát
- zprostředkovat informace shrnující obsah, metodologii a cíle své seminární či diplomové práce Předpoklady:
Student umí
- ovládat základní odbornou terminologii potřebnou k vyhledání klíčových informací v autentickém psaném i
mluveném projevu
- znát hlavní rysy výstavby právnického textu a znaky odborného právnického stylu
- zvládat formulaci názorů při diskusi
- koncipovat jednoduchý odborný text


