
D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0151
Název v jazyce výuky Právnická francouzština I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal French I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Klasif. zápočet Počet kreditů 2
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická angličtina I (HP0311)

Právnická němčina I (HP0981)
Právnická španělština I (HP1371)
Právnická ruština I (HP1381)
Právnická francouzština jako další cizí jazyk I. (HP1513)
Právnická francouzština jako další cizí jazyk II. (HP1514)
Právnická francouzština jako další cizí jazyk III. (HP1517)
Právnická francouzština jako další cizí jazyk IV. (HP1518)

Anotace

Cílem předmětu Právnická francouzština I je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s
terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném
právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce
s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost
informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
Probíraná témata: obecné právní instituty, politické instituce Francie, zákonodárný proces, subjektivní práva a
jejich zdroje, subjekty práva, věci a věcná práva
Povinná literatura: 
Tomaščínová J.: Úvod do právnické francouzštiny I, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2011,
ISBN 978-80-87146-44-6, lekce 1-7.
Markéta Larišová : Francouzsko-český a česko francouzský právnický slovník, Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Plzeň 2008 
Cornu : Vocabulaire juridique
http://www.legifrance.gouv.fr : Současná judikatura francouzských soudů, s přihlédnutím k probíraným tématům

Klasifikovaný zápočet:
Písemný semestrální test z probíraných témat + vypracování diferenčního slovníku v rozsahu 50 terminologických
slovních spojení (minimálně dvoučlenných) vybraných ze zvoleného právního textu v rozsahu cca 20 stran.
Hodnocení testu:
95% - 100% výborně 
84% - 94% velmi dobře
70% - 83% dobře
Sylabus

Výuka odborné právnické terminologie pokrývající základní oblasti práva
Práce s autentickými texty týkajícími se daných oborů (znění zákonů, rozsudky)
- obecné právní instituty
- politické instituce Francie
- zákonodárný proces
- subjektivní práva a jejich zdroje
- subjekty práva
-  věci a věcná práva
 



Podmínky zakončení předmětu

Písemný test v rozsahu probrané látky - lekce 1. - 6 (do strany 143) učebnice Úvod do právnické francouzštiny I,
skriptum PF UK, Praha, 2011
Vypracování diferenčního slovníku 50 terminologických spojení (minimálně dvoučlenných) ze zvoleného
právního textu v rozsahu cca 20 stran.
Odevzdání diferenčního slovníčku v tištěné formě je podmínkou k připuštění k písemnému testu.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

PhDr. Jana TomaščínováIntroduction au francais juridique - Úvod do právnické francouzštiny I.
11Praha2011978-80-87146-44-61-67-1521
PhDr. Markéta LarišováFrancouzsko-český a česko-francouzský právnický slovník1I.Praha20081
Gérard CornuVocabulaire juridique18Paris20002-13-050600-32



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0152
Název v jazyce výuky Právnická francouzština II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal French II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Klasif. zápočet Počet kreditů 3
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická francouzština I (HP0151)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právnická francouzština II 
Právnická francouzština je čtyřsemestrální předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do
problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové
oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými
prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem
aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím
jazyce.

V 2. semestru výuky se probírají tato témata :
Biens et droits réels, obligations, exécution des obligations, responsabilité civile, droit de famille, organisation de
la justice, personnes au service de la justice. 

Zakončení předmětu: písemná zkouška
Podmínky pro připuštění ke zkoušce: odevzdání diferenčního hesláře obsahujícího minimálně 50
terminologických spojení vybraných z 20 stran odborného francouzského textu dle vlastní volby.
Požadavky ke zkoušce

1. Písemný test z probraného učiva (viz sylabus a anotace).
Hodnocení testu:
- výborně: 95%-100%
- velmi dobře: 84%-94%
- dobře: 70%-83%
 
2. Diferenční heslář 50 slovních spojení minimálně dvoučlenných vybraných z cca 20 stran odborného
francouzského textu dle vlastní volby. 
Odevzdání diferenčního hesláře spolu s podkladovým textem v tištěného formě je podmínkou pro připuštění k
písemnému testu.
Sylabus

Témata:
- biens et droits réels,
- obligations,
- exécution des obligations,
- responsabilité civile,
- droit de famille,
- organisation de la justice,
- personnes au service de la justice.
Tomaščínová J.: Úvod do právnické francouzštiny I, skriptum PF UK, 2011; lekce 6, 8, 9, 12 - 15



Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Jana Tomaščínová Introduction au francais juridique - Úvod do právnické francouzštiny. 1.. Praha.
11Praha2011978-80-87146-44-66,8,9,12-15127-4101
Jana TomaščínováIntroducton au francais juridique 118-9 upravený text k dispozici u vyučující1
Tomaščínová,J.,Larišová,M.Francouzsko-český právnický slovník1Praha19942
PhDr. Larišová Markéta OlgaFrancouzsko-český a česko- francouzský právnický slovník120082
Cornu G.Vocabulaire juridique1Paris, PUF2-13-050600-32
http://www.legifrance.gouv.fr : Současná judikatura francouzských soudů12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0155
Název v jazyce výuky Právnická francouzština IV
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal French IV
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická francouzština I (HP0151)

Právnická francouzština II (HP0152)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Právnická francouzština IV (HP0157)
Anotace
Právnická francouzština  IV
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních
právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a
porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným
textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o
základních aspektech českého práva v cizím jazyce. V 4. semestru výuky se probírají tato témata :
Droit pénal général, infractions, procédure pénale, administration publique, justice administrative, Union
européenne, justice européenne

Zakončení předmětu:
1. písemný test
2. ústní zkouška - prezentace zvoleného právního problému ve francouzštině. Podkladový materiál: 10 stran

Požadavky ke zkoušce

Zkouška má dvě části.
1. Písemný test v rozdahu probíraného učiva, tj. lekce 24-31
Hodnocení testu:
- výborně: 95%-100%;
- velmi dobře: 84%-94%;
- dobře: 70%-83%
Ústní zkouška z daného učiva + prezentace zvoleného právního problému; pohovor se koná ve zkouškovém
období vždy v pondělí od 9 hodin. Podklad v rozsahu cca 10 stran odborného francouzského textu nutno zaslat
nejpozději ve čtvrtek před plánovaným dnem zkoušky do 23,59.
Sylabus

-  droit pénal général,
-  infractions,
- procédure pénale,
- administration publique,
- justice administrative,
- Union européenne, justice européenne
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Jana Tomaščínová Introduction au francais juridique - Úvod do právnické francouzštiny
II.11Praha2011978-80-87146-44-624-31229-4371
Cornu, G.Vocabulaire juridique 1Paris, PUF2-13-050600-32
PhDr. Larišová Markéta OlgaFrancouzsko-český a česko francouzský právnický slovník1Plzeň20082
http://www.legifrance.gouv.fr : Současná judikatura francouzských soudů12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0181
Název v jazyce výuky Právnická italština I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Italian I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Klasif. zápočet Počet kreditů 2
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická italština jako další cizí jazyk I. (HP0141)

Právnická italština jako další cizí jazyk II. (HP0142)
Právnická francouzština I (HP0151)
Právnická angličtina I (HP0311)
Právnická němčina I (HP0981)
Právnická španělština I (HP1371)
Právnická ruština I (HP1381)

Anotace
Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální
výběrový předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit
je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o
daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou
je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat
schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
Požadavky ke zkoušce

Písemný test (minimální úspěšnost 70%) prověřující znalost probírané terminologie
Sylabus

 

Sistema delle fonti del diritto italiano
Costituzione e fonti costituzionali
Atti aventi forza di legge
Parlamento e formazione delle leggi
Organizzazione amministrativa
Organizzazione giudiziaria
Tutela costituzionale dei diritti dell´uomo 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)
-M. Damohorský: Italsko-český právnický slovník, Praha 1999, Leda
-J. Tomaščínová: Učebnice ve stadiu rukopisu - materiály jsou k dispozici u vyučujícího J. Tomaščínová



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0182
Název v jazyce výuky Právnická italština II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Italian II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Klasif. zápočet Počet kreditů 3
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální
výběrový předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit
je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o
daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou
je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat
schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
Požadavky ke zkoušce

1. Písemný test z probíraného učiva:
-  osoby, způsobilost, zastoupení, prohlášení za mrtvého
-  rodinné právo - příbuzenství, uzavírání sňatku, rozluka, rozvod
-   dědické právo
-   věci a jejich klasifikace
-    klasifikace věcných práv
Minimální úspěšnost: 70%
 
2. Diferenční heslář 50 slovních spojení minimálně dvoučlenných (např. diritto civile, commettere un reato)
vybraných z textu v rozsahu cca 20 stran.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Literatura k dispozici u vyučující11
Bahníková, Benešová, EhrenbergerováItalština11.Praha200180-85927-93-424-27363-4231



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0185
Název v jazyce výuky Právnická italština IV
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Italian IV
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální
výběrový předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit
je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o
daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou
je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat
schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
Požadavky ke zkoušce

Písemný test z probíraných témat + ústní zkouška: prezentace zvoleného právního tématu v rozsahu 10
normostran
-         obchodní společnosti
-         občanské právo procesní
-         trestní právo hmotné
-         trestní právo procesní

-     smluvní právo (smlouva o dílo, smlouva o úschově, smlouva o přepravě, komisionářská smlouva)
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Texty k semináři k dispozici u vyučující11
Tomaščínová, J., Damohorský, M.Italsko-český právnický slovník11Praha, Leda199980-85927-65-92



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0311
Název v jazyce výuky Právnická angličtina I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal English I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Klasif. zápočet Počet kreditů 2
Garant Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická francouzština I (HP0151)

Právnická němčina I (HP0981)
Právnická španělština I (HP1371)
Právnická ruština I (HP1381)
Právnická angličtina jako další cizí jazyk I. (HP1491)
Právnická angličtina jako další cizí jazyk II. (HP1492)
Právnická angličtina jako další cizí jazyk III. (HP1493)
Právnická angličtina jako další cizí jazyk IV. (HP1494)

Anotace
Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální povinně
volitelný předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit
je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o
daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou
je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat
schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
Požadavky ke zkoušce

Pro klasifikovaný zápočet je nutné úspěšně zvládnout zápočtový test, zahrnující prvních 6 lekcí Volume I
Sylabus

Law and Legal Education
Common Law and Equality
Sources od Law - Legislation
Division of Law  (criminal-civic, public - private, substantive - procedural)
Constitution and Politics
The Constitution - Electoral Process

Consolidation Excercises:Unit 1-6
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Marta Chromá et al.New Introduction to Legal English, Revised Edition1Praha: Karolinum2012Volume I1



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0312
Název v jazyce výuky Právnická angličtina II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal English II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Klasif. zápočet Počet kreditů 3
Garant Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická angličtina I (HP0311)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální povinně
volitelný předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit
je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o
daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou
je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat
schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
Požadavky ke zkoušce

Klasifikovaný zápočet je udělen po úspěšném zvládnutí zápočtového testu skládajícího se z látky lekcí 7-12 (lekce
11 je vypuštěna)
 
7. Public International Law
8. Property Law
9. Intellectual Property
10. Introduction to Contracts
12. Family Law
Consolidation Exercises Units 7-12
Sylabus

Lekce 7-12 (lekce 11 je vypuštěna)
7. Public International Law
8. Property Law
9. Intellectual Property
10. Introduction to Contracts
12. Family Law
Consolidation Exercises Units 7-12
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Marta Chromá et al.New Introduction to Legal English, Revised Edition1Praha2012978-80-246-1950-71



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0315
Název v jazyce výuky Právnická angličtina IV
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal English IV
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická angličtina I (HP0311)

Právnická angličtina II (HP0312)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Právnická angličtina IV (HP0317)
Anotace
Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální
výběrový předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit
je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o
daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou
je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat
schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
Požadavky ke zkoušce

Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu a ústní zkoušky. 
Písemný test zahrnuje následující témata a lekce:
19. Criminal law
20. Criminal Procedure
21. EC Law: Introduction and Institutions
21. EC Law: Legislation
23. European Court of Justice
Součástí zkouškového testu je také psaní shrnutí - abstract.
 
Ústní část zkoušky zahrnuje veškerou látku II. dílu učebnice kromě lekcí 16 a 24.
 
Studenti, kteří nemají splněný test PAJ III.  - buď v rámci VP nebo jako předtermín ve výuce či jinak ve starém
systému - musí jako součást zkoušky psát i test  3 (PAJ III.).
 
Sylabus

New Introduction to Legal English, revised edition, 2014, units 19-13 

 
Semester IV
19. Criminal law
20. Criminal Procedure
21. EC Law: Introduction and Institutions
21. EC Law: Legislation
23. European Court of Justice
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Chroma M.New Introduction to Legal English, revised edition Volume II12.Praha, Karolinum201419-231
Black´s Law Dictionary119991
Oxford Dictionary of Law11



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0981
Název v jazyce výuky Právnická němčina I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal German I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Klasif. zápočet Počet kreditů 2
Garant PhDr. Hana Linhartová
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická francouzština I (HP0151)

Právnická angličtina I (HP0311)
Právnická španělština I (HP1371)
Právnická ruština I (HP1381)
Právnická němčina jako další cizí jazyk I. (HP1501)
Právnická němčina jako další cizí jazyk II (HP1502)
Právnická němčina jako další cizí jazyk III. (HP1503)
Právnická němčina jako další cizí jazyk IV. (HP1504)

Anotace
Právnická němčina je čtyřsemestrální výběrový předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do
problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové
oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými
prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem
aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím
jazyce.
Požadavky ke zkoušce

Písemný test v trvání 30 min. obsahuje terminologii a slovní zásobu L 1-6,  opakování základních  mluvnice a
probíraných  gramatických struktur, spojky, předložky, skloňování adjektiv, silná slovesa.
Sylabus

 
Obsahem čtyřsemestrální výuky německého jazyka na právnické fakultě je uvedení studentů do právnické
terminologie (nikoliv výuka práva). Při práci na seminářích se  bude pracovat s  uvedenou učebnicí,  s lekcemi 1 -
6 včetně.  Vychází  se z původních, neadaptovaných odborných textů, jednotlivé obory se neprobírají do hloubky,
důraz je kladen na seznámení studentů se základní terminologií, výuka mluvnice se zaměřuje na gramatické jevy
typické pro odborný styl všeobecně. Cílem je upozornit posluchače na jazyková úskalí odborného stylu do té
míry, aby byli schopni samostatně číst německé odborné publikace z různých právních oborů. Předpokladem
studia odborného jazyka je dobrá znalost gramatického systému němčiny a slovní zásoby na středoškolské úrovni.
Výuka je zakončena písemnou zkouškou v rozsahu probírané látky.  Půlhodinový test lze při nesplnění
požadavků  dvakrát opakovat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Horálková, Linhartová, HenkelNěmčina pro právníky11.(dotisk), nakl. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň20101
Horálková MilenaNěmecko-český právnický slovník11.LEDA spol s r.o.200380-7335-019-X2
Horálková, MilenaČesko-německý právnický slovník11.Plzeň, Aleš Čeněk s.r.o.2011978-80-7380-275-22



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0982
Název v jazyce výuky Právnická němčina II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal German II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Klasif. zápočet Počet kreditů 3
Garant PhDr. Hana Linhartová
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická němčina I (HP0981)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právnická němčina je čtyřsemestrální výběrový předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do
problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové
oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými
prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem
aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím
jazyce.
Požadavky ke zkoušce

Písemný test v trvání 30 min. obsahuje terminologii L 7 - 12,  a dále probíranou gramatiku (jmenné vyjadřování v
N odborných textech, párové spojky).
Sylabus

 
Obsahem čtyřsemestrální výuky německého jazyka na právnické fakultě je uvedení studentů do právnické
terminologie (nikoliv výuka práva). Při práci na seminářích se  bude pracovat s  uvedenou učebnicí,  s
lekcemi   7-12 včetně.  Vychází  se z původních, neadaptovaných odborných textů, jednotlivé obory se neprobírají
do hloubky, důraz je kladen na seznámení studentů se základní terminologií, výuka mluvnice se zaměřuje na
gramatické jevy typické pro odborný styl všeobecně. Cílem je upozornit posluchače na jazyková úskalí odborného
stylu do té míry, aby byli schopni samostatně číst německé odborné publikace z různých právních oborů.
Předpokladem studia odborného jazyka je dobrá znalost gramatického systému němčiny a slovní zásoby na
středoškolské úrovni. Výuka je zakončena písemnou zkouškou v rozsahu probírané látky.  Test  lze při nesplnění
požadavků  dvakrát opakovat.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Horálková, Linhartová, HenkelNěmčina pro právníky11.(dotisk), nakl. Aleš Čeněk, s.r.o.,
Plzeň201080-86898-16-41
Horálková MilenaNěmecko-český právnický slovník11.LEDA spol s r. o.200380-7335-019-X.2
Horálková, MilenaČesko-německý právnický slovník11.Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o.2011978-80-7380-275-22



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP0985
Název v jazyce výuky Právnická němčina IV
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal German IV
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Hana Linhartová
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická němčina I (HP0981)

Právnická němčina II (HP0982)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Právnická němčina IV (HP0987)
Anotace
Právnická němčina je čtyřsemestrální výběrový předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do
problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové
oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými
prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem
aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím
jazyce.
Požadavky ke zkoušce

Písemný test v trvání 30 min. obsahuje terminologii L 19 - 24,  a dále probíranou gramatiku (silná slovesa, trpný
rod, užití příčestí přítomného a minulého v přívlastku, konjunktiv).
Sylabus

 
Obsahem čtyřsemestrální výuky německého jazyka na právnické fakultě je uvedení studentů do právnické
terminologie (nikoliv výuka práva). Při práci na seminářích se  bude pracovat s  uvedenou učebnicí,  s lekcemi 19
- 24 včetně.  Vychází  se z původních, neadaptovaných odborných textů, jednotlivé obory se neprobírají do
hloubky, důraz je kladen na seznámení studentů se základní terminologií, výuka mluvnice se zaměřuje na
gramatické jevy typické pro odborný styl všeobecně.Cílem je upozornit posluchače na jazyková úskalí odborného
stylu do té míry, aby byli schopni samostatně číst německé odborné publikace z různých právních
oborů.Předpokladem studia odborného jazyka je dobrá znalost gramatického systému němčiny a slovní zásoby na
středoškolské úrovni. Výuka je zakončena písemným  testem v rozsahu probírané látky a ústní zkouškou z
úvodních textů lekcí 13-24.  Půlhodinový test i ústní zkoušku lze při nesplnění požadavků  dvakrát opakovat.
 
 
 
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Horálková, Linhartová, HenkelNěmčina pro právníky11 (dotisk), nakl. Aleš Čeněk s.r.o.,
Plzeň201080-86898-16-41
Horálková MilenaNěmecko-český právnický slovník11.LEDA spol s r. o.200380-7335-019-X2
Horálková, MilenaČesko-německý právnický slovník11Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň2011978-80-7380-275-22



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1371
Název v jazyce výuky Právnická španělština I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Spanish I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Klasif. zápočet Počet kreditů 2
Garant PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická francouzština I (HP0151)

Právnická angličtina I (HP0311)
Právnická němčina I (HP0981)
Právnická ruština I (HP1381)
Právnická španělština jako další cizí jazyk I. (HP1511)
Právnická španělština jako další cizí jazyk II. (HP1512)
Právnická španělština jako další cizí jazyk III. (HP1556)
Právnická španělština jako další cizí jazyk IV. (HP1557)

Anotace
Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální
výběrový předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit
je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o
daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou
je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat
schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
Požadavky ke zkoušce

 

Splnění písemného testu alespoň na 70%
Za každý zameškaný seminář studenti odevzdávají písemnou práci podle zadání vyučující.
Test po prvním semestru bude zahrnovat 1-3 lekci učebnice "Introducción al español jurídico".
Sylabus

 Lenguaje jurídico: fuentes y métodosRamas de Derecho
Derecho Constitucional
Textos legales y disposiciones administtrativas
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

BERENDOVÁ, A.Introducción al espaňol jurídico11.Praha : Leges2014978-80-87576-59-51
AGUIRRE BELTRÁN, BlancaEl espaňol por profesiones. El lenguaje jurídico120022
ALCARAZ VARÓ, EnriqueEl espaňol jurídico120022
Diccionario jurídico básico,120022
Diccionario jurídico Espasa120032
Diccionario de la lengua espaňola (RAE)121 nebo 222
DUBSKÝ, Josef Velký španělsko-český slovník119992
DUBSKÝ, JosefVeklý česko-španělský slovník.119962
SANJUAN LOPEZ, Felisa - BUSTINDUY AMADOR, AnaEspanol jurídico. Manual de espaňol
profesional.11.Alcalá de Henares200684-8138-716-91-102
BRYNDA, JiříŠpanělsko-český právnický a ekonomický slovník11.Praha2007978-80-7201-669-32



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1372
Název v jazyce výuky Právnická španělština II
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Spanish II
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Klasif. zápočet Počet kreditů 3
Garant PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická španělština I (HP1371)
Neslučitelnosti Žádné
Anotace
Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální
výběrový předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit
je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o
daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou
je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat
schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
Požadavky ke zkoušce

Splnění závěrečného testu alespoň na 70%

Každá zameškaná hodina bude kompenzována písemnou prací podle aktuálního zadání v semináři (odevzdání
těchto prací je podmínkou zápisu známky do SISu).
 
Test po druhém semestru bude zahrnovat lekce 4-6 z učebnice "Introducción al español jurídico"a doplňující
materiály probrané v semináři..
Sylabus

 Derecho de la persona
Derecho de familia
Sucesiones
Derecho subjetivo
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

viz Právnická španělština I11
viz Právnická španělština I12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1381
Název v jazyce výuky Právnická ruština I
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Russian I
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Klasif. zápočet Počet kreditů 2
Garant doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Žádné
Neslučitelnosti Právnická francouzština I (HP0151)

Právnická ruština jako další cizí jazyk I. (HP0161)
Právnická ruština jako další cizí jazyk II. (HP0162)
Právnická ruština jako další cizí jazyk III. (HP0163)
Právnická ruština jako další cizí jazyk IV. (HP0164)
Právnická angličtina I (HP0311)
Právnická němčina I (HP0981)
Právnická španělština I (HP1371)

Anotace
Jazyk ruský I je součást předmětu jazyk ruský I - IV společného základu.Vstupní jazykové znalosti a dovednosti
musí odpovídat úrovni maturitní zkoušky nebo úrovni B1 Evropského referenčního rámce. Cílem je uvést
studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné
jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s
výrazovými prostředky ruského práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s
cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech práva v ruském
jazyce. 
Požadavky ke zkoušce

Zvládnutí látky v rozsahu lekcí 1 - 5 učebnice Ruština pro právníky (2008) a doplňkových textů;
aktivní účast na výuce;
abslvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.
Sylabus

Témata:Výchozí pojmy právní vědy,Stát,Obecné pojmy právní vědy,Ústavní právo,Volební systém.
Vstupní požadavky

Vstupní jazykové znalosti a dovednosti musí odpovídat úrovni maturitní zkoušky nebo úrovni B1 Evropského
referenčního rámce.
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

Rezková JaroslavaRuština pro právníky12. vydáníPraha2008ISBN 978-80-246-1612-41



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1385
Název v jazyce výuky Právnická ruština IV
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Russian IV
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická ruština I (HP1381)

Právnická ruština II (HP1382)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Právnická ruština IV (HP1387)
Anotace
Jazyk ruský IV je 4. část povinného jazyka ve společném základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky
odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti,
poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky
ruského práva. Základní metodou je práce s odborným textem. 

Témata:
Trestní právo hmotné obecná část
Trestní právo hmotné zvláštní část
Trestní právo procesní 
Trestní řízení ve věcech dětí a mladistvých 
Mezinárodní právo
Evropské právo
Požadavky ke zkoušce

Zvládnutí látky v rozsahu lekcí 16 - 20 učebnice Ruština pro právníky (2008) a doplňkových textů předložených
vyučujícím;
aktivní účast na výuce;
abslvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:



D – Charakteristika studijního předmětu
Kód HP1395
Název v jazyce výuky Právnická španělština IV
Název v českém jazyce  
Název v anglickém jazyce Legal Spanish IV
Výuka v jazyce čeština
Typ a zařazení
předmětu

 Zařazení  Ročník  Semestr  

Forma a rozsah výuky Prezenční Cvičení/přednášky (hodiny/týden) 2/0
Ukončení a kredity Zkouška Počet kreditů 4
Garant PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Prerekvizity Žádné
Korekvizity Právnická španělština I (HP1371)

Právnická španělština II (HP1372)

Atributy Odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Neslučitelnosti Právnická španělština IV (HP1397)
Anotace
Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální
výběrový předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit
je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o
daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou
je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat
schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
Požadavky ke zkoušce

Splnění závěrečného testu alespoň na 70%
Každá zameškaná hodina bude kompenzována prací podle aktuálního zadání v semináři (odevzdání těchto prací je
podmínkou pro zápis výsledné známky do SISu).
Studenti si mohou vybrat mezi ústní zkouškou nebo zpracováním španělsko-českého glosáře z odborného textu v
rozsahu min. 20 tiskových stran.

 
Test po čtvrtém semestru zahrnuje 9., 12. a 13. lekci z učebnice "Introducción al español jurídico" a doplňující
texty probrané v semináři.
Sylabus

Proceso civil
El Código Penal español (reforma penal 2015)
Autoría y coautoría de los delitos
Penas
Proceso penal
Resoluciones judiciales y sentencias (macroestructura)
Studijní literatura (typ Z - základní, D - doplňkový)

viz Právnická španělština I11
viz Právnická španělština I12



Metody výuky a studijní zátěž v hodinách ECTS kredity (0 h = 1 ECTS kredit)

Činnost Kredity Hodiny
Celkem 0 0
Systém hodnocení studenta

Forma Váha, %
Celkem 0
Zvláštní podmínky a podrobnosti:
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