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1. Obsah balíčku studijních opor


obsahové zaměření přednášek



literatura základní a doporučená



pokyny k získání zkoušky



komunikace s tutorem

2. Anotace předmětu



Cíl předmětu:

Formou jednotlivých přednášek seznamuje studenty s právní problematikou. Je zaměřen
především na výklad elementárních právních pojmů. Studenti se seznámí se základy teorie
práva (co je to právní norma, právní řád, právní skutečnosti apod.), bude jim vyloženo
dědické a rodinné právo. Dále se seznámí se základy práva soukromého. Stručně se zabývá i
právním systémem ČR, dělbou mocí (výklad Ústavy a Listiny základních práv a svobod).

!













Obsah předmětu:
Úvod do nauky
Právo a společnost
Stát, vznik státu, zánik státu, formy státu, státní orgány
Právo jako systém, prameny práva
Nástin tvorby práva
Právní předpis a právní norma
Právní vztahy, právní odpovědnost, právní skutečnosti
Základy soukromého práva, zásady soukromého práva, úvod do občanského práva
Úvod do věcných práv a věcných práv k věci cizí
Závazky, jejich vznik, změna a zánik
Vybrané instituty rodinného práva.
Hlavní pojmy práva obchodního, trestního a pracovního
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3. Literatura základní a doporučená


Základní:
SPIRIT, M. Úvod do studia práva, 2. vydání, Grada Publishing, Plzeň 2014
JANKŮ, M. A KOL. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 3. vydání,
C.H.BECK, Praha 2008
ŠÍMA, A., SUK., M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 9. doplněné vydání,
C.H.BECK, Praha 2009
(literatura je dostupná např. na: http://www.alescenek.cz/detail/zaklady-prava-proposluchace-nepravnickych-fakult-3-vydani:300003:580595.html )
Doporučená:
KNAPP, V. Teorie práva, C.H.BECK, Praha 1999

4. Úkoly pro kombinované studium

!
Úkolem studentů kombinovaného studia je příprava dle blokové výuky a literatury (viz. bod
3). Průběh zkoušky a časté chyby budou konzultovány na jednotlivých
tutoriálech/přednáškách.

5. Specifikace požadavků k zápočtu a zkoušce
Předmět je zakončen ústní zkouškou, která spočívá ve zvládnutí obsahu předmětu (viz.
anotace). Student musí především prokázat základní orientaci v pojmech právní teorie,
základní orientaci v Ústavě a Listině základních práv a svobod, základní orientaci v pojmech
soukromého práva, zejména práva občanského, dále práva rodinného, obchodního,
pracovního a trestního.
Přihlašování na zkoušku se provádí elektronicky, termíny jsou uvedené na Portálu ZČU.
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6. Komunikace s tutorem
Tutor: Mgr. Petr Ptáček




E-mail: ptacekp@kpo.zcu.cz; petr-ptacek@post.cz
Telefon: 603 206 274 (mobil)
Konzultační hodiny:

během společných konzultací a dle telefonické domluvy
v kanceláři Fakulty právnické ZČU č. PC 119

v den blokové výuky bude konzultační místnost uvedena
Kancelář v rozpisu u vrátnice v budově FEK, Cheb, Hradební 22,
resp. Univerzitní 22, Plzeň.

7. Metodický návod pro práci se studijními oporami
Základními studijními zdroji jsou učebnice (např. Janků, M. a kol. Základy práva pro
posluchače neprávnických fakult, 3. vydání, C.H.BECK, Praha 2008) a tutoriály/přednášky,
kde se dozvíte od tutora/přednášejícího aktuální informace. Neváhejte tutora/přednášejícího
kontaktovat, pokud budete mít jakékoli interpretační potíže.
Témata z programu výuky prostudujte v rozsahu daném obsahem předmětu.
8. Konzultace – tutoriály


Konzultace se konají formou blokové prezenční výuky, během které budou studentům
vysvětlena vybraná témata.
Obsah 1. bloku:
Úvod do nauky
Právo a společnost
Stát, vznik státu, zánik státu, formy státu, státní orgány
Právo jako systém, prameny práva
Nástin tvorby práva
Právní předpis a právní norma
Obsah 2. bloku:
Právní vztahy, právní odpovědnost, právní skutečnosti
Základy soukromého práva, zásady soukromého práva, úvod do občanského práva
Úvod do věcných práv a věcných práv k věci cizí
Závazky, jejich vznik, změna a zánik vybrané instituty rodinného práva.
Vybrané instituty rodinného práva.
Hlavní pojmy práva obchodního, trestního a pracovního.
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