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A-I – Základní informace o podávání návrhu studijního programu 

Název vysoké školy: UNIVERZITA KARLOVA 

Název fakulty: Právnická fakulta 

Název studijního programu: Právo a právní věda 

Typ žádosti: 

žádost o udělení oprávnění uskutečňovat od akademického roku 2020/2021 studijní program 

v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání   
 

Datum vyjádření akademického senátu fakulty: 21. března 2019  

Datum schválení vědeckou radou fakulty: 11. dubna 2019 

ISCED F: 0421 
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B-Ia – Základní evidenční údaje o studijním programu 

Název studijního programu 

v jazyce výuky 
Právo a právní věda 

Název studijního programu 

v jazyce výuky 
Law and Jurisprudence 

Překlad názvu studijního 

programu do ČJ 
- 

Překlad názvu studijního 

programu do AJ 
Law and Jurisprudence 

Typ studijního programu magisterský 

Profil studijního programu akademicky zaměřený 

Názvy specializací v jazyce výuky - 

Překlad názvů specializací do ČJ - 

Překlad názvů specializací do AJ - 

Sdružené studium Ne 

Forma studia prezenční 

Standardní doba studia 5 let 

Jazyk výuky studijního programu český, anglický 

Udělovaný akademický titul Mgr. 

Typ diplomu pro meziuniverzitní 

studium 
- 

Státní rigorózní zkouška Ano Udělovaný akademický titul JUDr. 

související 

doktorský 

SP 

Teoretické právní vědy – finanční právo a finanční věda 

Teoretické právní vědy – ústavní právo a státověda 

Teoretické právní vědy – mezinárodní právo 

Teoretické právní vědy – evropské právo 

Teoretické právní vědy – správní právo a správní věda 

Teoretické právní vědy – právo životního prostředí 

Teoretické právní vědy – mezinárodní právo soukromé a 

právo mezinárodního obchodu 

Teoretické právní vědy – trestní právo, kriminologie a 

kriminalistika 

Teoretické právní vědy – občanské právo 

Teoretické právní vědy – obchodní právo 

Teoretické právní vědy – pracovní právo a právo sociálního 

zabezpečení 

Teoretické právní vědy – právní dějiny a římské právo 

Teoretické právní vědy – teorie, filozofie a sociologie práva 

Theoretical Legal Sciences – Law and Legal Theory in 

European Context 

Garant studijního programu doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 

Předpokládaný počet přijímaných 

uchazečů ke studiu ve studijním 

programu  

předpokládaný počet uchazečů cca 700 (tento počet se může 

v následujících akademických letech měnit v návaznosti na poměr 

přijatých uchazečů a zapsaných studentů a na demografický vývoj 

populace) 

Zaměření na přípravu k výkonu 

regulovaného povolání 
Ne 
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Zaměření na přípravu odborníků z 

oblasti bezpečnosti České republiky 
Ne 

Uznávací orgán - 

Oblast(i) vzdělávání   

(u více oblastí vzdělávání také podíl 

jednotlivých oblastí vzdělávání na výuce v %) 

22 Právo 

 

Stávající studijní programy a 

obory, které nový studijní program 

nahrazuje, včetně počtu studentů 

název SP název SO počet studentů 

Právo a právní věda
1
(SP1) Právo cca 3 700 

Právo a právní věda
2
(SP2)  0 

   

   

   

Poznámka k vazbě nového 

studijního programu na stávající 

SP/SO 

Studenti stávajícího studijního programu SP1 mohou dostudovat 

v navrhovaném studijním programu podle studijního plánu, podle kterého 

začali studovat ve stávajících studijních programech. 

Studenti stávajícího studijního programu SP2 nemohou dostudovat 

v navrhovaném studijním programu podle studijního plánu, podle kterého 

začali studovat ve stávajících studijních programech. 

   

                                                           

1
 Jde o studijní program Právo a právní věda, který byl akreditován Akreditační komisí do 22. července 2020 

a zákonem prodloužen do 31. prosince 2024. 

2
 Jde o studijní program Právo a právní věda akreditovaný Radou pro vnitřní hodnocení do 23. srpna 2023. První 

studenti nastoupí do tohoto studijního programu od akademického roku 2019/2020. 
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B-Ib – Charakteristika studijního programu 

Cíle studia ve studijním programu  

Obecný popis a charakteristika SP 

shrnující základní informace o daném 

SP 

Cílem studijního programu Právo a právní věda je poskytovat 

v České republice komplexní právní vzdělání a připravit studenty 

na činnost v právnických profesích (soudce, státní zástupce, 

advokát, notář, insolvenční správce, soudní exekutor, rozhodce 

nebo mediátor), jako právníků ve veřejném nebo soukromém 

sektoru nebo v akademické sféře a v dalších institucích 

zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. Studijní 

program má teoretický znalostní základ doplněný o praktickou 

dovednostní složku. V rámci studia je možné se zaměřit na určitý 

vědní právní obor nebo obory. 

Charakteristika studijního programu 

ODBORNÁ A OBOROVÁ CHARAKTERISTIKA SP: 

 Jaké je odborné zaměření SP?  

Magisterský studijní program Právo a právní věda pokrývá svými 

povinnými předměty veškeré základní tematické okruhy v oblasti 

vzdělávání právo (jednotlivé vědní právní obory). Studijní program 

je tak odborně zaměřen na všechny tyto základní tematické okruhy 

a poskytuje komplexní právnické vzdělání magisterského stupně. 

Jde o tyto jednotlivé vědní právní obory: 

a) Teorie práva, 

b) Římské právo, 

c) Dějiny práva, 

d) Státověda, 

e) Občanské právo hmotné, 

f) Ústavní právo, 

g) Evropské právo, 

h) Občanské právo procesní, 

i) Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního 

obchodu, 

j) Mezinárodní právo (veřejné), 

k) Obchodní právo, 

l) Trestní právo, 

m) Správní právo, 

n) Pracovní právo, 

o) Finanční právo, 

p) Právo životního prostředí, 

q) Právo sociálního zabezpečení. 

Z těchto vědních oborů, resp. předmětů, jsou základními 

teoretickými studijními předměty profilujícího základu: 

Občanské právo hmotné, Občanské právo procesní, Trestní právo, 

Správní právo, Obchodní právo a Ústavní právo. Skutečnost, že 

tyto předměty jsou základními teoretickými studijními předměty 

profilujícího základu, se odráží v tom, že tyto předměty jsou 

tematickými okruhy soukromoprávní nebo veřejnoprávní části 

státní závěrečné zkoušky a jejich formou kontroly studia je 

klauzurní práce. 

Další výše uvedené vědní obory, resp. předměty, jsou ostatními 

studijními předměty profilujícího základu. 

Vedle výše uvedených předmětů, jsou povinnými předměty 

(příp. povinně volitelnými předměty v rámci příslušné skupiny) 

ještě tyto související předměty: 

a) Úvod do studia práva,  
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b) Diplomový seminář,  

c) skupina dovednostních povinně volitelných předmětů 

(seznam viz níže) 

d) skupina předmětů odborných právních praxí, 

e) Politologie, 

f) Právo a ekonomie, 

g) jazykové povinně volitelné předměty (seznam viz níže), 

h) povinně volitelné předměty společenskovědního základu 

(Sociologie pro právníky, Právní filozofie, Psychologie pro 

právníky a Profesní etika v právní teorii a praxi). 

Související tvůrčí činnost je vyvíjena ve všech výše uvedených 

vědních právních oborech. Výsledky tvůrčí činnosti jsou průběžně 

zapracovávány do vzdělávací činnosti. To se odráží zejména při 

tvorbě učebnic, skript a dalších výukových materiálů. Další formou 

je aktualizace povinně volitelných a volitelných předmětů, 

resp. vývoj předmětů nových, a to zejména v závislosti na vývoji 

jednotlivých vědních právních oborů, jakož i těsná odborná 

interakce se studenty na platformách typu vědeckých seminářů. 

Pokud jsou součástí daného SP specializace, 

popište jejich odborné zaměření v rámci SP. 

Součástí studijního programu nejsou specializace. Nicméně ve 

studijním programu je možné více se zaměřit na určitý vědní 

právní obor nebo obory, a to pomocí volby tématu diplomové 

práce, výběrem obecně povinně volitelných a volitelných předmětů 

a jejich modulů a složením příslušné části státní závěrečné 

zkoušky. 

V závislosti na označení popište, zdali se jedná 

spíše o akademicky či profesně zaměřený SP.   

Studijní program Právo a právní věda je akademicky zaměřeným 

studijním programem. Studijní plán je sestaven tak, aby umožňoval 

studentům získat zejména teoretické právní znalosti potřebné pro 

výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a  osvojit si 

nezbytné praktické dovednosti a schopnosti v právních oblastech. 

Jaké jsou záměry dalšího odborného rozvoje 

daného SP?  

Studijní plán studijního programu se bude měnit v návaznosti na 

změnu právní úpravy, příp. společenských podmínek. Lze 

předpokládat, že půjde nejenom o vytváření nových povinně 

volitelných předmětů a volitelných předmětů, ale i o úpravu sylabů 

povinných předmětů. V případě zásadnější změny nelze vyloučit 

ani zrušení stávajících nebo zavedení nových povinných předmětů.  

V případě potřeby budou prováděny změny studijního programu 

reagující na požadavky praxe (např. změna požadavků znalostí 

a dovedností pro výkon tradičních právnických profesí). Za tímto 

účelem byl návrh studijního programu již před jeho schválením 

konzultován se zástupci právnických profesních komor, zájmových 

sdružení i veřejných institucí (např. České advokátní komory, 

Notářské komory ČR, Unie státních zástupců, Soudcovské unie, 

Unie podnikových právníků, Nejvyššího státního zastupitelství, 

Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva vnitra ČR). Tyto 

konzultace budou pokračovat i při realizaci studijního programu 

a mohou vyvolat potřebu jeho změny. 

Při provádění výše uvedených změn bude postupováno v souladu 

s Akreditačním řádem UK a navazujícím opatřením rektora 

upravujícím možnost provádění změn ve studijním programu. 

CHARAKTERISTIKA SP Z HLEDISKA VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI  

Jaká je charakteristika SP v kontextu strategie 

vzdělávací činnosti na fakultě?   

Studijní program Právo a právní věda je v současné době jediným 

studijním programem ze skupiny bakalářských a magisterských 

studijních programů uskutečňovaných na fakultě, proto má pro 
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fakultu v rámci její vzdělávací činnosti nezastupitelné a jedinečné 

místo.  

Předpokládá se, že do výuky v rámci studijního programu budou 

stále více zapojováni zahraniční pedagogové, bude posilována 

výuka předmětů v cizích jazycích (například možnost propojení 

výuky s programem Erasmus+). Tyto skutečnosti přispějí 

k prohloubení internacionalizace fakulty nejen ve výukové 

činnosti. 

Čím je daný SP jedinečný v kontextu vzdělávací 

činnosti na UK? Jaké jsou jeho obsahové 

odlišnosti nebo překryvy s jinými studijními 

programy na UK?    

Studijní program Právo a právní věda je jedinečný v rámci celé 

Univerzity Karlovy, a to s ohledem na jeho zaměření na přípravu 

právníků s komplexními znalostmi a dovednostmi. Žádný jiný 

stejný nebo obdobný studijní program není v rámci Univerzity 

Karlovy uskutečňován (s výjimkou stejně označených studijních 

programů na PF UK, které má navrhovaný studijní program 

nahradit). 

V rámci České republiky uskutečňují program Právo a právní věda 

s obdobným studijním plánem ještě ostatní tři právnické fakulty na 

veřejných vysokých školách (Právnická fakulta Masarykovy 

Univerzity v Brně, Právnická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci a Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni).    

Jakým způsobem zohledňuje daný SP 

společenskou poptávku a možnosti uplatnění 

absolventa v současné společnosti?    

Společenská poptávka po absolventech s právnickým vzděláním je 

vysoká a prakticky konstantní. Je potřeba, aby na trhu práce byli 

absolventi studijního programu Právo a právní věda, kteří jediní 

mohou vykonávat tradiční právnická povolání (např. advokát, 

notář, státní zástupce, soudce, exekutor), mohou působit jako 

právníci v soukromém a veřejném sektoru a v právnické 

akademické sféře. Uplatnitelnost absolventů navíc zdaleka 

přesahuje tradiční právnická povolání, což je dáno jednak vývojem 

společnosti, jednak universálním profilem absolventů.  

Cílem studijního programu je zvyšovat kvalitu mediánového 

absolventa při zachování absolventů s excelentními výsledky. 

Jaké jsou záměry dalšího rozvoje SP z hlediska 

vzdělávací činnosti na fakultě?   

S ohledem na současnou právní úpravu tradičních právnických 

profesí je nutné, aby tento studijní program i nadále existoval 

a jeho absolventi mohli tyto profese vykonávat. Stejně tak se 

i nadále budou právníci uplatňovat v soukromém a veřejném 

sektoru a v akademické sféře. Nelze předpokládat, že by činnosti 

právníků byly nahrazeny postupující robotizací práce. Ve 

společnosti tak bude i nadále potřeba osob s komplexním 

právnickým vzděláním, které budou disponovat znalostmi 

a dovednostmi z právní oblasti, a budou tak schopny reagovat na 

aktuální společenskou situaci (globalizace, migrace, digitalizace 

apod.).  

Proto nedělený pětiletý magisterský studijní program Právo 

a právní věda bude i nadále tvořit klíčový studijní program 

realizovaný na PF UK. 

CHARAKTERISTIKA SP Z HLEDISKA ORGANIZACE STUDIA  

Popište obsahové změny oproti studijnímu 

programu či programům, nebo studijnímu oboru 

či oborům, na které tento SP obsahově navazuje.    

Oproti stávajícímu studijnímu programu Právo a právní věda 

dochází k těmto změnám: 

- profil absolventa je změněn v návaznosti na rámcový profil 

absolventa podle nařízení vlády č. 275/2016 Sb., 

- dochází k posílení dovednostní složky ve studijním 

programu zejména formou 

- posílení dovednostní složky na seminářích v povinných 
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předmětech 

- stanovení povinnosti absolvovat alespoň jeden předmět 

ze skupiny povinně volitelných předmětů odborných 

právních praxí 

- stanovení povinnosti absolvovat alespoň dva předměty 

ze skupiny dovednostních povinně volitelných 

předmětů, 

- zavedení nového studijního předmětu Úvod do studia 

práva (viz níže) 

- s ohledem na vyšší počet studijních povinností a omezení 

možnosti opakovaného zápisu je studium náročnější, ale 

zároveň díky změnám způsobu výuky a kontrol studia 

kvalitnější, 

- dochází k posílení výuky zejména základních teoretických 

předmětů profilujícího základu a k posunu výuky platného 

práva do nižších ročníků, 

- dochází k posílení výuky povinných předmětů a povinně 

volitelných předmětů v anglickém jazyce, příp. jiných 

cizích jazycích, 

- dochází ke změně u předpokladů pro konání jednotlivých 

částí státní závěrečné zkoušky (viz níže) 

- dochází ke sjednocení forem kontrol studia u jednotlivých 

povinných a povinně volitelných předmětů (viz níže), 

- dochází ke změně forem a metod výuky (viz níže), 

- dochází ke změně ve výuce předmětů právní historie 

a zvýšení jejich provázanosti s ostatními povinnými 

předměty (viz níže) 

- dochází ke změně ve výuce ekonomie (nahrazení předmětu 

Teorie národního hospodářství I a II předměty Právo 

a ekonomie I a II) 

- dochází k posunu výuky jazykových předmětů na začátek 

studia 

V případě realizace SP společně se zahraniční 

VŠ popište důvody a okolnosti této spolupráce.    

Studijní program není realizován společně se zahraniční vysokou 

školou.  

Pokud jsou součástí SP specializace, popište 

stručně jejich význam, zaměření a členění 

v rámci SP, včetně struktury studijního plánu 

včetně případného vztahu k studijnímu plánu bez 

specializací.  Zdůvodněte případný nižší počet 

kreditů za společnou část studijního plánu než 

50%.   

Součástí studijního programu nejsou specializace. Nicméně ve 

studijním programu je možné více se zaměřit na určitý vědní 

právní obor nebo obory, a to pomocí volby tématu diplomové 

práce, výběrem obecně povinně volitelných a volitelných předmětů 

a jejich modulů a složením příslušné části státní závěrečné 

zkoušky. 

Pokud je součástí SP „sdružené studium“, 

popište strukturu studijních plánů, případné 

přidružené studijní plány jiných SP apod.    
Součástí studijního programu není sdružené studium. 

Zde můžete uvést další komentáře, poznámky, 

vysvětlení k organizaci studia či vypíchnout 

konkrétní specifika daného SP, které považujete 

za zajímavé.    

   

 

 

 

 

V případě ne zcela uspokojivého personálního 

zabezpečení uveďte informace o personálním 

rozvoji (např. plánované habilitace, PhD 

studium apod.). 

Fakulta dbá na to, aby každý základní tematický okruh oblasti 

vzdělávání právo měl dostatek akademických pracovníků 

s příslušnou vědeckou hodností (profesor, docent, odborný asistent 

s vědeckou hodností) s cílem zajistit kvalitní vzdělávací 

a související činnosti. 

V letech 2006 až 2013 proběhlo celkem 22 habilitačních řízení 

a 18 řízení ke jmenování profesorem. Úspěšně bylo ukončeno 

19 habilitačních řízení a 12 řízení ke jmenování profesorem. 
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Od roku 2014 do současnosti (2. ledna 2019) proběhlo celkem 23 

habilitačních řízení a 9 řízení ke jmenování profesorem. Úspěšně 

bylo ukončeno 18 habilitačních řízení a 5 řízení ke jmenování 

profesorem. 

V současné době probíhají 3 habilitační řízení a 6 řízení ke 

jmenování profesorem. Výhledově je plánováno zahájení dalších 

5 habilitačních řízení a 4 řízení ke jmenování profesorem. 

Jaké jsou záměry rozvoje daného SP z hlediska 

organizace studia?    

Z hlediska organizace studia bude v případě personálních 

a prostorových možností snahou i nadále snižovat počet studentů 

v jednotlivých seminárních skupinách. 

Studijní program se také bude přizpůsobovat v případě, že dojde ke 

změně univerzitních nebo fakultních vnitřních předpisů 

upravujících organizaci studia (zejména Studijní a zkušební řád 

UK a Pravidla pro organizaci studia na PF UK). 

Pracoviště fakulty, která zajišťují výuku. 

Katedra teorie práva a právních učení 

Katedra politologie a sociologie 

Katedra právních dějin 

Katedra občanského práva 

Katedra trestního práva 

Katedra obchodního práva 

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 

Katedra ústavního práva 

Katedra národního hospodářství 

Katedra správního práva a správní vědy 

Katedra finančního práva a finanční vědy 

Katedra práva životního prostředí 

Katedra mezinárodního práva 

Katedra evropského práva 

Katedra jazyků 

Katedra tělesné výchovy 

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního 

Ústav právních dějin 

Centrum zdravotnického práva 

Centrum právních dovedností 

Centrum mimosoudního řešení sporů 

Profil absolventa studijního programu 

Profil absolventa studijního programu odpovídá rámcovému profilu absolventa v oblasti vzdělávání Právo 

podle nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství.  

Odborné znalosti 

Absolvent studijního programu získá studiem tyto znalosti: 

1. znalosti teorie práva, včetně právní metodologie, 

2. znalosti historických kořenů, pramenů práva a systému práva včetně pojmů, teorií a metod tvorby, 

výkladu a používání práva v širším společenském kontextu, 
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3. znalosti právních institutů, principů a pravidel právních oborů, které jsou základními tematickými 

okruhy oblasti vzdělávání právo, a to včetně vybraných meziodvětvových souvislostí a souvislostí 

s evropským a mezinárodním právem, 

4. znalosti metod potřebných pro samostatný výkon odborných právních a jiných obdobných profesních 

činností, a to včetně právně výzkumných metod, 

5. znalosti týkající se porozumění etickým aspektům právní praxe a společenské odpovědnosti při jejím 

výkonu. 

Odborné dovednosti a obecné způsobilosti 

Absolvent studijního programu má tyto odborné dovednosti a obecné způsobilosti: 

1. připravovat a formulovat právní listiny; činit podání k orgánům veřejné moci a vystupovat v jednáních 

před těmito orgány; opatřovat, shromažďovat a hodnotit podklady a připravovat rozhodnutí a jiné úkony 

orgánů veřejné moci, 

2. vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat právní normy, soudní rozhodnutí a další informace potřebné 

pro řešení právních a jiných problémů spojených s právní praxí, 

3. analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argument a protiargument, 

4. přizpůsobit se změně právní úpravy, 

5. identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních praktických situacích a navrhovat jejich 

řešení, 

6. používat právní informační systémy, které absolventu umožní vyhledat relevantní právní předpisy, 

judikaturu, vnitřní předpisy a jiné relevantní zdroje. 

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Absolventi se mohou uplatnit: 

1. v odpovídajících tradičních právnických profesích (soudci, státní zástupci, advokáti, notáři, insolvenční 

správci, soudní exekutoři, rozhodci nebo mediátoři), 

2. jako právníci ve veřejném a soukromém sektoru, 

3. v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. 

 

 

Návaznost na další typy studijních programů 

Na magisterský studijní program Právo a právní věda navazuje 14 doktorských studijních programů, a to 

Teoretické právní vědy – finanční právo a finanční věda 

Teoretické právní vědy – ústavní právo a státověda 

Teoretické právní vědy – mezinárodní právo 

Teoretické právní vědy – evropské právo 

Teoretické právní vědy – správní právo a správní věda 

Teoretické právní vědy – právo životního prostředí 

Teoretické právní vědy – mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu 

Teoretické právní vědy – trestní právo, kriminologie a kriminalistika 

Teoretické právní vědy – občanské právo 

Teoretické právní vědy – obchodní právo 

Teoretické právní vědy – pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 

Teoretické právní vědy – právní dějiny a římské právo 

Teoretické právní vědy – teorie, filozofie a sociologie práva 

Theoretical Legal Sciences – Law and Legal Theory in European Context 

 
 

  



Verze ze dne 9. července 2019 po schválení Vědeckou radou PF UK  

11 

POUZE PRO RUK 

 

Profil absolventa pro dodatek k diplomu – český jazyk (750 znaků – plný studijní plán, 340 znaků sdružené studium) 

Profil absolventa pro plný studijní plán bez specializací – český jazyk 

Absolvent získává znalosti teorie práva a právních institutů, právních pravidel a principů všech základních 

právních oborů v kontextu evropského práva, v mezinárodním srovnání a v širších společenskovědních 

souvislostech. Absolvent má odborné právnické dovednosti, je schopen sepisovat právní listiny, interpretovat 

právní pravidla a právně argumentovat. Absolventi se mohou uplatnit v tradičních právnických profesích 

soudce, státního zástupce, advokáta či notáře, jako právníci ve veřejném nebo soukromém sektoru nebo v 

akademické sféře. 

Profil absolventa pro dodatek k diplomu – anglický jazyk (850 znaků – plný studijní plán, 375 sdružené studium) 

Profil absolventa pro plný studijní plán bez specializací – anglický jazyk 

The graduate has acquired the knowledge of legal theory, legal concepts, legal rules and principles of all basic 

branches of law within the contexts of European law, international comparison and a wider scope of social 

conditions and circumstances. The graduate has acquired professional legal skills including the competence to 

draft legal documents, interpret legal rules and present legal arguments. The graduate is fully qualified to join 

traditional legal professions such as a judge, prosecuting attorney, attorney-at-law or public notary, to act as a 

lawyer in public or private sectors, or to pursue the career in academia. 
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B-IIa – Studijní plány pro bakalářské a magisterské SP 

Označení studijního plánu Studijní plán pro prezenční formu    
 

Studijní předměty studijního plánu se dělí na 

1) povinné předměty, 

2) povinně volitelné předměty 

a. povinně volitelné předměty v jednotlivých skupinách povinně volitelných předmětů a 

b. obecné povinně volitelné předměty. 

3) volitelné předměty. 
 

Studijní předměty studijního plánu se dále dělí na 

1) základní teoretické studijní předměty profilujícího základu, 

2) ostatní studijní předměty profilujícího základu a 

3) ostatní studijní předměty. 

 

Povinné předměty a předměty v jednotlivých skupinách povinně volitelných předmětů lze rozdělit na 6 níže 

uvedených tematických skupin. Obsahem každé skupiny jsou předměty, které spolu určitým způsobem 

souvisí. 

1) Skupina soukromoprávních předmětů 

Do této skupiny patří  

- základní teoretické studijní předměty profilujícího základu Občanské právo hmotné, Občanské 

právo procesní, Občanské právo hmotné a procesní a Obchodní právo  

- ostatní studijní předměty profilujícího základu Pracovní právo a Mezinárodní právo soukromé 

a právo mezinárodního obchodu 

2) Skupina veřejnoprávních předmětů 

Do této skupiny patří  

- základní teoretické studijní předměty profilujícího základu Správní právo a Trestní právo  

- ostatní studijní předměty profilujícího základu Finanční právo, Právo životního prostředí 

a Právo sociálního zabezpečení 

3) Skupina ústavních, mezinárodních a evropských předmětů  

Do této skupiny patří  

- základní teoretický studijní předmět profilujícího základu Ústavní právo, 

- ostatní studijní předměty profilujícího základu Státověda, Mezinárodní právo veřejné 

a Evropské právo. 

4) Skupina právněteoretických, právněromanistických a právněhistorických předmětů 

Do této skupiny patří ostatní studijní předměty profilujícího základu Teorie práva, Římské právo a 

základy novodobého práva soukromého, Historické základy českého práva a Vývoj velkých 

právních systémů. 

5) Skupina dovednostních předmětů a předmětů odborných právních praxí 

Do této skupiny patří  

- ostatní studijní předmět Úvod do studia práva, 

- ostatní studijní předměty ve skupině dovednostních povinně volitelných předmětů (viz níže), 

- ostatní studijní předměty ve skupině povinně volitelných předmětů odborných právních praxí 

(viz níže), 

- ostatní studijní předmět Diplomový seminář (povinný předmět pro zpracování závěrečné práce) 

6) Skupina společenskovědních a jazykových předmětů 

Do této skupiny patří  

- ostatní studijní předměty Politologie a Právo a ekonomie, 

- ostatní studijní předměty ve skupině povinně volitelných předmětů společenskovědního 

základu (viz níže), 

- ostatní studijní předměty ve skupině jazykových povinně volitelných předmětů (viz níže). 
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Povinné předměty  

Povinné předměty jsou v tabulce rozděleny podle jednotlivých tematických skupin. Jsou-li u studijních 

předmětů profilujícího základu uvedeny dvě osoby, jde o současného garanta předmětu a vyučujícího, který 

může současného garanta nahradit v průběhu uskutečňování studijního programu.  

Název předmětu 
rozsah
3 

způsob 

ověření 

počet 

kreditů 

garant předmětu / vyučující 
jméno, příjmení, titul 

dopor. 

roč/sem 
PPZ 

ZT 

PPZ 

Skupina soukromoprávních předmětů 

Občanské právo hmotné I 2+2 KZ  3 

prof. JUDr. Jan Dvořák, 

CSc. / doc. JUDr. Ondřej 

Frinta, Ph.D. 

1/LS ano ano 

Občanské právo hmotné II 2+2 KZ  3 

doc. JUDr. Michaela 

Hendrychová, CSc. / doc. 

JUDr. Ondřej Frinta, 

Ph.D. 

2/ZS ano ano 

Občanské právo hmotné III 2+2 Zk Ú 3 

doc. JUDr. Michaela 

Hendrychová, CSc. / 

prof. JUDr. Jan Dvořák, 

CSc. 

2/LS ano ano 

Občanské právo hmotné IV 2+2 KZ  3 
doc. JUDr. PhDr. David 

Elischer, Ph.D. 
3/ZS ano ano 

Občanské právo hmotné V 2+2 Zk P 6 
doc. JUDr. PhDr. David 

Elischer, Ph.D. 
3/LS ano ano 

Občanské právo procesní I 2+2 KZ  3 
doc. JUDr. Alena 

Macková, Ph.D. 
2/LS ano ano 

Občanské právo procesní II 2+2 KZ  3 
doc. JUDr. Alena 

Macková, Ph.D. 
3/ZS ano ano 

Občanské právo procesní III 2+2 Zk Ú 6 
doc. JUDr. Petr Smolík, 

Ph.D. 
3/LS ano ano 

Občanské právo hmotné a 

procesní 
0/0 KLP  6 

prof. JUDr. Jan Dvořák, 

CSc. / doc. JUDr. Petr 

Smolík, Ph.D. 

4/ZS ano ano 

Obchodní právo I 2+2 KZ  3 

prof. JUDr. Stanislava 

Černá, CSc. / doc. JUDr. 

Daniel Patěk, Ph.D. 

2/LS ano ano 

Obchodní právo II 2+2 Z+Zk Ú 6 

prof. JUDr. Stanislava 

Černá, CSc. / doc. JUDr. 

Daniel Patěk, Ph.D.  

3/ZS ano ano 

Obchodní právo III 0/0 KLP  4 

prof. JUDr. Stanislava 

Černá, CSc. / doc. JUDr. 

Petr Liška, LL.M., Ph.D. 

3/LS ano ano 

Pracovní právo I 2+2 KZ  3 
prof. JUDr. Jan Pichrt, 

Ph.D. 
3/ZS ano - 

Pracovní právo II 2+2 Zk Ú 5 
prof. JUDr. Jan Pichrt, 

Ph.D. 
3/LS ano - 

Mezinárodní právo soukromé a 

právo mezinárodního obchodu I 
2+1 KZ  3 

prof. JUDr. Monika 

Pauknerová, CSc., DSc. / 

doc. JUDr. Mgr. 

Magdalena Pfeiffer, 

Ph.D. 

4/ZS ano - 

Mezinárodní právo soukromé a 

právo mezinárodního obchodu II 
2+1 Zk Ú 5 

doc. JUDr. Mgr. 

Magdalena Pfeiffer, 

Ph.D. 

4/LS ano - 

 

 

                                                           

3
 Počet hodin (délka 45 minut) přednášek týdně + počet hodin (délka 45 minut) seminářů týdně, nebo hodiny (délka 45 

minut) za semestr. 
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Skupina veřejnoprávních předmětů 

Správní právo I 2+2 KZ  3 

prof. JUDr. Richard 

Pomahač, CSc. / doc. 

JUDr. Jakub Handrlica, 

LL.M., Ph.D. 

2/LS ano ano 

Správní právo II 2+2 KZ  3 

doc. JUDr. Helena 

Prášková, CSc. / doc. 

JUDr. Jakub Handrlica, 

LL.M., Ph.D. 

3/ZS ano ano 

Správní právo III 2+2 Zk Ú 6 

doc. JUDr. Helena 

Prášková, CSc. / doc. 

JUDr. Jakub Handrlica, 

LL.M., Ph.D. 

3/LS ano ano 

Správní právo IV 2+2 KLP  6 
doc. JUDr. Jakub 

Handrlica, LL.M., Ph.D. 
4/ZS ano ano 

Trestní právo I 2+2 KZ  3 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. /doc. JUDr. Jana 

Tlapák Navrátilová, 

Ph.D. 

2/ZS ano ano 

Trestní právo II 4+2 KZ  3 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. /doc. JUDr. Jana 

Tlapák Navrátilová, 

Ph.D. 

2/LS ano ano 

Trestní právo III 2+2 Z+Zk Ú 6 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. / doc. JUDr. Bc. 

Tomáš Gřivna, Ph.D. 

3/ZS ano ano 

Trestní právo IV 1+0 KLP  5 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. / doc. JUDr. Bc. 

Tomáš Gřivna, Ph.D. 

3/LS ano ano 

Finanční právo I 2+2 KZ  3 

prof. JUDr. Marie 

Karfíková, CSc. / doc. 

JUDr. Radim Boháč, 

Ph.D. 

4/ZS ano - 

Finanční právo II 2+2 Zk K 5 

prof. JUDr. Marie 

Karfíková, CSc. / doc. 

JUDr. Radim Boháč, 

Ph.D. 

4/LS ano - 

Právo životního prostředí I 2+2 KZ  3 
prof. JUDr. Milan 

Damohorský, DrSc. 
4/ZS ano - 

Právo životního prostředí II 2+2 Zk K 5 
prof. JUDr. Milan 

Damohorský, DrSc. 
4/LS ano - 

Právo sociálního zabezpečení I 2+1 KZ  3 
doc. JUDr. Kristina 

Koldinská, Ph.D. 
4/ZS ano - 

Právo sociálního zabezpečení II 2+1 Zk Ú 5 
doc. JUDr. Kristina 

Koldinská, Ph.D. 
4/LS ano - 

Skupina ústavních, mezinárodních a evropských předmětů 

Státověda 2+2 Zk P 5 

doc. JUDr. Jana 

Reschová, CSc. / prof. 

JUDr. Jan Kysela, Ph.D., 

DSc. 

1/ZS ano - 

Ústavní právo I 2+2 KZ  3 

prof. JUDr. Aleš 

Gerloch, CSc. / prof. 

JUDr. Jan Kysela, Ph.D., 

DSc. 

1/LS ano ano 

Ústavní právo II 2+2 Z+Zk Ú 6 

prof. JUDr. Aleš 

Gerloch, CSc. / doc. 

JUDr. Helena 

Hofmannová, Ph.D. 

2/ZS ano ano 
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Ústavní právo III 0+0 KLP  5 

prof. JUDr. Aleš 

Gerloch, CSc. / doc. 

JUDr. Helena 

Hofmannová, Ph.D. 

2/LS ano ano 

Mezinárodní právo veřejné I 2+2 KZ  3 
prof. JUDr. Pavel 

Šturma, DrSc. 
2/ZS ano - 

Mezinárodní právo veřejné II 2+2 Zk Ú 5 
prof. JUDr. Pavel 

Šturma, DrSc. 
2/LS ano - 

Evropské právo I 2+2 KZ  3 
prof. JUDr. PhDr. Michal 

Tomášek, DrSc. 
2/ZS ano - 

Evropské právo II 2+2 Zk K 5 
prof. JUDr. PhDr. Michal 

Tomášek, DrSc. 
2/LS ano - 

Skupina právněteoretických, právněromanistických a právněhistorických předmětů 

Teorie práva I 2+2 KZ  3 

prof. JUDr. Aleš 

Gerloch, CSc. /doc. 

JUDr. Karel Beran, 

Ph.D. 

1/ZS ano - 

Teorie práva II 2+2 Z+Zk Ú 5 

prof. JUDr. Aleš 

Gerloch, CSc. /doc. 

JUDr. Karel Beran, 

Ph.D. 

1/LS ano - 

Římské právo a základy 

novodobého práva soukromého I 
2+1 KZ  3 

prof. JUDr. Michal 

Skřejpek, DrSc. /doc. 

JUDr. Petr Bělovský, Dr. 

1/ZS ano - 

Římské právo a základy 

novodobého práva soukromého 

II 

2+1 Z+Zk Ú 5 

prof. JUDr. Michal 

Skřejpek, DrSc. /doc. 

JUDr. Petr Bělovský, Dr. 

1/LS ano - 

Historické základy českého 

práva I 
2+1 KZ  3 

prof. JUDr. Jan Kuklík, 

DrSc. 
1/ZS ano - 

Historické základy českého 

práva II 
2+1 Zk K 5 

prof. JUDr. Jan Kuklík, 

DrSc. 
1/LS ano - 

Vývoj velkých právních systémů 2+0 Zk Ú 4 
doc. JUDr. Radim 

Seltenreich 
1/ZS ano - 

Skupina dovednostních předmětů a předmětů odborných právních praxí 

Úvod do studia práva 
20 

hod. 
Kv  1 

JUDr. Mgr. Michal 

Urban, Ph.D. 
1/ZS - - 

Skupina společenskovědních a jazykových předmětů 

Politologie 2+1 Zk P 4 
prof. JUDr. Jan Kysela, 

Ph.D., DSc. 
1/ZS - - 

Právo a ekonomie I 2+2 KZ  3 
doc. Mgr. Libor Dušek, 

Ph.D. 
2/ZS - - 

Právo a ekonomie II 2+1 Zk P 3 
doc. Mgr. Libor Dušek, 

Ph.D. 
2/LS - - 

Celkem kreditů za povinné předměty  198  
 

 

 

Povinné předměty – pro zpracování závěrečné práce 

Název předmětu rozsah 
způsob 

ověření 

počet 

kreditů 

garant předmětu / vyučující 
jméno, příjmení, titul 

dopor. 

roč/sem 
PPZ 

ZT 

PPZ 

Diplomový seminář 0+0 Kv  6 
doc. JUDr. Radim 

Boháč, Ph.D. 

4/ZS, 

LS 
- - 

Celkem kreditů za povinné předměty – pro zpracování 

závěrečné práce 
6 
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Jazykové povinně volitelné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob 

ověření 

počet 

kreditů 

garant předmětu / vyučující 
jméno, příjmení, titul 

dopor. 

roč/sem 
PPZ 

ZT 

PPZ 

Právnická angličtina I 0+2 KZ  3 
Mgr. Adéla Bahenská, 

Ph.D. 
1/ZS - - 

Právnická angličtina II 0+2 KZ  3 
Mgr. Adéla Bahenská, 

Ph.D. 
1/LS - - 

Právnická angličtina III 0+2 KZ  3 
Mgr. Adéla Bahenská, 

Ph.D. 
2/ZS - - 

Právnická angličtina IV 0+2 KZ  3 
Mgr. Adéla Bahenská, 

Ph.D. 
2/LS - - 

Právnická francouzština I 0+2 KZ  3 
PhDr. Jana Tomaščínová, 

Ph.D. 
1/ZS - - 

Právnická francouzština II 0+2 KZ  3 
PhDr. Jana Tomaščínová, 

Ph.D. 
1/LS - - 

Právnická francouzština III 0+2 KZ  3 
PhDr. Jana Tomaščínová, 

Ph.D. 
2/ZS - - 

Právnická francouzština IV 0+2 KZ  3 
PhDr. Jana Tomaščínová, 

Ph.D. 
2/LS - - 

Právnická němčina I 0+2 KZ  3 Mgr. Lada Kloutvorová 1/ZS - - 

Právnická němčina II 0+2 KZ  3 Mgr. Lada Kloutvorová 1/LS - - 

Právnická němčina III 0+2 KZ  3 Mgr. Lada Kloutvorová 2/ZS - - 

Právnická němčina IV 0+2 KZ  3 Mgr. Lada Kloutvorová 2/LS - - 

Právnická španělština I 0+2 KZ  3 
PhDr. Mgr. Alexandra 

Berendová, Ph.D. 
1/ZS - - 

Právnická španělština II 0+2 KZ  3 
PhDr. Mgr. Alexandra 

Berendová, Ph.D. 
1/LS - - 

Právnická španělština III 0+2 KZ  3 
PhDr. Mgr. Alexandra 

Berendová, Ph.D. 
2/ZS - - 

Právnická španělština IV 0+2 KZ  3 
PhDr. Mgr. Alexandra 

Berendová, Ph.D. 
2/LS - - 

Počet kreditů (vždy čtyři předměty jednoho jazyku) 12   -  

 

Povinně volitelné předměty společenskovědního základu 

Název předmětu rozsah 
způsob 

ověření 

počet 

kreditů 

garant předmětu / vyučující 
jméno, příjmení, titul 

dopor. 

roč/sem 
PPZ 

ZT 

PPZ 

Sociologie pro právníky  2+0 Zk K 3 
JUDr. Mgr. Michal 

Urban, Ph.D. 
1/LS - - 

Právní filozofie 2+0 Zk P 3 
prof. JUDr. Zdeněk 

Kühn, LL.M., Ph.D. 
1/LS - - 

Psychologie pro právníky 2+0 Zk P 3 JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 1/LS - - 

Profesní etika v právní teorii a 

praxi 
0+2 Zk K 3 

Mgr. Tomáš Friedel, 

Ph.D. 
1/LS - - 

Minimální počet kreditů 3   -  

 

Dovednostní povinně volitelné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob 

ověření 

počet 

kreditů 

garant předmětu / vyučující 
jméno, příjmení, titul 

dopor. 

roč/sem 
PPZ 

ZT 

PPZ 

Předměty doporučené pro 1. ročník 

Úvod do účasti na soudních 

jednáních 
0/2 Kv  4 

JUDr. Mgr. Michal 

Urban, Ph.D. 

1/ZS, 

LS 
- - 

Teorie a praxe simulovaných 

soudů 
0/2 Kv  4 

JUDr. Mgr. Michal 

Urban, Ph.D. 

1/ZS, 

LS 
- - 

Právní informační systémy 0/2 Kv  4 
doc. JUDr. Karel Beran, 

Ph.D. 
1/LS - - 
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Základy právní informatiky 0/2 Kv  4 
doc. JUDr. František 

Cvrček, CSc. 

1/ZS, 

LS 
- - 

Čeština v odborné komunikaci 0/2 Zk P 4 
PhDr. Mgr. Alexandra 

Berendová, Ph.D. 
1/ZS - - 

Praktická stylistika 0/2 Zk K 4 
PhDr. Mgr. Alexandra 

Berendová, Ph.D. 
1/LS - - 

Praktika z českého jazyka 0/2 Zk P 4 
PhDr. Mgr. Alexandra 

Berendová, Ph.D. 
1/ZS - - 

Español práctico 1 (Španělština-

kurz praktických jazykových 

dovedností 1) 

0/2 Zk K 4 

PhDr. Alexandra 

Berendová, Ph.D. 1/ZS - - 

Español práctico 2 (Španělština-

kurz praktických jazykových 

dovedností 2) 

0/2 Zk K 4 

PhDr. Alexandra 

Berendová, Ph.D. 1/LS - - 

Český jazyk pro rodilé mluvčí 

slovenštiny 
0/2 Zk P 4 

PhDr. Alexandra 

Berendová, Ph.D. 
1/LS - - 

Úvod do společenskovědní 

metodologie pro právníky 
0/2 Kv  4 

prof. JUDr. Jan Kysela, 

Ph.D., DSc. 
1/ZS - - 

Simulace v oblasti uprchlického 

a migračního práva 
0/2 Kv  4 

JUDr. Věra Honusková, 

Ph.D. 

1/ZS, 

LS 
- - 

Jarní výjezdní seminář 

z ústavního práva 
0/2 Kv  4 

JUDr. PhDr. Marek 

Antoš, LL.M., Ph.D. 
1/LS - - 

Letní výjezdní seminář 

z ústavního práva 
0/2 Kv  4 

doc. JUDr. PhDr. Jan 

Wintr, Ph.D. 
1/LS - - 

Čtení k právnímu a politickému 

myšlení 
0/2 Kv  4 

doc. JUDr. PhDr. Jan 

Wintr, Ph.D. 
1/LS - - 

Mediální příprava pro právníky 0/2 Kv  4 
JUDr. Mgr. Michal 

Urban, Ph.D. 
1/LS - - 

Předměty doporučené pro 3. a 5. ročník 

Legislativní technika 0/2 Kv  4 
doc. JUDr. Radim 

Boháč, Ph.D. 

3,5/Z

S 
- - 

Právní psaní 0/2 Kv  4 
prof. JUDr. Zdeněk 

Kühn, LL.M., Ph.D. 

3,5/L

S 
- - 

Tvorba a interpretace zákonů – 

teorie a praxe 
0/2 Kv  4 

doc. JUDr. PhDr. Jan 

Wintr, Ph.D. 

3,5/L

S 
- - 

Základy akademického psaní 0/2 Kv  4 
JUDr. Karolina 

Žákovská, Ph.D. 

3,5/Z

S 
- - 

Obchodně právní praktikum 0/2 Zk K 4 
JUDr. Kateřina 

Eichlerová, Ph.D. 

3,5/Z

S, LS 
- - 

Výjezdní seminář z obchodního 

práva 
0/2 Kv  4 

JUDr. Lucie Josková, 

Ph.D., LL.M. 

3,5/L

S 
- - 

Zdravotnické právo – případové 

studie 
0/2 Kv  4 JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 

3,5/L

S 
- - 

Essentials of Legal Writing 

(Základy právního psaní) 
0/2 Zk P 4 

doc. PhDr. Marta 

Chromá, Ph.D. 

3,5/Z

S 
- - 

Presentation Skills for Lawyers 

(Prezentační dovednosti pro 

právníky) 

0/2 Zk Ú 4 
doc. PhDr. Marta 

Chromá, Ph.D. 

3,5/Z

S, LS 
- - 

Equity and Trust: legal advisory 

skills (Ekvita a trusty: poradní 

dovednosti) 

0/2 Zk P 4 
Charles Ross Bird, 

LL.M. 

3,5/Z

S 
- - 

Legal Reasoning: First 

Amendment case law (Právní 

argumentace: judikatura k 

1.dodatku) 

0/2 Zk P 4 Sean Davidson, J. D. 
3,5/Z

S 
- - 

LW-Basics of commercial 

transactions (Základy obchodní 0/2 Zk P 4 
doc. PhDr. Marta 

Chromá, Ph.D. 
3,5/L

S 
- - 
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transakce) 

Anatomy of Business 

Transaction -negotiation skills 

(Anatomie obchodního styku - 

vyjednávací dovednosti) 

0/2 Zk P 4 
doc. PhDr. Marta 

Chromá, Ph.D. 
3,5/Z

S 
- - 

Legal Argumentation and 

Debate: First Amendment Issues 

in Context (Právní argumentace 

a rozprava: První dodatek v 

kontextu) 

0/2 Zk P 4 Sean Davidson, J. D. 
3,5/L

S 
- - 

Islam in Europe – ECHR Case 

Law (Islám v Evropě – 

judikatura ESLP)  

0/2 Zk P 4 Sean Davidson, J. D. 
3,5/L

S 
- - 

Translating Czech civil law into 

English (Překlad českého 

občanského práva do angličtiny) 

0/2 Zk P 4 
Doc. PhDr. Marta 

Chromá, Ph.D.  
3,5/Z

S 
- - 

Translating Czech criminal law 

into English (Překlad českého 

trestního práva do angličtiny) 

0/2 Zk P 4 
Doc. PhDr. Marta 

Chromá, Ph.D. 
3,5/ 

LS 
- - 

Translating Czech Company 

Law into English (Překlad 

českého práva společností do 

angličtiny) 

0/2 Zk P 4 
Mgr. Adéla Bahenská, 

Ph.D. 

3,5/ 

LS 
- - 

Academic writing (Akademické 

psaní) 0/2 Zk P 4 Mgr. Eva Dvořáková 
3,5/ 

ZS,LS - - 

FDI moot court 0/2 Kv  4 
doc. JUDr. Vladimír 

Balaš, CSc. 

3,5/ 

LS 
- - 

Jessup (moot court) I 0/2 Kv  4 
JUDr. Milan Lipovský, 

Ph.D. 

3,5/ 

ZS 
- - 

Jessup (moot court) II 0/2 Kv  4 
JUDr. Milan Lipovský, 

Ph.D. 

3,5/ 

LS 
- - 

European Law Moot Court 

Competition 
0/2 Kv  4 

JUDr. Tereza Kunertová, 

LL.M., Ph.D. 

3,5/ 

ZS 
- - 

Central and Eastern European 

Moot Court Competition 
0/2 Kv  4 JUDr. Jan Exner 

3,5/ 

LS 
- - 

Lidskoprávní moot court 0/2 Kv  4 
JUDr. Mgr. Alla 

Tymofeyeva, Ph.D. 

3,5/ 

ZS 
- - 

Simulované soudní řízení (moot 

court) v oblasti mezinárodního 

práva I 

0/2 Kv  4 

doc. JUDr. PhDr. 

Veronika Bílková, 

E.MA., Ph.D. 

3,5/ 

ZS 
- - 

Simulované soudní řízení (moot 

court) v oblasti mezinárodního 

práva II 

0/2 Kv  4 

doc. JUDr. PhDr. 

Veronika Bílková, 

E.MA., Ph.D. 

3,5/ 

LS 
- - 

Vis Moot: Arbitration in 

International Sale of Goods I 

(Vis Moot: rozhodčí řízení a 

mezinárodní koupě zboží I) 

0/2 Kv  4 
prof. JUDr. Monika 

Pauknerová, CSc., DSc. 

3, 

5/LS 
- - 

Vis Moot: Arbitration in 

International Sale of Goods II 

(Vis Moot: rozhodčí řízení a 

mezinárodní koupě zboží II) 

0/2 Kv  4 
prof. JUDr. Monika 

Pauknerová, CSc., DSc. 

3, 

5/ZS 
- - 

Moot court – pracovní právo 0/2 Kv  4 
JUDr. Jakub Morávek, 

Ph.D. 

3,5/Z

S 
- - 

Simulovaná Rada Evropské unie 0/2 Kv  4 
JUDr. Věra Honusková, 

Ph.D. 

3,5/L

S 
- - 

Simulovaný soud z 

mezinárodního azylového práva 
0/2 Kv  4 

JUDr. Věra Honusková, 

Ph.D. 

3,5/L

S 
- - 
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Mediace a další alternativní 

metody řešení sporů 
0/2 Kv  4 

JUDr. Tomáš Horáček, 

Ph.D. 

3,5/L

S 
- - 

Mediation as International 

Disputes Resolution 
0/2 Kv  4 

JUDr. Tomáš Horáček, 

Ph.D. 

3,5/L

S 
- - 

Právo informačních a 

komunikačních technologií - 

soukromoprávní 

0/2 Kv  4 
JUDr. Zdeněk Kučera, 

Ph.D. 

3,5/Z

S 
- - 

Právo informačních a 

komunikačních technologií  - 

veřejnoprávní 

0/2 Kv  4 
JUDr. Zdeněk Kučera, 

Ph.D. 

3,5/L

S 
- - 

Právo nových technologií 0/2 Kv  4 
JUDr. Zdeněk Kučera, 

Ph.D. 

3,5/L

S 
- - 

Právo na informace 0/2 Kv  4 
Mgr. František Korbel, 

Ph.D. 

3,5/Z

S 
- - 

Působení základních práv a 

svobod v právním řádu 
0/2 Kv  4 

doc. JUDr. PhDr. Jan 

Wintr, Ph.D. 

3,5/L

S 
- - 

Politický kontext soudní moci I 0/2 Kv  4 
prof. JUDr. Jan Kysela, 

Ph.D., DSc. 

3,5/Z

S 
- - 

Ochrana lidských práv v teorii i 

praxi I. 

0/2 
Kv  4 

JUDr. Pavel Ondřejek, 

Ph.D. 

3,5/Z

S 
- - 

Ochrana lidských práv v teorii i 

praxi II. 

0/2 
Kv  4 

JUDr. Pavel Ondřejek, 

Ph.D. 

3,5/L

S 
- - 

Soft Skills for Lawyers (Soft 

Skills pro právníky) 

0/2 Kv  4 Ing. Dagmar Charvátová, 

Ph.D. 

3,5 

ZS/L

S 

- - 

Statistika pro právníky 1/1 Zk P 4 Ing. Josef Montag, Ph.D. 3,5/Z

S 

- - 

Daňověprávní praktikum 0/2 Kv  4 JUDr. Roman Vybíral, 

Ph.D. 
3,5/L

S 
- - 

Právo a právní praxe 0/2 Kv  4 JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 3,5/Z

S 

- - 

German-Czech law workshop 

Berlin-Prague 

0/2 Kv  4 doc. JUDr. PhDr. Jan 

Wintr, Ph.D. 
3,5/L

S 

- - 

Předměty SVOČ 

SVOČ: Autorské právo a práva 

průmyslová 
0/0 Kv  4 

JUDr. Tomáš 

Dobřichovský, Ph.D. 
- - - 

SVOČ: Církevní právo 0/0 Kv  4 
doc. JUDr. Marek Starý, 

Ph.D. 
- - - 

SVOČ: Evropské právo 0/0 Kv  4 
doc. JUDr. Václav 

Šmejkal, Ph.D. 
- - - 

SVOČ: Finanční právo fiskální – 

rozpočtové právo a daňové právo 
0/0 Kv  4 JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. - - - 

SVOČ: Finanční právo 

nefiskální – bankovní právo, 

pojišťovací právo a právo 

finančního trhu 

0/0 Kv  4 JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. - - - 

SVOČ: Lawyering Skills 0/0 Kv  4 
doc. PhDr. Marta 

Chromá, Ph.D. 
- - - 

SVOČ: Mezinárodní právo a 

mezinárodní vztahy 
0/0 Kv  4 

JUDr. Milan Lipovský, 

Ph.D. 
- - - 

SVOČ: Mezinárodní právo 

soukromé 
0/0 Kv  4 

prof. JUDr. Monika 

Pauknerová, CSc., DSc. 
- - - 

SVOČ: Migrační právo 0/0 Kv  4 
JUDr. Věra Honusková, 

Ph.D. 
- - - 

SVOČ: Občanské právo hmotné 0/0 Kv  4 JUDr. Petr Šustek, Ph.D. - - - 

SVOČ: Občanské právo procesní 0/0 Kv  4 JUDr. Petr Šustek, Ph.D. - - - 

SVOČ: Obchodní právo 0/0 Kv  4 JUDr. Petr Čech, LL.M., - - - 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2908
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2908
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2903
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2909
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2917
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2917
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2918
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2918
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2918
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2918
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2921
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2906
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2906
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2922
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2922
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2927
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2912
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2913
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2914
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Ph.D. 

SVOČ: Politologie a sociologie 0/0 Kv  4 
JUDr. Jana Ondřejková, 

Ph.D. 
- - - 

SVOČ: Pracovní právo 0/0 Kv  4 
JUDr. Jakub Morávek, 

Ph.D. 
- - - 

SVOČ: Právní dovednosti 0/0 Kv  4 
prof. JUDr. Jan Kuklík, 

DrSc. 
- - - 

SVOČ: Právní historie 0/0 Kv  4 
doc. JUDr. Marek Starý, 

Ph.D. 
- - - 

SVOČ: Právní teorie a právní 

filozofie 
0/0 Kv  4 

JUDr. Pavel Ondřejek, 

Ph.D. 
- - - 

SVOČ: Právo a ekologie 0/0 Kv  4 
prof. JUDr. Milan 

Damohorský, DrSc. 
- - - 

SVOČ: Právo sociálního 

zabezpečení 
0/0 Kv  4 

JUDr. Jakub Morávek, 

Ph.D. 
- - - 

SVOČ: Právo a ekonomie 0/0 Kv  4 
Ing. Dagmar Charvátová, 

Ph.D. 
- - - 

SVOČ: Finance a podnikání 0/0 Kv  4 
Ing. Dagmar Charvátová, 

Ph.D. 
- - - 

SVOČ: Římské právo 0/0 Kv  4 
doc. JUDr. Marek Starý, 

Ph.D. 
- - - 

SVOČ: Správní právo 0/0 Kv  4 
JUDr. Petr Svoboda, 

Ph.D. 
- - - 

SVOČ: Trestní právo, 

kriminologie, kriminalistika 
0/0 Kv  4 

doc. JUDr. Bc. Tomáš 

Gřivna, Ph.D. 
- - - 

SVOČ: Ústavní právo 0/0 Kv  4 
JUDr. Kateřina Janstová, 

Ph.D. 
- - - 

SVOČ: Zdravotnické právo 0/0 Kv  4 
JUDr. Helena 

Krejčíková, Ph.D. 
- - - 

SVOČ: Právo ICT 0/0 Kv  4 
JUDr. Zdeněk Kučera, 

Ph.D. 
- - - 

Minimální počet kreditů 8     

 

Povinně volitelné předměty odborných právních praxí 

Název předmětu rozsah 
způsob 

ověření 

počet 

kreditů 

garant předmětu 

jméno, příjmení, titul 

dopor. 

roč./se

m. 

PPZ 
ZT 

PPZ 

Letní praxe I 67 h. Kv  4 
prof. JUDr. Jan Kuklík, 

DrSc. 

3, 

5/LS 
- - 

Letní praxe II 67 h. Kv  4 
prof. JUDr. Jan Kuklík, 

DrSc. 

3, 

5/LS 
- - 

Odborná praxe – praxe na 

soudech (civilní úsek) 
67 h. Kv  4 

doc. JUDr. Alena 

Macková, Ph.D. 

3, 

5/LS 
- - 

Odborná praxe – praxe na 

soudech (trestní úsek) 
67 h. Kv  4 

doc. JUDr. Bc. Tomáš 

Gřivna, Ph.D. 

3, 

5/ZS 
- - 

Odborná praxe – praxe na 

soudech (obchodní úsek) 
60 h. Kv  4 

JUDr. Tomáš Horáček, 

Ph.D. 

3, 

5/LS 
- - 

Odborná praxe – praxe na 

soudech (Vrchní soud v Praze) 
40 h. Kv  4 JUDr. Jiří Mulák, Ph.D. 

3, 

5/ZS 
- - 

Odborná praxe – praxe na 

státním zastupitelství 
80 h. Kv  4 

doc. JUDr. Bc. Tomáš 

Gřivna, Ph.D. 

3, 

5/ZS, 

LS 

- - 

Odborná praxe – praxe na 

Ministerstvu vnitra I 
120 h. Kv  6 

JUDr. Věra Honusková, 

Ph.D. 

3, 

5/ZS 
- - 

Odborná praxe – praxe na 

Ministerstvu vnitra II 
120 h. Kv  6 

JUDr. Věra Honusková, 

Ph.D. 

3, 

5/LS 
- - 

Odborná praxe – praxe na 139 h. Kv  6 prof. JUDr. Pavel 3, - - 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2923
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2910
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2907
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2902
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2919
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2911
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2911
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2905
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2905
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2928
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2916
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2915
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2915
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2904
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=a6cf3225cae5e20b07401e2fecda4c64&tid=&redir=predmet&kod=HV2920
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Ministerstvu zahraničních věcí I Šturma, DrSc. 5/ZS 

Odborná praxe – praxe na 

Ministerstvu zahraničních věcí II 
139 h. Kv  6 

prof. JUDr. Pavel 

Šturma, DrSc. 

3, 

5/LS 
- - 

Odborná praxe – praxe v Úřadu 

vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky 

213 h. Kv  8 
JUDr. Věra Honusková, 

Ph.D. 

3, 

5/ZS, 

LS 

- - 

Odborná praxe – praxe na Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

107 h. Kv  6 
JUDr. Tomáš Horáček, 

Ph.D. 

3, 

5/ZS 
- - 

Odborná praxe – praxe v 

Kanceláři Ombudsmana pro 

zdraví I 

107 h. Kv  6 JUDr. Petr Šustek, Ph.D.  

3, 

5/ZS, 

LS 

- - 

Odborná praxe – praxe v 

Kanceláři Ombudsmana pro 

zdraví II 

107 h. Kv  6 JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 

3, 

5/ZS, 

LS 

- - 

Odborná praxe – praxe na 

úřadech městských částí v Praze 

či Magistrátu HMP 

67 h. Kv  4 
prof. JUDr. Jan Kuklík, 

DrSc. 

3, 

5/ZS, 

LS 

- - 

Odborná praxe – praxe v oblasti 

práva ICT 
67 h. Kv  4 

JUDr. Zdeněk Kučera, 

Ph.D. 

3, 

5/ZS 
- - 

Odborná praxe – praxe na 

orgánech veřejné správy ochrany 

životního prostředí 

54 h. Kv  4 
JUDr. Michal Sobotka, 

Ph.D. 

3, 

5/ZS, 

LS 

- - 

Odborná praxe – praxe v 

neziskových organizacích 

ochrany životního prostředí 

40 h. Kv  4 
doc. JUDr. Vojtěch 

Stejskal, Ph.D. 

3, 

5/ZS, 

LS 

- - 

Odborná praxe – praxe v 

neziskových organizacích 

ochrany uprchlíků a migrantů 

147 h. Kv  6 
JUDr. Věra Honusková, 

Ph.D. 

3, 

5/ZS, 

LS 

- - 

Odborná praxe – praxe v 

advokátních kancelářích se 

zaměřením na migrační právo 

128 h. Kv  6 
JUDr. Věra Honusková, 

Ph.D. 

3, 

5/ZS, 

LS 

- - 

Odborná praxe – praxe v 

elektronické právní poradně 
107 h. Kv  6 

JUDr. Tomáš Horáček, 

Ph.D. 

3, 

5/ZS, 

LS 

- - 

Odborná praxe – praxe na 

legislativních útvarech 
107 h. Kv  6 

JUDr. Ing. Josef Staša, 

CSc. 

3, 

5/ZS, 

LS 

- - 

Odborná praxe – praxe ve 

sportovních asociacích 
107 h. Kv  6 

JUDr. David Kohout, 

Ph.D. 

3, 

5/ZS 
- - 

Odborná praxe – kurzy 

spotřebitelské gramotnosti 

(Street Law) 

54 h. Kv  4 
JUDr. Mgr. Michal 

Urban, Ph.D. 

3, 

5/ZS, 

LS 

- - 

Odborná praxe – praxe na 

středních školách I (Street Law) 
100 h. Kv  6 

JUDr. Mgr. Michal 

Urban, Ph.D. 

3, 

5/ZS, 

LS 

- - 

Odborná praxe – praxe na 

středních školách IIa (Street 

Law) 

130 h. Zk K 6 
JUDr. Mgr. Michal 

Urban, Ph.D. 

3, 

5/ZS, 

LS 

- - 

Odborná praxe – praxe na 

středních školách IIb (Street 

Law) 

54 h. Kv  4 
JUDr. Mgr. Michal 

Urban, Ph.D. 

3, 

5/ZS, 

LS 

- - 

Parlament České republiky – 

teorie a praxe 

1+0 

30 

hod. 

Kv  4 
prof. JUDr. Jan Kysela, 

Ph.D., DSc. 

3,5/L

S 
- - 

Zahraniční studijní pobyt 0+0 Kv  10 
prof. JUDr. Milan 

Damohorský, DrSc. 

3,5/Z

S, LS 
- - 
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Minimální počet kreditů 4   –  

 

Obecné povinně volitelné předměty  

Název předmětu rozsah 
způsob 

ověření 

počet 

kreditů 

garant předmětu 
jméno, příjmení, titul semestr PPZ 

ZT 

PPZ 

Katedra evropského práva 

Harmonizace práva v EU 
0/2 Zk P 3 

prof. JUDr. Richard Král, 

LL.M., Ph.D., DSc. 
ZS - - 

Právní ochrana národnostních 

menšin 0/2 Zk P 3 

doc. Dr. iur. Harald 

Christian Scheu, Mag. 

phil., Ph.D. 

ZS - - 

Soutěžní právo EU 
0/2 Zk K 3 

doc. JUDr. Václav 

Šmejkal, Ph.D. 
ZS - - 

Evropské právo procesní 
0/2 Zk K 3 

prof. JUDr. PhDr. Michal 

Tomášek, DrSc. 
ZS - - 

Úvod do čínského práva 
0/2 Zk Ú 3 

prof. JUDr. PhDr. Michal 

Tomášek, DrSc. 
LS - - 

Katedra finančního práva a finanční vědy 

Akviziční financování v praxi 
0/2 Zk P 3 

doc. JUDr. Michael 

Kohajda, Ph.D. 
ZS - - 

Bankovní právo 0/2 Zk P 3 JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. LS - - 

Daňové právo procesní  
0/2 Zk P 3 

doc. JUDr. Radim 

Boháč, Ph.D. 
LS - - 

Finanční hospodaření 

samosprávných územních celků 
0/2 Zk Ú 3 

prof. JUDr. Hana 

Marková, CSc. 
ZS - - 

Finanční věda a daňová teorie 
0/2 Zk P 3 

JUDr. Roman Vybíral, 

Ph.D. 
ZS - - 

Mezinárodní zdanění a 

zahraniční daňové soustavy 
0/2 Zk P 3 

JUDr. Petr Novotný, 

Ph.D. 
LS - - 

Pojišťovací právo 
0/2 Zk P 3 

prof. JUDr. Marie 

Karfíková, CSc. 
ZS - - 

Rozpočtové právo 
0/2 Zk P 3 

doc. JUDr. Radim 

Boháč, Ph.D. 
ZS - - 

Účetnictví pro právníky 
0/2 Zk P 3 

JUDr. Tomáš Sejkora, 

Ph.D. 
ZS - - 

Podnikání na finančních trzích 
0/2 Zk P 3 

JUDr. Tomáš Sejkora, 

Ph.D. 
LS - - 

Zdanění příjmů 
0/2 Zk P 3 

prof. JUDr. Marie 

Karfíková, CSc. 
LS - - 

Katedra mezinárodního práva 

Právní režimy mezinárodních 

prostorů 
0/2 Zk Ú 3 

doc. JUDr. Jan Ondřej, 

CSc., DSc. 
LS - - 

Základy mezinárodního 

ekonomického práva 
0/2 Zk P 3 

prof. JUDr. Pavel 

Šturma, DrSc. 
ZS - - 

Kodifikace a rozvoj 

mezinárodního práva 
0/2 Zk Ú 3 

prof. JUDr. Pavel 

Šturma, DrSc. 
LS - - 

Diplomatické právo, protokol a 

společenská etiketa 
0/2 Zk Ú 3 JUDr. Milan Beránek LS - - 

Mezinárodní řešení sporů 0/2 Zk P 3 
doc. JUDr. Vladimír 

Balaš, CSc. 
ZS - - 

Právo mezinárodní bezpečnosti a 

odzbrojení 
0/2 Zk Ú 3 

doc. JUDr. Jan Ondřej, 

CSc., DSc. 
ZS - - 

Mezinárodní právo trestní 0/2 Zk P 3 
prof. JUDr. Pavel 

Šturma, DrSc. 
LS - - 

Azylové a uprchlické právo 0/2 Kv  3 
JUDr. Věra Honusková, 

Ph.D. 
ZS - - 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=421bf596ab9deebf77ee4381d3ed084f&tid=&redir=predmet&kod=HP3724
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=421bf596ab9deebf77ee4381d3ed084f&tid=&redir=predmet&kod=HP1841
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=421bf596ab9deebf77ee4381d3ed084f&tid=&redir=predmet&kod=HP0527
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=421bf596ab9deebf77ee4381d3ed084f&tid=&redir=predmet&kod=HP0121
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=421bf596ab9deebf77ee4381d3ed084f&tid=&redir=predmet&kod=HP0121
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=421bf596ab9deebf77ee4381d3ed084f&tid=&redir=predmet&kod=HP0526
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=421bf596ab9deebf77ee4381d3ed084f&tid=&redir=predmet&kod=HP0301
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=4216af903913328bcd0a73719f88884e&tid=&redir=predmet&kod=HP1611
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Evropská ochrana lidských práv 0/2 Kv  3 
JUDr. Milan Lipovský, 

Ph.D. 
ZS - - 

Mezinárodní humanitární právo 0/2 Zk P 3 

doc. JUDr. PhDr. 

Veronika Bílková, 

E.MA., Ph.D. 

LS - - 

Právo mezinárodních organizací 0/2 Zk Ú 3 JUDr. Milan Beránek ZS - - 

Právo kosmu a telekomunikací 0/2 Zk Ú 3 
prof. JUDr. Mahulena 

Hofmannová, CSc. 
LS - - 

Právo mezinárodních smluv 0/2 Kv  3 
doc. JUDr. Vladimír 

Balaš, CSc. 
LS - - 

Katedra občanského práva 

Bytové právo 
0/2 Zk Ú 3 

doc. JUDr. Josef Salač, 

Ph.D. 
LS - - 

Introduction au droit français I 

(Úvod do francouzského práva I) 
0/2 Zk P 4 

doc. JUDr. PhDr. David 

Elischer, Ph.D. 
LS - - 

Introduction au droit français II 

(Úvod do francouzského práva 

II) 

0/2 Zk P 4 
doc. JUDr. PhDr. David 

Elischer, Ph.D. 
LS - - 

Právní ochrana dítěte 
0/2 Zk Ú 3 

doc. JUDr. Michaela 

Hendrychová, CSc. 
LS - - 

Katastr nemovitostí 
0/2 Zk P 3 

prof. JUDr. Jan Dvořák, 

CSc. 
LS - - 

Právnická povolání v justici 
0/2 Zk P 3 

doc. JUDr. Alena 

Macková, Ph.D. 
LS - - 

Insolvenční právo 
0/2 Zk P 3 

doc. JUDr. Petr Smolík, 

Ph.D. 
LS - - 

Introduction to the English Legal 

systém (Úvod do anglo-

amerického prvního systému) 

0/2 Zk P 4 
doc. JUDr. Ondřej Frinta, 

Ph.D. 
LS - - 

Katedra obchodního práva – obchodní právo 

Bankovní obchody 0/2 Zk Ú 3 
doc. JUDr. P. Liška 

Ph.D. 
LS - - 

Právní otázky správy a řízení 

akciových společností (corporate 

governance) 
0/2 Zk Ú 3 

prof. JUDr. S. Černá, 

CSc. 

ZS/ 

LS 
- - 

Právo cenných papírů 0/2 Zk Ú 3 
JUDr. P. Čech, LL.M., 

Ph.D. 
LS - - 

Právo proti nekalé soutěži 0/2 Zk Ú 3 
doc. JUDr. D. Patěk, 

Ph.D. 

ZS/ 

LS 
- - 

Veřejné zakázky 0/2 Zk P 3 JUDr. T. Horáček, Ph.D. LS - - 

Katedra obchodního práva – mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu 

Evropské mezinárodní právo 

soukromé 0/2 Zk Ú 3 
prof. JUDr. Monika 

Pauknerová, CSc., DSc. 
LS - - 

Mezinárodní mediální právo 
0/2 Zk Ú 3 

prof. JUDr. Květoslav 

Růžička, CSc. 
LS - - 

Závazkové vztahy v mezinárodní 

investiční výstavbě 0/2 Zk Ú 3 
prof. JUDr. Květoslav 

Růžička, CSc. 
ZS - - 

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 

Diskriminace a sociální právo 
0/2 Zk K 3 

doc. JUDr. Kristina 

Koldinská, Ph.D. 
LS - - 

Introduction to US Law  
0/2 Zk P 4 

doc. JUDr. Kristina 

Koldinská, Ph.D. 
LS - - 
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Migrace a sociální právo  
0/2 Zk K 3 

doc. JUDr. Kristina 

Koldinská, Ph.D. 
LS - - 

Ochrana osobních údajů se 

zaměřením zejména na 

pracovněprávní vztahy  
0/2 Zk Ú 3 

JUDr. Jakub Morávek, 

Ph.D. 
LS - - 

Politika zaměstnanosti a 

personální řízení  0/2 Zk Ú 3 
doc. JUDr. Martin 

Štefko, Ph.D. 
ZS - - 

Pracovněprávní spory – 

případové studie  0/2 Zk P 3 
prof. JUDr. Jan Pichrt, 

Ph.D. 
LS - - 

Pracovní právo v aplikační praxi  
0/2 Zk P 3 

prof. JUDr. Jan Pichrt, 

Ph.D. 
ZS - - 

Rodinná politika  
0/2 Zk Ú 3 

PhDr. Gabriela 

Munková, CSc. 
ZS - - 

Smluvní volnost a ochrana osob 

(flexicurita) v zaměstnání  0/2 Zk P 3 
doc. JUDr. Petr Hůrka, 

Ph.D. 
ZS - - 

Sociální deviace  
0/2 Zk Ú 3 

PhDr. Gabriela 

Munková, CSc. 
LS - - 

Sociální zabezpečení v 

evropských zemích  0/2 Zk Ú 3 
prof. JUDr. Věra 

Štangová, CSc. 
ZS - - 

Specifické otázky kolektivního 

pracovního práva  0/2 Zk Ú 3 
prof. JUDr. Jan Pichrt, 

Ph.D. 
LS - - 

Úvod do sociální politiky  
0/2 Zk Ú 3 

doc. JUDr. Martin 

Štefko, Ph.D. 
ZS - - 

Katedra práva životního prostředí 

Pozemkové právo 0/2 Zk Ú 3 JUDr. Martina Franková, 

Ph.D. 

ZS 
- - 

Environmentální politika a 

udržitelný rozvoj 

0/2 Zk Ú 3 doc. JUDr. Vojtěch 

Stejskal, Ph.D. 

ZS 
- - 

Zemědělské právo 0/2 Zk Ú 3 prof. JUDr. Milan 

Damohorský, DrSc. 

ZS 
- - 

Mezinárodní právo životního 

prostředí 

0/2 Zk Ú 3 doc. JUDr. Vojtěch 

Stejskal, Ph.D. 

LS 
- - 

Právo životního prostředí 

Evropské unie 

0/2 Zk P 3 JUDr. Michal Sobotka, 

Ph.D. 

ZS 
- - 

Horní, energetické a atomové 

právo 

0/2 Kv  3 prof. JUDr. Milan 

Damohorský, DrSc. 

LS 
- - 

Mořské a vodní právo 0/2 Kv  3 JUDr. Karolina 

Žákovská, Ph.D. 

LS 
- - 

Praktikum z pozemkového práva 0/2 Kv  3 JUDr. Martina Franková, 

Ph.D. 

LS 
- - 

Katedra právních dějin - římské právo a právní dějiny 

Církevní právo 
0/2 Zk Ú 3 

doc. JUDr. ICLic. Záboj 

Horák, LL.M., Ph.D. 
ZS - - 

Dějiny právnického stavu 

a právnických profesí 0/2 Zk P 3 
doc. JUDr. Vladimír 

Kindl 
ZS - - 

Konfesní právo 
0/2 Zk Ú 3 

doc. JUDr. ICLic. Záboj 

Horák, LL.M., Ph.D. 
LS - - 
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Kořeny římského práva 
0/2 Zk P 3 

prof. JUDr. Michal 

Skřejpek, DrSc. 
ZS - - 

Manželské a procesní právo 

církevní 0/2 Zk Ú 3 
doc. JUDr. ICLic. Záboj 

Horák, LL.M., Ph.D. 
ZS - - 

Právní dějiny církví 
0/2 Zk Ú 3 

doc. JUDr. ICLic. Záboj 

Horák, LL.M., Ph.D. 
LS - - 

Vybrané kapitoly z amerických 

právních dějin 0/2 Zk Ú 3 
doc. JUDr. Radim 

Seltenreich 
ZS - - 

Právní dějiny Univerzity 

Karlovy 0/2 Zk P 3 
doc. JUDr. Ladislav 

Soukup, CSc. 
ZS - - 

Správní a majetkové právo 

církevní 0/2 Zk Ú 3 
doc. JUDr. ICLic. Záboj 

Horák, LL.M., Ph.D. 
LS - - 

Vývoj československého práva v 

letech 1948-1989 0/2 Zk P 3 
prof. JUDr. Jan Kuklík, 

DrSc. 
LS - - 

Vývoj anglického práva 
0/2 Zk P 3 

prof. JUDr. Jan Kuklík, 

DrSc. 
ZS - - 

Kořeny evropské integrace 
0/2 Zk P 3 

prof. JUDr. Jan Kuklík, 

DrSc. 
LS - - 

Úloha kodifikace v právních 

dějinách 0/2 Zk P 3 
prof. JUDr. Jan Kuklík, 

DrSc. 
LS - - 

Recepce římského práva 
0/2 Zk Ú 3 

JUDr. David Falada, 

Ph.D. 
LS - - 

Římské právo - exegeze 
0/2 Zk K 3 

prof. JUDr. Michal 

Skřejpek, DrSc. 
LS - - 

Římské právo a podnikání 
0/2 Zk Ú 3 

JUDr. David Falada, 

PhD. 
LS - - 

Vybrané kapitoly 

z francouzských právních dějin 0/2 Zk P 3 JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. ZS - - 

Římské veřejné právo 
0/2 Zk P 3 

doc. JUDr. Petr 

Bělovský, Dr. 
LS - - 

Kapitoly ze starších právních 

dějin v českých zemích 0/2 Zk Ú 3 
doc. JUDr. Vladimír 

Kindl 
ZS - - 

Historické kořeny menšinové 

problematiky 0/2 Zk P 3 
prof. JUDr. Jan Kuklík, 

DrSc. 
LS - - 

Katedra správního práva a správní vědy 

Správní soudnictví v evropských 

zemích 0/2 Zk Ú 3 
doc. JUDr. Lenka 

Pítrová, CSc. 
ZS - - 

Rozhodovací procesy ve 

stavebním právu 0/2 Zk Ú 3 
JUDr. Ing. Josef Staša, 

CSc. 
ZS - - 

Správní trestání 
0/2 Zk Ú 3 

doc. JUDr. Helena 

Prášková, CSc. 
ZS - - 

Jaderné právo 
0/2 Zk P 3 

doc. JUDr. Jakub 

Handrlica, LL.M., Ph.D. 
ZS - - 

Migrační právo  
0/2 Zk K 3 

JUDr. David Kryska, 

Ph.D. 
LS - - 

Právní meze hazardních her 0/2 Zk Ú 3 JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. ZS - - 

Evropská dimenze legislativního 0/2 Zk K 3 doc. JUDr. Lenka LS - - 
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procesu Pítrová, CSc. 

Legislativní funkce vlády a 

veřejné správy 0/2 Zk Ú 3 
Mgr. František Korbel, 

Ph.D. 
LS - - 

Organizace a činnost územní 

samosprávy 0/2 Zk Ú 3 
doc. JUDr. Martin 

Kopecký, CSc. 
LS - - 

Policejní právo 
0/2 Zk Ú 3 

JUDr. Ivana Millerová, 

Dr., Ph.D. 
LS - - 

Veřejná správa – činnost a 

organizace (správní věda)  0/2 Zk K 3 
prof. JUDr. Richard 

Pomahač, CSc. 
LS - - 

Veřejnoprávní úprava podnikání  
0/2 Zk Ú 3 

JUDr. Ing. Josef Staša, 

CSc. 
LS - - 

International Administrative Law 

(Mezinárodní správní právo) 0/2 Zk P 4 
doc. JUDr. Jakub 

Handrlica, LL.M., Ph.D. 
LS - - 

Školské právo 
0/2 Zk Ú 3 

JUDr. Ing. Josef Staša, 

CSc. 
ZS - - 

Právní poměry veřejných 

zaměstnanců 0/2 Zk Ú 3 
JUDr. Martin Kopecký, 

CSc. 
ZS - - 

Katedra teorie práva a právních učení 

Logika pro právníky 
0/2 Zk K 3 

JUDr. Katarzyna Žák 

Krzyžanková, Ph.D. 
LS - - 

Soudobé právní teorie o soudech 

a soudcích 0/2 Zk P 3 
prof. JUDr. Zdeněk 

Kühn, LL.M., Ph.D. 
LS - - 

Teorie interpretace práva 
0/2 Zk Ú 3 

prof. JUDr. Aleš 

Gerloch, CSc. 
ZS - - 

Teorie právnických osob 
0/2 Zk P 3 

doc. JUDr. Karel Beran, 

Ph.D. 
ZS - - 

Katedra trestního práva - trestní právo, kriminologie a kriminalistika 

Domácí násilí 
0/2 Zk P 3 

JUDr. Bc. Vladimír Pelc, 

Ph.D. 
ZS - - 

Europeizace trestního práva 
0/2 Zk Ú 3 

doc. JUDr. Jana Tlapák 

Navrátilová, Ph.D. 
ZS - - 

Kriminalistika 
0/2 Zk Ú 3 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. 
ZS - - 

Kriminologie I. 
0/2 Zk Ú 3 

doc. JUDr. Bc. Tomáš 

Gřivna, Ph.D. 
ZS - - 

Kriminologie II. 
0/2 Zk Ú 3 

doc. JUDr. Bc. Tomáš 

Gřivna, Ph.D. 
LS - - 

Kybernetická kriminalita a 

kybernetická bezpečnost 0/2 Zk Ú 3 
doc. JUDr. Bc. Tomáš 

Gřivna, Ph.D. 
ZS - - 

Metodika vyšetřování 

jednotlivých druhů trestných 

činů 
0/2 Zk Ú 3 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. 
LS - - 

Rozhodnutí ve věcech trestních 
0/2 Zk K 3 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. 
LS - - 

Soudní lékařství 
0/2 Zk Ú 3 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. 
LS - - 

Soudní psychiatrie a soudní 

sexuologie 0/2 Zk Ú 3 
prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. 
LS - - 
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Soudní psychologie 
0/2 Zk Ú 3 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. 
ZS - - 

Vybrané kapitoly z trestní 

odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim 
0/2 Zk Ú 3 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc. 
LS - - 

Katedra ústavního práva – ústavní právo a státověda 

Ústavní soudnictví 0/2 Zk Ú 3 JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D. ZS - - 

Ústavní systémy 
0/2 Zk Ú 3 

JUDr. Věra Jirásková, 

CSc. 
LS - - 

Vývoj československého 

ústavního a politického systému 0/2 Zk Ú 3 
prof. JUDr. Aleš 

Gerloch, CSc. 
ZS - - 

Právo a bezpečnost státu 0/2 Zk Ú 3 JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. LS - - 

Volební právo a volební systémy 
0/2 Zk K 3 

JUDr. PhDr. Marek 

Antoš, LL.M., Ph.D. 
LS - - 

Proměny státnosti v procesu 

europeizace 0/2 Zk Ú 3 
doc. JUDr. Jana 

Reschová, CSc. 
LS - - 

Katedra politologie a sociologie 

Vybrané otázky politického 

myšlení 0/2 Zk K 3 
prof. JUDr. Jan Kysela, 

Ph.D., DSc. 
LS - - 

Sociální psychologie 0/2 Zk K 3 JUDr. Jan Kosek, Ph.D. ZS - - 

Ústavní právo EU 
0/2 Zk P 3 

JUDr. Jana Ondřejková, 

Ph.D. 
ZS - - 

Společnost a právo v 

muslimských zemích 0/2 KZ  3 
prof. JUDr. Jan Kysela, 

Ph.D., DSc. 
ZS - - 

Politický kontext soudní moci II 
0/2 Zk K 3 

JUDr. Jana Ondřejková, 

Ph.D. 
LS - - 

Proměny české společnosti od 

listopadu 1989 do dneška I 0/2 Zk K 3 
doc. JUDr. Petr Pithart, 

dr. h. c. 
LS - - 

Proměny české společnosti od 

listopadu 1989 do dneška II 0/2 Zk K 3 
doc. JUDr. Petr Pithart, 

dr. h. c. 
ZS - - 

Diskriminace a právo 0/2 Zk K 3 JUDr. Jan Kosek, Ph.D. ZS - - 

Právo a literatura 0/2 Zk K 3 JUDr. Jan Kosek, Ph.D. LS - - 

Čtení klasiků politického 

myšlení 18. a 19. století – 

Montesquieu 
0/2 Zk K 3 

prof. JUDr. Jan Kysela, 

Ph.D., DSc. 
ZS - - 

Čtení klasiků politického 

myšlení 18. a 19. století - B. 

Constant, A. de Tocqueville 
0/2 Zk K 3 

prof. JUDr. Jan Kysela, 

Ph.D., DSc. 
LS - - 

Právo a umění 
0/2 Zk K 3 

Mgr. Petr Agha, LL.M., 

Ph.D. 
ZS - - 

Čtení sociologických textů 
0/2 Zk K 3 

JUDr. Mgr. Michal 

Urban, Ph.D. 
ZS - - 

Theory and practice of the 

European convention on human 

rights (Evropská úmluva 

o ochraně lidských práv – teorie 

0/2 Zk K 4 
Mgr. Petr Agha, LL.M., 

Ph.D. 
LS - - 
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a praxe) 

Komunální politika: teorie a 

praxe 0/2 Zk K 3 
JUDr. Tomáš Havel, 

Ph.D. 
LS - - 

Sociologie a aktuální problémy 

práva a politologie 0/2 Zk K 3 
Mgr. Petr Agha, LL.M., 

Ph.D. 
LS - - 

Sociologie a interpretace velké 

transformace 0/2 Zk K 3 
prof. JUDr. Jan Kysela, 

Ph.D., DSc. 
ZS - - 

Právo v kontextu 
0/2 Zk K 3 

Mgr. Petr Agha, LL.M., 

Ph.D. 
LS - - 

Katedra teorie národního hospodářství - právo a ekonomie 

Empirical Legal Studies 

(Empirický právní výzkum) 1/2 Zk P 4 
Ing. Josef Montag, Ph.D. LS 

- - 

Právo a ekonomie v legislativní a 

soudní praxi 1/1 Zk P 3 
doc. Mgr. Libor Dušek, 

Ph.D. 

ZS 
- - 

Law and Economics: Legislative 

and Judicial Applications (Právo 

a ekonomie v legislativní a 

soudní praxi) 

1/1 Zk P 4 

doc. Mgr. Libor Dušek, 

Ph.D. 

ZS 

- - 

Ekonomie moci, bohatství a 

chudoby 0/2 Zk P 3 
doc. Mgr. Libor Dušek, 

Ph.D. 

ZS/LS 
- - 

Economics of Power, Wealth, 

and Poverty (Ekonomie moci, 

bohatství a chudoby) 
0/2 Zk P 4 

doc. Mgr. Libor Dušek, 

Ph.D. 

ZS/LS 

- - 

Behaviorální ekonomie 

v národohospodářské praxi 0/2 Zk P 3 
doc. Ing. Helena 

Chytilová, Ph.D. 

LS 
- - 

Ekonomická analýza 

hospodářské soutěže 0/2 Zk P 3 
doc. JUDr. PhDr. Ilona 

Bažantová, CSc. 

ZS 
- - 

Ekonomická analýza práva 

obchodních korporací 0/2 Zk P 3 
doc. Mgr. Libor Dušek, 

Ph.D. 

LS 
- - 

Economic Analysis of Corporate 

Law (Ekonomická analýza práva 

obchodních korporací) 
0/2 Zk P 4 

doc. Mgr. Libor Dušek, 

Ph.D. 

LS 

- - 

Ekonomie veřejného sektoru 
0/2 Zk P 3 

doc. Mgr. Libor Dušek, 

Ph.D. 

ZS 
- - 

Economics of the Public Sector 

(Ekonomie veřejného sektoru) 0/2 Zk P 4 
doc. Mgr. Libor Dušek, 

Ph.D. 

ZS 
- - 

Hospodářská politika 
0/2 Zk P 3 

doc. JUDr. PhDr. Ilona 

Bažantová, CSc. 

ZS/L

S 
- - 

Kapitálové trhy a burzy 
0/2 Zk P 3 

PhDr. Mgr. Pavel 

Seknička, Ph.D. 

ZS/L

S 
- - 

Law and Economics of Health 

Care (Ekonomie zdravotnictví a 

zdravotnického práva) 
0/2 Zk P 4 

doc. Mgr. Libor Dušek, 

Ph.D. 

ZS/L

S - - 

Regulace finančních trhů 
0/2 Zk P 3 

JUDr. Ing. Lenka 

Dupáková, Ph.D. 

LS 
- - 
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Financial market regulation 

(Regulace finančních trhů) 0/2 Zk P 4 
JUDr. Ing. Lenka 

Dupáková, Ph.D. 

LS 
- - 

Dějiny ekonomického myšlení 
0/2 Zk P 3 

doc. JUDr. PhDr. Ilona 

Bažantová, CSc. 

ZS 
- - 

Ekonomika a řízení podniku 
0/2 Zk P 3 

Ing. Dagmar Charvátová, 

Ph.D. 

ZS/L

S 
- - 

Etika v podnikání 
0/2 Zk P 3 

PhDr. Mgr. Pavel 

Seknička, Ph.D. 

ZS 
- - 

Podnikové a manažerské finance 
0/2 Zk P 3 

Ing. Dagmar Charvátová, 

Ph.D. 

ZS/L

S 
- - 

Katedra jazyků 

Právnická angličtina jako další 

cizí jazyk 1 0/2 Zk  P 4 PhDr. Renata Hrubá ZS - - 

Právnická angličtina jako další 

cizí jazyk 2 0/2 Zk P 4 PhDr. Renata Hrubá LS - - 

Právnická angličtina jako další 

cizí jazyk 3 0/2 Zk P 4 PhDr. Renata Hrubá ZS - - 

Právnická angličtina jako další 

cizí jazyk 4 0/2 Zk P 4 PhDr. Renata Hrubá LS - - 

Právnická francouzština jako 

další cizí jazyk 1 0/2 Zk P 4 
PhDr. Jana Tomaščínová, 

Ph.D. 
ZS - - 

Právnická francouzština jako 

další cizí jazyk 2 0/2 Zk P 4 
PhDr. Jana Tomaščínová, 

Ph.D. 
LS - - 

Právnická francouzština jako 

další cizí jazyk 3 0/2 Zk P 4 
PhDr. Jana Tomaščínová, 

Ph.D. 
ZS - - 

Právnická francouzština jako 

další cizí jazyk 4 0/2 Zk P 4 
PhDr. Jana Tomaščínová, 

Ph.D. 
LS - - 

Právnická italština jako další cizí 

jazyk 1 0/2 Zk P 4 
PhDr. Jana Tomaščínová, 

Ph.D. 
ZS - - 

Právnická italština jako další cizí 

jazyk 2 0/2 Zk P 4 
PhDr. Jana Tomaščínová, 

Ph.D. 
LS - - 

Právnická italština jako další cizí 

jazyk 3 0/2 Zk P 4 
PhDr. Jana Tomaščínová, 

Ph.D. 
ZS - - 

Právnická italština jako další cizí 

jazyk 4 0/2 Zk P 4 
PhDr. Jana Tomaščínová, 

Ph.D. 
LS - - 

Právnická němčina jako další 

cizí jazyk 1 0/2 Zk P 4 Mgr. Lada Kloutvorová ZS - - 

Právnická němčina jako další 

cizí jazyk 2 0/2 Zk P 4 Mgr. Lada Kloutvorová LS - - 

Právnická němčina jako další 

cizí jazyk 3 0/2 Zk P 4 Mgr. Lada Kloutvorová ZS - - 

Právnická němčina jako další 

cizí jazyk 4 0/2 Zk P 4 Mgr. Lada Kloutvorová LS - - 

Právnická ruština jako další cizí 0/2 Zk P 4 Mgr. Olena Rizak ZS - - 
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jazyk 1 

Právnická ruština jako další cizí 

jazyk 2 0/2 Zk P 4 Mgr. Olena Rizak LS - - 

Právnická ruština jako další cizí 

jazyk 3 0/2 Zk P 4 Mgr. Olena Rizak ZS - - 

Právnická ruština jako další cizí 

jazyk 4 0/2 Zk P 4 Mgr. Olena Rizak LS - - 

Právnická španělština jako další 

cizí jazyk 1 0/2 Zk P 4 
PhDr. Alexandra 

Berendová, Ph.D. 
ZS - - 

Právnická španělština jako další 

cizí jazyk 2 0/2 Zk P 4 
PhDr. Alexandra 

Berendová, Ph.D. 
LS - - 

Právnická španělština jako další 

cizí jazyk 3 0/2 Zk P 4 
PhDr. Alexandra 

Berendová, Ph.D. 
ZS - - 

Právnická španělština jako další 

cizí jazyk 4 0/2 Zk P 4 
PhDr. Alexandra 

Berendová, Ph.D. 
LS - - 

Der deutsche Zivilprozess 1 

(Německý civilní proces 1) 0/2 Zk P 4 
Dr. iur. Martin Paus, 

M.A. 
oba - - 

Fallrepetitorium Europarecht 1 

(Případové studie z evropského 

práva 1) 
0/2 Zk P 4 

Dr. iur. Martin Paus, 

M.A. 
oba - - 

Grundlagen des deutschen 

Rechts 1 (Základy německého 

práva 1) 
0/2 Zk P 4 

Dr. iur. Martin Paus, 

M.A. 
oba - - 

Grundlagen des deutschen 

Rechts 2 (Základy německého 

práva 2) 
0/2 Zk P 4 

Dr. iur. Martin Paus, 

M.A. 
oba - - 

Grundlagen des deutschen 

Rechts 3 (Základy německého 

práva 3) 
0/2 Zk P 4 

Dr. iur. Martin Paus, 

M.A. 
oba - - 

Grundlagen des deutschen 

Rechts 4 (Základy německého 

práva 4) 
0/2 Zk P 4 

Dr. iur. Martin Paus, 

M.A. 
oba - - 

Lingvistika a právo 
0/2 Zk P 3 

PhDr. Alexandra 

Berendová, Ph.D. 
LS - - 

Právnická francouzština 

v ekonomickém kontextu 1 0/2 Zk P 4 
PhDr. Jana Tomaščínová, 

Ph.D. 
ZS - - 

Právnická francouzština 

v ekonomickém kontextu 2 0/2 Zk P 4 
PhDr. Jana Tomaščínová, 

Ph.D. 
LS - - 

Latina pro právníky 1 0/2 Zk P 4 Mgr. Klára Žytková ZS - - 

Latina pro právníky 2 0/2 Zk P 4 Mgr. Klára Žytková LS - - 

Latina pro právníky 3 0/2 Zk P 4 Mgr. Klára Žytková ZS - - 

Latina pro právníky 4 0/2 Zk P 4 Mgr. Klára Žytková LS - - 
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Legal English for Commercial 

Practice: Company Law 

(Právnická angličtina v obchodní 

praxi: právo společností) 

0/2 Zk P 4 
Mgr. Adéla Bahenská, 

Ph.D. 
ZS - - 

Legal English for Commercial 

Practice: Contract Law 

(Právnická angličtina v obchodní 

praxi: smluvní právo) 

0/2 Zk P 4 
Mgr. Adéla Bahenská, 

Ph.D. 
ZS - - 

Legal English for Commercial 

Practice: Finance (Právnická 

angličtina v obchodní praxi: 

finance) 

0/2 Zk P 4 
Mgr. Adéla Bahenská, 

Ph.D. 
LS - - 

Centrum mimosoudního řešení sporů 

Právo a cestovní ruch 
0/2 Zk Ú 3 

JUDr. PhDr. René Petráš, 

Ph.D. 
ZS - - 

Rozhodčí řízení 
0/2 Zk P 3 

JUDr. Tomáš Horáček, 

Ph.D. 
LS - - 

Sportovní právo 
0/2 Zk P 3 

JUDr. David Kohout, 

Ph.D. 
LS - - 

Centrum právní komparatistiky 

Competition law and 

liberalization of network 

industries in Europe 
0/2 Zk P 4 

prof. JUDr. Luboš Tichý, 

CSc. 
ZS - - 

Constitutional Transformations 

in the EU and the USA (Ústavní 

transformace v EU a USA) 
0/2 Zk P 4 

JUDr. Mgr. Tomáš 

Dumbrovský, LL.M., 

Ph.D. 

ZS/ 

LS 
- - 

Contemporary Theories of 

Constitutionalism (Současné 

teorie konstitucionalismu) 
0/2 Zk P 4 

JUDr. Mgr. Tomáš 

Dumbrovský, LL.M., 

Ph.D. 

ZS/ 

LS 
- - 

Centrum zdravotnického práva 

Zdravotnické právo I 
0/2 Zk Ú 3 

doc. JUDr. Josef Salač, 

Ph.D. 
ZS - - 

Zdravotnické právo II 0/2 Zk Ú 3 JUDr. Petr Šustek, Ph.D. ZS - - 

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního 

Právo duševního vlastnictví I 
0/2 Zk P 3 

JUDr. Tomáš 

Dobřichovský, Ph.D. 
ZS - - 

Právo duševního vlastnictví II 
0/2 Zk P 3 

JUDr. Tomáš 

Dobřichovský, Ph.D. 
LS - - 

Mediální právo 
0/2 Zk P 3 

JUDr. Veronika 

Křesťanová, Dr. 
LS - - 

Minimální počet kreditů 54  -   
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Moduly povinně volitelných předmětů 

Studijní program je univerzálním programem v oblasti práva, nicméně je možné se v průběhu studia 

rozhodnout pro určitou dílčí specializaci absolvováním příbuzných povinně volitelných a volitelných 

předmětů, které jsou sdruženy do specializačních modulů.  

Specializační moduly není třeba si volit předem; jejich absolvování je dáno absolvováním předmětů, ze 

kterých se skládají. 

Název modulu 

Garant modulu Předměty Podmínky 

1) Právněteoretický a právněfilozofický 

prof. JUDr. Aleš 

Gerloch, CSc. 

Právní filozofie 

Teorie interpretace práva 

 Logika pro právníky 

 Právní informační systémy 

Čtení k právnímu a politickému myšlení 

Teorie právnických osob 

Tvorba a interpretace zákonů – teorie a praxe 

Právo a právní praxe 

Soudobé právní teorie o soudech a soudcích 

Vědecký seminář z teorie práva 

SVOČ: Právní teorie a právní filozofie 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat vědecký 

seminář a 3 další předměty 

ze seznamu. 

2) Právněhistorický 

prof. JUDr. Jan 

Kuklík, DrSc. 

Dějiny právnického stavu a právnických profesí 

Vývoj československého práva v letech 1948-1989 

Vybrané kapitoly z amerických právních dějin 

Vybrané kapitoly z německých právních dějin 

Vývoj anglického práva 

Právní systémy Dálného východu 

Dějiny daní a poplatků 

Úloha kodifikací v právních dějinách 

Kořeny evropské integrace 

Právní dějiny Univerzity Karlovy 

Právní systémy zemí Blízkého východu a Afriky 

Právní systémy zemí Latinské Ameriky, jižní Asie a 

Oceánie 

Historické kořeny menšinové problematiky  

Vybrané kapitoly z francouzských právních dějin 

Kapitoly ze starších právních dějin v českých zemích 

SVOČ: Právní historie  

Vědecké semináře katedry právních dějin a ústavu 

právních dějin mimo vědecké semináře z církevního, 

konfesního a římského práva 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat 4 

předměty ze seznamu, 

z toho alespoň jeden z těchto 

2 předmětů: Vybrané 

kapitoly z amerických 

právních dějin 

Vybrané kapitoly z 

německých právních dějin 

Vývoj anglického práva 

Vybrané kapitoly 

z francouzských právních 

dějin, Vývoj 

československého práva 

v letech 1948-1989 a 

Kapitoly ze starších 

právních dějin v českých 

zemích 

3) Církevní právo 

prof. JUDr. Jiří 

Rajmund Tretera a 

doc. JUDr. ICLic. 

Záboj Horák LL.M., 

Ph.D. 

Církevní právo 

Právní dějiny církví 

Manželské a procesní právo církevní 

Správní a majetkové právo církevní 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat tyto 

předměty: Církevní právo, 

Právní dějiny církví, 

Manželské a procesní právo 
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Konfesní právo 

Vědecký seminář z církevního a konfesního práva 

SVOČ: Církevní právo 

Vědecký seminář – Právo a Bible 

církevní, Správní a 

majetkové právo církevní, 

Konfesní právo. 

4) Ústavněprávní 

prof. JUDr. Aleš 

Gerloch, CSc. 

Vývoj československého ústavního a politického systému 

Ochrana občanských a lidských práv 

Právo a bezpečnost státu 

Ústavní systémy 

Ústavní soudnictví  

Volební právo a volební systémy 

Proměny státnosti v procesu europeizace 

stáž v Parlamentu 

vědecké semináře katedry 

SVOČ: Ústavní právo 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat 4 

předměty ze seznamu. 

5) Právo a ekonomie 

doc. Mgr. Libor 

Dušek, Ph.D. 

Empirical Legal Studies 

Právo a ekonomie v legislativní a soudní praxi 

Law and Economics: Legislative and Judicial 

Applications 

Ekonomie moci, bohatství a chudoby 

Economics of Power, Wealth, and Poverty 

Behaviorální ekonomie v národohospodářské praxi 

Ekonomická analýza hospodářské soutěže 

Ekonomická analýza práva obchodních korporací 

Economic Analysis of Corporate Law 

Ekonomie veřejného sektoru 

Economics of the Public Sector 

Hospodářská politika 

Law and Economics of Health Care 

Dějiny ekonomického myšlení 

Soutěžní právo EU 

Úvod do společenskovědní metodologie pro právníky 

SVOČ: Právo a ekonomie 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat 4 

předměty ze seznamu. 

6) Finance a podnikání 

doc. JUDr. PhDr. 

Ilona Bažantová 

CSc. 

Ekonomika a řízení podniku 

Kapitálové trhy a burzy 

Ekonomická analýza práva obchodních korporací 

Economic Analysis of Corporate Law 

Regulace finančních trhů 

Financial market regulation 

Etika v podnikání 

Podnikové a manažerské finance 

Účetnictví pro právníky 

SVOČ: Finance a podnikání 

 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat 4 

předměty ze seznamu. 
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7) Mezinárodní právo a mezinárodní vztahy 

prof. JUDr. Pavel 

Šturma, DrSc. 

Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva 

Diplomatické právo, protokol a společenská etiketa 

Mezinárodní právo trestní 

Právní režimy mezinárodních prostorů 

Mezinárodní řešení sporů 

Právo mezinárodních organizací 

Právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení 

Právo mezinárodních smluv 

Základy mezinárodního ekonomického práva 

Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti 

mezinárodního práva I,  

Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti 

mezinárodního práva II 

FDI moot court 

Jessup (moot court) I 

Jessup (moot court) II 

Odborná praxe – praxe na Ministerstvu zahraničních věcí 

ČR I. a navazující II 

SVOČ: Mezinárodní právo a mezinárodní vztahy 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat 4 

předměty ze seznamu. 

8) Právních dovedností 

JUDr. Michal 

Urban, Ph.D. 

Profesní etika v právní teorii a praxi 

Mediální příprava pro právníky 

Komunikační a presentační dovednosti 

Právní psaní 

Rozhodčí řízení 

Mediace a další alternativní metody řešení sporů 

Letní škola mediace 

Letní škola – Základy business mediace 

Mediation as International Disputes Resolution 

Negotiation as Dispute Resolution 

Právo a cestovní ruch 

Sportovní právo I. 

Odborná praxe – praxe ve sportovních asociacích,  

Teorie a praxe simulovaných soudů 

Mooting skills (Moot court a dovednosti s ním spojené) 

Letní praxe I. a II. 

Odborná praxe – návštěvy soudních jednání 

Odborná praxe – praxe na soudech I. (civilní úsek) 

Odborná praxe – praxe na soudech II. (trestní úsek) 

Odborná praxe – praxe na soudech III. (obchodní úsek) 

Odborná praxe – praxe na soudech IV. (Vrchní soud v 

Praze) 

Odborná praxe – praxe na státním zastupitelství 

Odborná praxe – praxe na úřadech městských částí v 

Praze či Magistrátu HMP 

Odborná praxe – praxe v Kanceláři ombudsmana pro 

zdraví I. a II. 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat 

6 předmětů ze seznamu. 
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Odborná praxe – praxe v elektronické právní poradně 

Právo a právní praxe 

Ochrana lidských práv v teorii i praxi I. a II. 

Odborná praxe – kurzy spotřebitelské gramotnosti (Street 

Law) 

Odborná praxe – praxe na středních školách I., II. a III. 

(Street Law) 

SVOČ: Právní dovednosti 

9) Autorské právo a práva průmyslová 

JUDr. Tomáš 

Dobřichovský, 

Ph.D. 

Mediální právo 

Právo duševního vlastnictví I. a II. 

SVOČ: Autorské právo a práva průmyslová 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat všechny 

povinně volitelné předměty 

a napsat SVOČ 

z oboru Autorské právo 

a práva průmyslová. 

10) Evropské právo 

prof. JUDr. PhDr. 

Michal Tomášek, 

DrSc. 

Europeizace trestního práva 

Ústavní právo EU, Harmonizace práva v EU 

Soutěžní právo EU 

Evropské právo procesní 

Ochrana národnostních menšin v minulosti a současnosti 

Comparative constitutional law in relation to EU law 

Central and Eastern European Moot Court Competition 

European Law moot Court Competition 

Mooting Skills – příprava na moot courts v evropském 

právu 

SVOČ: Evropské právo  

Předměty z jiných modulů, které se explicitně věnují 

převážně evropské dimenzi – např. Sociální politika 

v evropských zemích 

Sociální zabezpečení migrujících osob v EU 

Evropské mezinárodní právo soukromé 

Evropské veřejné právo I. a II. 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat 

4 předměty ze seznamu, 

z nichž minimálně 

2 předměty jsou garantované 

katedrou evropského práva. 

11) Pracovní právo 

prof. JUDr. Jan 

Pichrt, Ph.D. 

Pracovní právo v aplikační praxi 

Politika zaměstnanosti a personální řízení 

Smluvní volnost a ochrana osob (flexicurita) v 

zaměstnání 

Pracovněprávní spory – případové studie 

Moot court – pracovní právo 

Ochrana osobních údajů se zaměřením zejména na 

pracovněprávní vztahy 

Specifické otázky kolektivního pracovního práva 

SVOČ: Pracovní právo 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat 

4 předměty ze seznamu 

nebo 3 předměty a SVOČ. 

 

12) Právo sociálního zabezpečení 

prof. JUDr. Věra 

Štangová, CSc. 

Sociální zabezpečení migrujících osob v EU 

Sociální politika v evropských zemích 

Sociální právo EU 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat 4 

předměty ze seznamu nebo 
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Sociální zabezpečení v evropských zemích 

Rodinná politika 

Migrace a sociální právo 

Diskriminace a sociální právo 

Sociální deviace  

Úvod do sociální politiky 

Rodinná politika 

SVOČ: Právo sociálního zabezpečení 

3 předměty a SVOČ. 

13) Občanské právo hmotné 

prof. JUDr. Jan 

Dvořák, CSc. 

Bytové právo 

Katastr nemovitostí 

Právní ochrana dítěte 

Ochrana spotřebitele 

vědecké semináře 

SVOČ: Občanské právo hmotné  

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat 

3 předměty ze seznamu 

nebo 2 předměty a SVOČ. 

 

14) Občanské právo procesní 

doc. JUDr. Alena 

Macková, Ph.D. 

Právnická povolání v justici 

Insolvenční právo 

Soudní rozhodnutí ve věcech civilních 

Nesporná řízení v právní praxi a teorii 

Odborná praxe – praxe na soudech I. 

SVOČ: Občanské právo procesní 

vědecké semináře 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat 

3 předměty ze seznamu 

nebo 2 předměty a SVOČ. 

 

15) Obchodněprávní 

prof. JUDr. 

Stanislava Černá, 

CSc. 

Právo cenných papírů 

Právo proti nekalé soutěži 

Soutěžní právo 

Obchodně právní praktikum 

Obchodní právo v případových studiích 

Bankovní obchody 

Právní otázky správy a řízení akciových společností 

(corporate governance) 

Důsledky úpadku obchodní korporace na její správu 

Veřejné zakázky 

Odborná praxe – praxe na soudech III. 

Soutěžní právo a liberalizace síťových sektorů v Evropě 

Práce s obchodní judikaturou 

Evropské mezinárodní právo soukromé 

Vis Moot: Arbitration in International Sale of Goods I 

Vis Moot: Arbitration in International Sale of Goods II 

Závazkové vztahy v mezinárodní investiční výstavbě 

Mezinárodní mediální právo a SVOČ: Mezinárodní právo 

soukromé a SVOČ: Obchodní právo 

a SVOČ 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat 4 

předměty ze seznamu nebo 

3 předměty ze seznamu a 

SVOČ. 

16) Trestní právo, kriminologie a kriminalistika 

prof. JUDr. Jiří 

Jelínek, CSc. 

Rozhodnutí ve věcech trestních Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat jeden 
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Domácí násilí 

Odborná praxe – praxe na soudech II 

Odborná praxe – praxe na státním zastupitelství 

Kriminalistika 

Kriminologie I. a II. 

Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů 

Soudní psychologie 

Soudní lékařství 

Soudní psychiatrie a soudní sexuologie 

Vybrané kapitoly z trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim 

Kybernetická kriminalita a kybernetická bezpečnost 

Europeizace trestního práva 

Vědecký seminář z trestního práva 

SVOČ: Trestní právo, kriminologie a kriminalistika 

z předmětů 

„Kriminalistika“, 

„Kriminologie I.“ nebo 

„Rozhodnutí ve věcech 

trestních“ a další 3 předměty 

ze seznamu. 

17) Správní právo 

doc. JUDr. Helena 

Prášková, CSc. 

Veřejná správa – činnost a organizace (správní věda) 

Správní soudnictví v evropských zemích 

Legislativní funkce vlády a veřejné správy 

Policejní právo 

Jaderné právo 

Právo na informace 

Rozhodovací procesy ve stavebním právu 

Správní trestání 

Veřejnoprávní úprava podnikání 

Migrační právo 

Organizace a činnost územní samosprávy 

Einführung in das Schweizerische Verfassungs- und 

Verwaltungsrecht 

International Administrative Law 

Právní meze hazardních her 

Odborná praxe – praxe na úřadech městských částí v 

Praze či Magistrátu HMP 

SVOČ: Správní právo 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat 

4 předměty ze seznamu. 

 

18) Finanční právo fiskální – rozpočtové právo a daňové právo 

prof. JUDr. Marie 

Karfíková, CSc. 

Rozpočtové právo 

Daňové právo procesní 

Finanční věda a daňová teorie 

Dějiny daní a poplatků 

Finanční hospodaření samosprávných územních celků 

Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy 

Účetnictví pro právníky 

Akviziční financování v praxi 

Ekonomie veřejného sektoru 

Economics of the Public Sector 

SVOČ: Finanční právo fiskální – rozpočtové právo a 

daňové právo 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat předměty 

Rozpočtové právo, Daňové 

právo procesní a Finanční 

věda a daňová teorie a dále 

nejméně jeden další předmět 

ze seznamu. 
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19) Finanční právo nefiskální – bankovní právo, pojišťovací právo a právo finančního trhu 

prof. JUDr. Marie 

Karfíková, CSc. 

Bankovní právo 

Pojišťovací právo 

Finanční věda a daňová teorie 

Vybrané otázky kapitálového trhu 

Bankovní obchody 

Právo cenných papírů 

Účetnictví pro právníky 

Účetní právo 

Akviziční financování v praxi 

SVOČ: Finanční právo nefiskální – bankovní právo, 

pojišťovací právo a právo finančního trhu 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat předměty 

Bankovní právo, Pojišťovací 

právo a Finanční věda a 

daňová teorie a dále 

nejméně jeden další předmět 

ze seznamu. 

20) Právo a ekologie 

prof. JUDr. Milan 

Damohorský, DrSc. 

Environmentální politika a udržitelný rozvoj 

Mezinárodní právo životního prostředí 

Právo životního prostředí Evropské unie 

Zemědělské právo 

Pozemkové právo 

Praktikum z pozemkového práva 

Horní, energetické a atomové právo 

Mořské a vodní právo 

Odborná praxe – praxe na orgánech veřejné správy 

ochrany životního prostředí 

Odborná praxe – praxe v neziskových organizacích 

ochrany životního prostředí 

SVOČ: Právo a ekologie 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat 

4 předměty ze seznamu. 

 

21) Zdravotnické právo 

doc. JUDr. Josef 

Salač, Ph.D. 

Zdravotnické právo I. a II. 

Zdravotnické právo – případové studie 

Odborná praxe – praxe v Kanceláři ombudsmana pro 

zdraví I 

Odborná praxe – praxe v Kanceláři ombudsmana pro 

zdraví II 

vědecký seminář 

SVOČ: Zdravotnické právo 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat všechny 3 

povinně volitelné předměty. 

 

22) Lawyering Skills 

doc. PhDr. Marta 

Chromá, Ph.D. 

Essentials of Legal Writing 

LW-Basics of commercial transactions 

Presentation Skills for Lawyers I. 

Anatomy of Business Transactions - negotiation skills 

Translating Czech civil law into English 

Translating Czech criminal law into English 

Translating Czech Company Law into English 

Legal Reasoning: First Amendment case law 

Legal Argumentation and Debate: First Amendment 

Issues in Context 

Equity and Trust: legal advisory skills 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat 

4 předměty ze seznamu.  
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23) Právo ve společenskovědním kontextu 

prof. JUDr. Jan 

Kysela, Ph.D. 

Diskriminace a právo 

Mediální příprava pro právníky 

Politický kontext soudní moci I 

Politický kontext soudní moci II 

Právo a film 

Právo a literatura 

Právo v kontextu 

Profesní etika v právní teorii a praxi 

Proměny české společnosti od listopadu 1989 

Psychologický seminář 

Psychologie pro právníky 

Sociální psychologie 

Sociologie pro právníky 

Společnost a právo v muslimských zemích 

Srovnávání v právu 

Proměny české společnosti od listopadu 1989 do dneška 

II. 

Komunální politika: teorie a praxe 

Sociologie a aktuální problémy práva a politologie 

Vědecký seminář katedry politologie a sociologie 

Vědecký seminář Ústava mezi právem a politikou 

Vybrané otázky politického myšlení 

Právo a umění 

Čtení sociologických textů 

Čtení klasiků politického myšlení 18. a 19. století – 

Montesquieu 

Čtení klasiků politického myšlení 18. a 19. století - B. 

Constant, A. de Tocqueville 

SVOČ: Politologie a sociologie 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat 4 

předměty ze seznamu, 

přičemž jeden z těchto 

předmětů musí být 

Psychologie pro právníky či 

Sociologie pro právníky. 

24) Legislativní 

JUDr. Ing. Josef 

Staša CSc. 

Skupina A  

Legislativní technika 

Legislativní funkce vlády a veřejné správy 

Tvorba a interpretace zákonů – teorie a praxe 

  

Skupina B 

Evropská dimenze legislativního procesu 

Harmonizace práva v EU 

 

Skupina C 

Kritické úvahy o legislativě 

Parlament ČR: teorie a praxe 

Odborná praxe – praxe na legislativních útvarech 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat dva 

předměty ze skupiny (A), 

jeden předmět ze skupiny 

(B) a jeden předmět ze 

skupiny (C). 

25) Lidskoprávní 

prof. JUDr. Pavel 

Šturma, DrSc. 

Skupina A 

Evropská ochrana lidských práv 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat alespoň tři 
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doc. JUDr. PhDr. 

Veronika Bílková, 

E.MA., Ph.D. 

Mezinárodní humanitární právo 

Mezinárodní právo trestní 

 

Skupina B 

Lidskoprávní moot court 

Odborná praxe – praxe na Ministerstvu zahraničních věcí 

ČR I. 

Odborná praxe – praxe na Ministerstvu zahraničních věcí 

ČR II. 

SVOČ: Mezinárodní právo a mezinárodní vztahy 

předměty ze skupiny (A) a 

alespoň jeden předmět ze 

skupiny (B). 

26) Migrační právo 

JUDr. Věra 

Honusková, Ph.D. 

 

Teoretické  

Azylové a uprchlické právo  

Migrační právo 

Migrace a sociální právo 

Právní ochrana národnostních menšin 

Historické kořeny menšinové problematiky 

 

Praktické 

Odborná praxe – praxe v neziskových organizacích 

ochrany uprchlíků a migrantů 

Odborná praxe – praxe v advokátních kancelářích se 

zaměřením na migrační právo 

Odborná praxe – praxe v Úřadu vysokého komisaře OSN 

pro uprchlíky 

Odborná praxe – praxe na Ministerstvu vnitra I 

Odborná praxe – praxe na Ministerstvu vnitra II 

  

Dovednostní  

Simulovaný soud z mezinárodního azylového práva 

Simulovaná Rada Evropské unie 

Simulace v oblasti uprchlického a migračního práva 

 

Vědecké:  

SVOČ: Migrační právo 

Pro absolvování modulu je 

nutno splnit: 

1. z předmětů teoretických: 

Azylové a uprchlické 

právo a Migrační právo, 

dále pak 

2. alespoň jeden z předmětů 

Migrace a sociální právo, 

Právní ochrana 

národnostních menšin a 

Historické kořeny 

menšinové problematiky, 

dále 

3. alespoň dva z prakticky 

orientovaných předmětů 

(odborné praxe) 

4. jeden z dovednostních 

anebo jeden z vědeckých 

 

27) Římskoprávní 

prof. JUDr. Michal 

Skřejpek, DrSc. 

Kořeny římského práva 

Římské právo – exegeze 

Recepce římského práva 

Římskoprávní základy věcných práv 

SVOČ: Římské právo 

vědecké semináře katedry z římského práva 

Římské právo a podnikání 

Římské veřejné právo 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat 4 

předměty ze seznamu. 

28) Grundlagen des deutschen Rechts 

Dr. iur. Martin Paus 

M.A. 

Skupina A 

Grundlagen des deutschen Rechts I 

Grundlagen des deutschen Rechts II 

Pro absolvování modulu je 

nutno absolvovat alespoň 

čtyři předměty ze seznamu, 

z toho alespoň dva předměty 
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Grundlagen des deutschen Rechts III 

Grundlagen des deutschen Rechts IV 

 

Skupina B 

Fallkolloquium Europarecht I. 

Der deutsche Zivilprozess I. 

Deutsch-Tschechisches Rechtsseminar Berlin/Prag 

Aktuelle Rechtsprobleme im Vergleich: Deutschland - 

Tschechien 

ze skupiny A. 

29) Právo ICT 

JUDr. Zdeněk 

Kučera, Ph.D. 

Právo informačních a komunikačních technologií - 

soukromoprávní 

Právo informačních a komunikačních technologií - 

veřejnoprávní 

Právo nových technologií 

Odborná praxe – praxe v oblasti práva ICT 

Kybernetická kriminalita a kybernetická bezpečnost 

Pro absolvování modulu je 

třeba absolvovat předměty 

Právo informačních a 

komunikačních technologií - 

soukromoprávní, Právo 

informačních a 

komunikačních technologií - 

veřejnoprávní a další dva 

předměty ze seznamu. 
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Poznámky ke studijnímu plánu  
 

A. Obecně ke studijnímu plánu 

- studijní program má pouze jeden studijní plán pro prezenční formu studia 

- studijní plán obsahuje na začátku studia povinný předmět Úvod do studia práva realizovaný blokovou 

výukou na začátku zimního semestru; tento předmět je svou propedeutickou povahou užitečným 

předpolím pro výuku tradičních právních předmětů  

- ve studijním plánu dochází k posunu výuky platného práva do nižších ročníků 

- východiskem pro další studium jsou základní teoretické studijní předměty profilujícího základu 

(z nich je konána státní závěrečná zkouška a jejich formou kontroly studia je klauzurní práce) 

- v doporučeném studijním plánu jsou studijně nejnáročnější první čtyři ročníky, poslední ročník je 

studijně flexibilnější (prostor pro předměty odborných právních praxí a dovednostní předměty, 

zahraniční výjezd, obecně povinně volitelné předměty a volitelné předměty, psaní diplomové práce 

a přípravu na státní závěrečnou zkoušku) 

B. Podmínky pro absolvování studia 

Pro absolvování studia je nutné kumulativně splnit tyto podmínky: 

1) získat souhrnně alespoň 300 kreditů, 

2) absolvovat všechny povinné předměty včetně povinného předmětu pro přípravu závěrečné práce 

(čímž dojde k získání 204 kreditů), 

3) absolvovat 4 předměty ze skupiny jazykových povinně volitelných předmětů (čímž dojde k dosažení 

12 kreditů), 

4) absolvovat alespoň jeden předmět ze skupiny povinně volitelných předmětů společenskovědního 

základu (čímž dojde k dosažení 3 kreditů), 

5) absolvovat alespoň dva předměty ze skupiny dovednostních povinně volitelných předmětů (čímž 

dojde k dosažení 8 kreditů), 

6) absolvovat alespoň jeden předmět ze skupiny povinně volitelných předmětů odborných právních praxí 

(čímž dojde k dosažení 4 kreditů), 

7) získat alespoň 53 kreditů za předměty ze skupiny obecných povinně volitelných předmětů a 

8) složit všechny části státní závěrečné zkoušky. 

 

Zbylých 15 kreditů je možné získat za libovolné předměty, tedy 

a) za absolvování povinně volitelných či volitelných předmětů vyučovaných na právnické fakultě, 

b) za absolvování libovolných předmětů včetně povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů 

jiných studijních programů vyučovaných na ostatních fakultách univerzity; ty se považují za volitelné 

předměty (počet kreditů stanovený příslušnou fakultou za splnění těchto předmětů však zůstává 

zachován), 

c) uznáním předmětů, které byly absolvovány na zahraniční vysoké škole, avšak pouze v rámci 

studijních pobytů, na které byl student vyslán fakultou, (tj. zejména např. – Erasmus+ nebo 

meziuniverzitní dohody); tyto předměty nemusí mít jako svůj ekvivalent předmět vyučovaný na 

fakultě a považují se za volitelné předměty (počet kreditů ze zahraniční vysoké školy v rámci 

kreditního systému ECTS však zůstává zachován). 

C. Přednášky a semináře 

- v seminářích je preferován menší počet studentů, do seminární výuky jsou jako vyučující pod 

dohledem školitele zapojováni studenti prezenční formy doktorského studia 

- předpokladem pro absolvování kontroly studia předmětu je plnění povinností v rámci semináře  

D. Kontroly studia předmětů 

- kontroly studia povinných a povinně volitelných předmětů spočívají na těchto zásadách
4
: 

1) formou samostatné kontroly studia předmětu je  

- klasifikovaný zápočet 

- při klasifikovaném zápočtu se navíc hodnotí a způsobem jako u zkoušky klasifikuje, jak 

student splnil požadavky zápočtu 

- klasifikovaný zápočet je klasifikován známkami „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ 

(3) a „neprospěl/a“ (4) 

 

                                                           

4
 Platí v případě přijetí novely Pravidel pro organizaci studia na PF UK (čl. 8 odst. 1). 
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- kolokvium 

- kolokvium je klasifikováno „prospěl/a“ nebo „neprospěl/a“ 

- kolokvium jako forma kontroly studia je typické pro předměty, které nemají přednášky a 

semináře, ale jde o praxe, konzultace nebo blokovou výuku 

- zkouška  
- zkouška je klasifikována známkami „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3) a 

„neprospěl/a“ (4)   

- dále ke zkoušce viz bod 3 

- klauzurní práce 

- klauzurní práce je klasifikována „prospěl/a“ nebo „neprospěl/a“ 

- klauzurní práce jsou formou kontroly studia základních teoretických studijních předmětů 

profilujícího základu 

2) předpokladem pro konání zkoušky může být zápočet 

- zápočet je klasifikován „prospěl/a“ nebo „neprospěl/a“ 

3) zkouška může být 

- písemná 

- kombinovaná 

- písemná část kombinované zkoušky je vždy klasifikována a její výsledek je součástí celkové 

klasifikace zkoušky 

- ústní 

- u povinných předmětů je ústní zkouška možná u předmětů, které mají písemnou formu 

kontroly studia v jiném semestru (předmět označený jinou římskou číslicí), nebo 

předpokladem jejich konání je v daném semestru písemný zápočet, 

- zkouška v základním profilujícím předmětu společného základu je detailnější než zkouška 

z příslušného tematického okruhu v rámci státní závěrečné zkoušky 

- preferovány jsou písemné zkoušky, kombinované zkoušky nebo zkoušky, jejichž předpokladem je 

písemný zápočet 

- u státních zkoušek je možnost mít při zkoušce texty právních předpisů; u ostatních předmětů záleží na 

rozhodnutí garanta předmětu; skutečnost, zda je možné při zkoušce mít texty předpisů, zveřejní garant 

před začátkem předběžného zápisu předmětů ve studijním informačním systému u příslušného 

předmětu
5
 

- je definován standard (zejména ústní) zkoušky včetně vymezení obsahu zkušebních otázek 

u jednotlivých předmětů 

 

E. Rekvizity 

- zápis povinného a povinně volitelného předmětu označeného vyšším římským číslem je vždy 

podmíněn zápisem předmětu s nižším římským číslem (tzv. měkká korekvizita) 

- zápis povinného předmětu označeného vyšším římským číslem s kontrolou studia klauzurní práce je 

podmíněn absolvováním předmětu s nižším římským číslem; u předmětu Občanské právo hmotné 

a procesní jde o předměty Občanské právo hmotné V a Občanské právo procesní III (prerekvizita) 

- absolvování předmětu povinného a povinně volitelného předmětu označeného vyšším římským číslem 

s kontrolou studia zkouška je vždy podmíněn absolvováním předmětu s nižším římským číslem 

(tzv. tvrdá korekvizita) 

- u povinných předmětů bude stanovena podmíněnost jejich zápisu absolvováním pouze těchto 

předmětů: Teorie práva II, Římské právo a základy novodobého práva soukromého II, Ústavní právo 

I, Občanské právo hmotné I a Úvod do studia práva (prerekvizita); to neplatí u povinných předmětů, 

které jsou studijním plánem doporučeny pro první ročník, u nichž nebude stanovena žádná 

podmíněnost jejich zápisu absolvováním jiného předmětu (prerekvizita) 

- u povinných předmětů nebude stanovena podmíněnost jejich zápisu zápisem jiných předmětů 

(korekvizita) 

- u povinně volitelných předmětů nebude stanovena podmíněnost jejich zápisu absolvováním jiného 

předmětu nebo předmětů (prerekvizita), ale bude moci být v odůvodněných případech garantem 

programu po vyjádření garanta předmětu stanovena podmíněnost jejich zápisu zápisem povinného 

předmětu nebo předmětů (korekvizita) 

 

                                                           

5
 Platí v případě přijetí novely Pravidel pro organizaci studia na PF UK (čl. 25 odst. 2 a čl. 52 odst. 5). 
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F. Formy a metody výuky 
- je preferována výuka formou interakce se studenty  

- na seminářích jsou studentům zadávány úkoly a je vyžadováno jejich plnění 

- plnění úkolů studenty ze seminářů je předpokladem pro konání kontroly studia studijního předmětu 

s tím, že se může podílet na výsledné klasifikaci 

- je využívána i forma výuky v cizím jazyce (zejména mezinárodní právo, evropské právo) 

- v předmětech je posílen psací prvek (eseje, seminární práce apod.) 

- je preferováno učení se na základě řešení problémů (problem-based learning)  

- při výuce jsou využívány moderní technologie (prezentace, Moodle, Turnitin apod.) 

- je používáno více typů studijních materiálů 

G. Kredity 

- Studijní program je navržen v rámci celoevropského systému kreditů ECTS. Kredity vyjadřují 

časovou náročnost předmětu pro studenta, tedy jeho výuky a přípravy na kontrolu studia předmětu. 

- Za absolvování každého předmětu je udělen určitý počet kreditů. Za celé studium je třeba získat 

minimálně 300 kreditů. 

- Při dodržení doporučeného studijního plánu získá student v každém úseku studia (ročníku) 60 kreditů. 

- Předmětům je zpravidla přidělen následující počet kreditů: 

- základní teoretické studijní předměty profilujícího základu ukončené zkouškou – 6 kreditů 

(s výjimkou Občanského práva hmotného III za 3 kredity), 

- základní teoretické studijní předměty profilujícího základu ukončené klauzurní prací – 4 až 6 

kreditů  

- základní teoretické studijní předměty profilujícího základu ukončené klasifikovaným zápočtem – 

3 kredity 

- ostatní studijní předměty profilujícího základu ukončené zkouškou – 5 kreditů (s výjimkou 

Vývoje velkých právních systémů za 4 kredity), 

- ostatní studijní předměty profilujícího základu ukončené klasifikovaným zápočtem – 3 kredity, 

- ostatní povinné studijní předměty zakončené zkouškou – 4 kredity (s výjimkou Práva 

a ekonomie za 3 kredity) 

- ostatní povinné studijní předměty zakončené klasifikovaným zápočtem – 3 kredity 

- ostatní povinné studijní předměty ukončené kolokviem – 1 kredit (Úvod do studia práva) 

a 6 kreditů (Diplomový seminář) 

- povinně volitelné předměty ve skupině povinně volitelných předmětů společenskovědního 

základu – 3 kredity 

- povinně volitelné předměty ve skupině dovednostních povinně volitelných předmětů – 4 kredity, 

- povinně volitelné předměty ve skupině povinně volitelných předmětů odborných právních praxí 

– 4, 6 nebo 8 kreditů (předmět Zahraniční studijní pobyt – 10 kreditů), 

- povinně volitelné předměty ve skupině jazykových povinně volitelných předmětů – 3 kredity 

- obecné povinně volitelné předměty – 3 kredity (v případě výuky v cizím jazyce 4 kredity) 

- volitelné předměty – 2 kredity 

H. Odborné praxe 

- v níže uvedené tabulce je uveden seznam povinně volitelných předmětů odborných právních praxí 

spolu s uvedením pracovišť, na kterých jsou tyto praxe zajišťovány, a informací, jak je praxe zajištěna 
 

PŘEDMĚT 

(PRAXE) 
PRACOVIŠTĚ 

ZPROSTŘE

DKOVÁNÍ 

PÍSEMNÁ 

SMLOUVA / 

MEMORANDUM 

(mezi fakultou a 

poskytovatelem 

praxe) 

Odborná praxe – 

praxe na 

Ministerstvu 

vnitra I 

Ministerstvo vnitra ČR - Komise pro 

rozhodování ve věcech pobytu cizinců 

Zprostředkov

ané fakultou 
Není 

Odborná praxe – 

praxe na 

Ministerstvu 

vnitra II 

Ministerstvo vnitra ČR - Komise pro 

rozhodování ve věcech pobytu cizinců 

Zprostředkov

ané fakultou 
Není 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV1890
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV1890
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV1890
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV1890
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV1490
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV1490
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV1490
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV1490
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Odborná praxe – 

praxe ve 

sportovních 

asociacích 

organizace (z povahy věci především spolky) 

zabývající se oblastí sportu - především jejich 

právní oddělení. Příklady konkrétních: 

sportovní kluby, národní asociace (Český 

olympijský výbor, Česká unie sportu, 

Fotbalová asociace ČR, Český svaz ledního 

hokeje apod.) i asociace sdružující zástupce 

jednotlivých zájmových skupin ve sportu 

(Česká asociace fotbalových hráčů, Ligová 

fotbalová asociace apod.) 

Zprostředkov

ané fakultou 
Není 

Odborná praxe – 

praxe na orgánech 

veřejné správy 

ochrany životního 

prostředí 

správní úřady vykonávající státní správu s 

přímou vazbou na problematiku ochrany 

životního prostředí - orgány: Ministerstvo 

životního prostředí, Ministerstvo 

zemědělství, Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost, Český báňský úřad, popř. další 

instituce - vždy jejich legislativní odbory, 

odbory životního prostředí či obdobné útvary 

(př.: Ministerstvo životního prostředí – 

legislativní odbor, Ministerstvo životního 

prostředí – sekretariát rozkladové komise, 

Ministerstvo zemědělství – legislativní a 

právní odbor, Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost – právní oddělení) 

Zprostředkov

ané fakultou 
Není  

Odborná praxe – 

praxe v 

neziskových 

organizacích 

ochrany životního 

prostředí 

nestátní neziskové organizace a spolky 

působící v oblasti ochrany přírody a krajiny - 

v současnosti Česká společnost ornitologická, 

Český svaz ochránců přírody, Hnutí Duha, 

Frank Bold, Zelený kruh 

Zprostředkov

ané fakultou 
Není 

Odborná praxe – 

praxe na soudech 

(civilní úsek) 

jednotlivé obvodní soudy v Praze, Krajský 

soud v Praze a okresní soudy v obvodu 

Krajského soudu v Praze 

Zprostředkov

ané fakultou 
Není  

Odborná praxe – 

praxe na soudech 

(trestní úsek) 

jednotlivé obvodní soudy v Praze, Krajský 

soud v Praze a okresní soudy v obvodu 

Krajského soudu v Praze 

Zprostředkov

ané fakultou 
Není  

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV1550
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV1550
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV1550
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV1550
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2010
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2010
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2010
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2010
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2010
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2023
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2023
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2023
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2023
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2023
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2023
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2011
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2011
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2011
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2014
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2014
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Odborná praxe – 

praxe na soudech 

(obchodní úsek) 

obchodněprávní úsek Městského soudu v 

Praze 

Zprostředkov

ané fakultou 
Není 

Odborná praxe – 

praxe na soudech 

(Vrchní soud v 

Praze) 

Vrchní soud v Praze 
Zprostředkov

ané fakultou 
Není 

Letní praxe I 
okresní (obvodní) soudy, výjimečně soudy 

vyšší instance 

Praxe musí 

být dohodnuta 

studentem 

osobně s 

příslušným 

soudem, a to 

podle jeho 

možností a 

zájmu (na 

uzavření 

dohody není 

právní nárok). 

Fakulta praxi 

nikterak 

nezajišťuje, 

ani se soudy 

neuzavírá 

smluvní 

vztah.  

Není 

Letní praxe II 

okresní (obvodní) soudy, výjimečně soudy 

vyšší instance 

Praxe musí 

být dohodnuta 

studentem 

osobně s 

příslušným 

soudem, a to 

podle jeho 

možností a 

zájmu (na 

uzavření 

dohody není 

právní nárok). 

Fakulta praxi 

nikterak 

nezajišťuje, 

ani se soudy 

neuzavírá 

smluvní 

vztah.  

Není  

Odborná praxe – 

praxe v 

elektronické 

právní poradně 

Ve spolupráci s projektem První Právní 

Pomoc (PPP) Právnického akademického 

spolku Juristi - s klienty je komunikováno 

pouze prostřednictvím e-mailu. Setkání 

probíhají na PF UK. 

Zprostředkov

ané fakultou 
Není 

Odborná praxe – 

praxe na úřadech 

městských částí v 

Praze či 

Magistrátu HMP 

Právní poradna pro obyvatele hlavního města 

Prahy Magistrátu hlavního města Prahy 

Zprostředkov

ané fakultou 

"Smlouva o 

spolupráci při 

realizaci právní 

poradny" uzavřena s 

Hlavním městem 

Prahou (kopie viz 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2022
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2022
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2022
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2043
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2043
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2043
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2043
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV3026
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2024
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2024
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2024
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2024
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2024
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příloha) 

Odborná praxe – 

praxe na 

Ministerstvu 

zahraničních věcí I 

Mezinárodněprávní odbor Ministerstva 

zahraničních věcí ČR, Odbor Lidských práv a 

transformační politiky Ministerstva 

zahraničních věcí ČR 

Zprostředkov

ané fakultou 

"Smlouva o 

spolupráci při 

zabezpečení 

odborné praxe 

studentů" uzavřeno s 

Ministerstvem 

zahraničních věcí 

(kopie viz příloha) 

Odborná praxe – 

praxe na 

Ministerstvu 

zahraničních věcí 

II 

Mezinárodněprávní odbor Ministerstva 

zahraničních věcí ČR, Odbor Lidských práv a 

transformační politiky Ministerstva 

zahraničních věcí ČR 

Zprostředkov

ané fakultou 

"Smlouva o 

spolupráci při 

zabezpečení 

odborné praxe 

studentů" uzavřeno s 

Ministerstvem 

zahraničních věcí 

(kopie viz příloha) 

Odborná praxe – 

praxe na státním 

zastupitelství 

státní zastupitelství s místní příslušností pro 

Prahu 1 až Prahu 10 

Zprostředkov

ané fakultou 

"Smlouva o 

spolupráci pro 

umožnění výkonu 

odborné praxe 

studentů Právnické 

fakulty Univerzity 

Karlovy" (kopie viz 

příloha) 

Odborná praxe – 

praxe na středních 

školách I (Street 

Law) 

vybrané střední školy - př. Gymnázium Jana 

Keplera, Gymnázium Jana Nerudy, 

Gymnázium Na Vítězné pláni, Gymnázium 

Nad Alejí 

Zprostředkov

ané fakultou / 

student může 

navrhnout 

jinou střední 

školu 

Není 

Odborná praxe – 

praxe na středních 

školách IIa (Street 

Law) 

vybrané střední školy - př. Gymnázium Jana 

Keplera, Gymnázium Jana Nerudy, 

Gymnázium Na Vítězné pláni, Gymnázium 

Nad Alejí 

Zprostředkov

ané fakultou / 

student může 

navrhnout 

jinou střední 

školu 

Není 

Odborná praxe – 

praxe na středních 

školách IIb (Street 

Law) 

x (kombinace různých aktivit zaměřených na 

zvyšování právní gramotnosti zejm. 

středoškolských studentů - probíhá zejména 

na PF UK) 

Zprostředkov

ané fakultou 
Není 

Odborná praxe – 

kurzy 

spotřebitelské 

gramotnosti 

(Street Law) 

střední školy - př. Gymnázium Jana Nerudy, 

Obchodní akademie Holešovice, Gymnázium 

Na Vítězné pláni, Gymnázium pro zrakově 

postižené a SOŠ pro zrakově postižené 

(Praha 5), Karlínské gymnázium 

Zprostředkov

ané fakultou /  

student může 

navrhnout 

jinou střední 

školu 

Není 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2026
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2026
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2026
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2026
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2027
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2027
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2027
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2027
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2027
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2033
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2033
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2033
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2037
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2037
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2037
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2037
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2034
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2034
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2034
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2034
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2044
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2044
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2044
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f14ad5d33e14eeced7e0d3f19b29032&tid=&redir=predmet&kod=HV2044
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Odborná praxe – 

praxe na Úřadu 

pro zastupování 

státu ve věcech 

majetkových 

Odbor Majetkové metodiky Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, 

Samostatné oddělení Metodiky právního 

jednání Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových (uvedená pracoviště 

budou aktuální od ak. rok 2019/2020) 

Zprostředkov

ané fakultou 

"Smlouva o 

spolupráci pro 

umožnění výkonu 

odborné praxe 

studentů Právnické 

fakulty Univerzity 

Karlovy" (kopie viz 

příloha) 

Odborná praxe – 

praxe na 

legislativních 

útvarech 

na vybraných ministerstvech - v současnosti 

legislativní odbor Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy 

Zprostředkov

ané fakultou 
Není 

Odborná praxe – 

praxe v 

advokátních 

kancelářích se 

zaměřením na 

migrační právo 

advokátní kanceláře působící v oblasti azylu, 

uprchlictví a migrace - v současnosti AK 

Čechovský & Václavek, s.r.o. 

Zprostředkov

ané fakultou 

"Memorandum o 

spolupráci pro 

umožnění výkonu 

odborné praxe 

studentů" - uzavřeno 

s AK Čechovský  & 

Václavek, s.r.o. 

(kopie viz příloha) 

Odborná praxe – 

praxe v 

neziskových 

organizacích 

ochrany uprchlíků 

a migrantů 

neziskové organizace, které se zabývají 

právní pomocí uprchlíkům či/a cizincům - 

Sdružení pro migraci a integraci, Organizace 

pro pomoc uprchlíkům, v některých letech 

též Poradna pro integraci 

Zprostředkov

ané fakultou 

"Memorandum o 

spolupráci pro 

umožnění výkonu 

odborné praxe 

studentů" - uzavřeno 

s Organizací pro 

pomoc uprchlíkům 

(kopie viz příloha) 

Odborná praxe – 

praxe v Úřadu 

vysokého komisaře 

OSN pro 

uprchlíky 

pražská kancelář Úřadu Vysokého komisaře 

OSN pro uprchlíky (UNHCR) 

Zprostředkov

ané fakultou 
Není 

Odborná praxe – 

praxe v oblasti 

práva ICT 

ústřední orgány státní správy se zaměřením 

na IT právo [konkrétně Český 

telekomunikační úřad, Úřad pro ochranu 

osobních údajů, Ministerstvo spravedlnosti 

ČR (odbor informatiky), Ministerstvo kultury 

ČR, Společnost pro internetový rozvoj, nebo 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR] 

Zprostředkov

ané fakultou 
Není 

- pro studenty studující v anglickém jazyce je praxe zajištěna na pracovišti, kde je používán anglický 

jazyk (např. advokátní kancelář nebo kancelář Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) 
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Státní závěrečná zkouška  

1) Část SZZ – obhajoba 

diplomové práce 

Při obhajobě diplomové práce student představí svou diplomovou práci, odpovídá 

na otázky uvedené v posudcích a dále se koná odborná rozprava. 

Část státní závěrečné zkoušky „Obhajoba diplomové práce“ musí vždy předcházet 

části státní závěrečné zkoušky z tematického okruhu, ze kterého je obhajována 

diplomová práce. 

Předpokladem pro obhajobu diplomové práce je absolvování Diplomového 

semináře. 

2) Část SZZ – oborová 

část 

Oborová část 

Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována 

diplomová práce. 

Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru. 

Vědní obory pro obhajobu diplomové práce: 

Evropské právo 

Finanční právo 

Mezinárodní právo 

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu 

Občanské právo hmotné 

Občanské právo procesní 

Obchodní právo 

Pracovní právo 

Právní dějiny 

Právo a ekonomie 

Právo a politika 

Právo sociálního zabezpečení 

Právo životního prostředí 

Římské právo 

Správní právo 

Teorie práva 

Trestní právo 

Ústavní právo a státověda 

Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování 

povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové 

práce. Pro jednotlivé vědní obory jde o tyto předměty: 

Evropské právo – Evropské právo II 

Finanční právo – Finanční právo II 

Mezinárodní právo – Mezinárodní právo II 

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu – Mezinárodní 

právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II 

Občanské právo hmotné – Občanské právo hmotné a procesní 

Občanské právo procesní – Občanské právo hmotné a procesní 

Obchodní právo – Obchodní právo II 

Pracovní právo – Pracovní právo II 

Rozložení kreditů 
kredity za PPZ 

(včetně ZT PPZ) 

kredity za všechny 

předměty 

povinné předměty  187 198 
povinné předměty – pro zpracování závěrečné 

práce 
 6 

jazykové povinně volitelné předměty  12 
povinně volitelné předměty společenskovědního 

základu 
 minimálně 3 

dovednostní povinně volitelné předměty  minimálně 8 
povinně volitelné předměty odborných právních 

praxí 
 minimálně 4 

obecné povinně volitelné předměty  minimálně 54 
kredity pro volbu studenta   15 

celkem 187 300 
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Právní dějiny – Historické základy českého práva II 

Právo a ekonomie – Právo a ekonomie II  

Právo a politika – Politologie 

Právo sociálního zabezpečení – Právo sociálního zabezpečení II 

Právo životního prostředí – Právo životního prostředí II 

Římské právo – Římské právo a základy novodobého práva soukromého II 

Správní právo – Správní právo IV 

Teorie práva – Teorie práva II 

Trestní právo – Trestní právo IV 

Ústavní právo a státověda – Ústavní právo II 

3) Část SZZ – 

soukromoprávní část  

Soukromoprávní část se skládá z těchto tematických okruhů: 

- Občanské právo hmotné 

- Občanské právo procesní 

- Obchodní právo 

Předpokladem pro konání soukromoprávní části státní závěrečné zkoušky je 

absolvování všech povinných předmětů ze skupiny soukromoprávních předmětů. 

4) Část SZZ – 

veřejnoprávní část 

Veřejnoprávní část 

Veřejnoprávní část se skládá z těchto tematických okruhů: 

- Správní právo 

- Trestní právo 

- Ústavní právo 

Předpokladem pro konání veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky je 

absolvování všech povinných předmětů ze skupiny veřejnoprávních předmětů 

a skupiny ústavních, mezinárodních a evropských předmětů. 
 

Návrh témat diplomových prací  

Návrh témat diplomových prací pokrývá všechny základní právní vědní obory. Témata jsou vypisována 

katedrami nebo je možné, aby si student zadal individuální téma diplomové práce. 

Evropské právo 

- Ochrana hospodářské soutěže v telekomunikačním sektoru 

- Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů v EU a USA 

- Státní podpora v oblasti zdravotnictví 

- Problematika tzv. sociálního dumpingu v právu EU 

- Informační technologie jako výzva pro soutěžní právo EU 

Finanční právo 

- Nové metody boje s daňovými úniky na DPH 

- Legalizace výnosů z trestné činnosti ve světle povinnosti identifikace a kontroly 

- Právní regulace platebního styku 

- Dotace a jejich právní úprava 

- Daňová uznatelnost úroků u daně z příjmů právnických osob po implementaci směrnice ATAD 

Mezinárodní právo 

- Diplomatická ochrana a její poskytování v mezinárodním právu 

- Mezinárodní smluvní právo – vybrané aspekty 

- Vznik státu cestou odtržení (secese) 

- Právní režim přírodních zdrojů na kosmických objektech 

- Využití dočasného útočiště pro osoby v nouzi v mezinárodním právu a praxi států 

Občanské právo 

- Jednání za právnickou osobu 

- Dědické tituly - právní úprava v České republice a ve Francii 

- Smlouva o dílo 

- Dokazování v civilním procesu 

- Rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání 

- Mediace ve vztahu k vybraným otázkám rozvodu manželství 

Obchodní právo 

- Hmotněprávní následky úpadku dlužníka pro jeho obchodní partnery 

- Nekalá soutěž a nekalé obchodní praktiky v online prostředí sociálních sítí 
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- Péče řádného hospodáře v komparativní studii s britskou právní úpravou 

- Postavení statutárního orgánu obchodní korporace v likvidaci 

- Specifika využití svěřenského fondu v obchodních vztazích 

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu 

- Společnosti v mezinárodním právu soukromém 

- Výklad a používání cizího práva v České republice 

- Mezinárodní dědické právo s důrazem na evropskou úpravu 

- Internetové obchodování s mezinárodním prvkem 

- Mezinárodní civilní procesní právo v Evropské unii - vybrané otázky 

- Mezinárodní rodinné právo 

Pracovní právo 

- Vznik pracovního poměru 

- Skončení pracovního poměru 

- Překážky v práci 

- Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

- Právo na stávku a výluku 

Právo sociálního zabezpečení 

- Koncepce důchodového pojištění a důchodová reforma  

- Rovné zacházení a zákaz diskriminace ve vztahu k sociální ochraně  

- Sociální ochrana jako nástroj boje proti sociálnímu vyloučení  

- Slaďování pracovního a rodinného života – nástroje sociální ochrany  

- Péče o seniory – výzvy pro české sociální zabezpečení 

Právo životního prostředí 

- Trestněprávní ochrana životního prostředí  

- Právní nástroje odpadového hospodářství 

- Právní nástroje ochrany kvality a kvantity vod 

- Klimatické změny z právního pohledu  

- Právní nástroje ochrany zemědělské půdy 

Římské právo 

- Iusta causa traditionis 

- Vývoj zástavního práva 

- Procesní lhůty v římském právu 

- Právní režim nemovitostí v římském právu 

- Vývoj vydržení v římském právu 

Právní dějiny 

- Protektorátní vlády a jejich legislativní činnost 

- Zákon na ochranu republiky 

- Zemské zákoníky v letech 1848 – 1918 

- První dodatek americké ústavy a vývoj jeho interpretace 

- Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách 

Správní právo 

- Normotvorba ve veřejné správě 

- Komparace opravných a dozorčích prostředků ve správním řízení 

- Vztah kontrolního postupu a správního řízení 

- Veřejnoprávní režimy umisťování a provádění staveb 

- Postavení a činnost Policie České republiky 

Teorie práva 

- Formalismus v právu 

- Identita a univerzalita právních kultur 

- Kvalita a význam důvodových zpráv v českém legislativním procesu 

- Obecněteoretické aspekty koncepce trestní odpovědnosti právnických osob 

- Postmoderní jevy v právu 

Trestní právo hmotné 

- Zásada subsidiarity trestní represe  
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- Účastenství 

- Trestní odpovědnost právnických osob 

- Zavinění v trestním právu 

- Problematika výjimečného trestu 

Trestní právo procesní 

- Meze zákonné povinnosti mlčenlivosti advokáta v trestním řízení 

- Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů 

- Vazba jako prostředek ultima ratio 

- Dohoda o vině a trestu jako forma odklonu v trestním řízení 

- Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení 

Kriminologie 

- Kriminologické aspekty organizované kriminality 

- Problematika oběti trestného činu v kriminologii 

- Kriminologické aspekty kriminální recidivy 

- Terorismus – kriminologické aspekty 

- Latentní kriminalita 

Kriminalistika 

- Kriminalistické verze 

- Metodika vyšetřování vražd 

- Kriminalistická balistika 

- Kriminalistická odorologie 

- Taktické postupy překonávání lživé výpovědi 

Ústavní právo 

- Analýza funkcí lidské důstojnosti v ústavním právu se zaměřením na judikaturu Ústavního soudu ČR 

- Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému ČR 

- Ústavnost opakovaného jmenování soudních funkcionářů 

- Soudní soustava v ČR 

- Judikatura soudů ve volebních věcech 

Právo a ekonomie 

- Pravidla kapitálové přiměřenosti 

- Zadluženost a kriminalita: empirická analýza na lokální úrovni 

- Ochrana soukromí na internetu pohledem práva a ekonomie. 

- Behaviorální důsledky nesrozumitelnosti daňového systému  

- Společenská odpovědnost podniku 
 

Návrh témat rigorózních prací  

Návrh témat rigorózních prací pokrývá všechny tematické okruhy státní rigorózní zkoušky. Témata jsou 

volena uchazeči. 

Evropské právo 

- Kritérium "přístupu na trh" v rámci problematiky vnitřního trhu 

- Chráněná označení a etikety vína v Evropské unii 

- Ochrana spotřebitele – klientů proti úpadku cestovních kanceláří – v právu EU 

Finanční právo 

- Vybrané aspekty bitcoinu a jeho implikace pohledem práva a ekonomie 

- Alternativní řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu se zaměřením na řízení před finančním 

arbitrem 

- Princip ne bis in idem v kontextu daňového a trestního práva 

Mezinárodní právo 

- Legalita jednostranných protiopatření v mezinárodním právu 

- Sukcese států ve vztahu k mezinárodní odpovědnosti 

- Řešení sporů mezi investorem a státem: stav, alternativy, reforma 

Občanské právo 

- Nepominutelný dědic v řízení o pozůstalosti 

- Vypořádání společného jmění manželů (srovnání se švýcarskou právní úpravou) 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=dc2b90a9f1d7357951fa7d8f5204b926&tid=&do=main&doo=detail&did=208739
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=dc2b90a9f1d7357951fa7d8f5204b926&tid=&do=main&doo=detail&did=201071
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=dc2b90a9f1d7357951fa7d8f5204b926&tid=&do=main&doo=detail&did=204049
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=dc2b90a9f1d7357951fa7d8f5204b926&tid=&do=main&doo=detail&did=210433
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=dc2b90a9f1d7357951fa7d8f5204b926&tid=&do=main&doo=detail&did=210432
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=dc2b90a9f1d7357951fa7d8f5204b926&tid=&do=main&doo=detail&did=210432
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=dc2b90a9f1d7357951fa7d8f5204b926&tid=&do=main&doo=detail&did=201371
https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=dc2b90a9f1d7357951fa7d8f5204b926&tid=&do=main&doo=detail&did=210061
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- Ochrana osobnosti dítěte se zaměřením na ochranu tělesné integrity dítěte 

Obchodní právo 

- Rozhodování statutárního orgánu ve vnitřních záležitostech kapitálové společnosti 

- Práva a povinnosti člena statutárního orgánu kapitálové společnosti s vícečetným mandátem 

začleněné v podnikatelském seskupení 

- Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek 

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu 

- Aktuální otázky mezinárodní přepravy 

- Nařízení Brusel I bis a jiné procesní předpisy evropského civilního procesního práva 

- Rozhodné právo závazkových poměrů s mezinárodním prvkem 

Pracovní právo 

- Formy výkonu závislé práce 

- Zajištění a utvrzení dluhů v pracovněprávních vztazích 

- Nadnárodní informace a projednání 

Právo sociálního zabezpečení 

- Sociální právo EU a jeho vliv na právo sociálního zabezpečení v ČR 

- Sociální práva cizinců 

- Analýza právní úpravy fungování zdravotnictví 

Právo životního prostředí 

- Územní ochrana přírody a krajiny z právního pohledu 

- Role soudů v ochraně životního prostředí 

- Plasty a právo 

Římské právo 

- Nástroje efektivity římského soukromého procesu 

- Právní úprava nálezu v římském právu 

- Error – právní následky omylu v římském právu 

Právní dějiny 

- Činnost mimořádných lidových soudů v období 1945 – 1948 

- Právní aspekty cechovního zřízení v českých zemích 

- Korporativní systém fašistické Itálie 

Správní právo 

- Role tzv. nezávislých správních úřadů ve státní správě 

- Veřejnoprávní smluvní aktivity státu a územních samosprávných celků 

- Srovnání teoretických koncepcí správní odpovědnosti 

Teorie práva 
- Filosofické základy iusnormativismu 

- Formy státu a vlády v kontextu státoprávní filosofie 

- Koncept zneužití práva v evropském a komparativním kontextu 

Trestní právo hmotné 

- Exces z krajní nouze a nutné obrany a jeho právní důsledky 

- Ukládání trestů při souběhu trestných činů 

- Trestněprávní regulace zadávání veřejných zakázek 

Trestní právo procesní 

- Právo na obhajobu v trestním řízení 

- Ochrana lidských práv a svobod v trestním řízení 

- Vztah trestního a daňového řízení optikou zásady ne bis in idem 

Kriminologie 

- Prevence kriminality 

- Trestní právo a role rodiny (kriminologické úvahy) 

- Kriminologické a trestněprávní aspekty domácího násilí 

Kriminalistika 

- Využití behaviorální analýzy k vyhledávání a zajištění důkazů v trestním řízení 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=dc2b90a9f1d7357951fa7d8f5204b926&tid=&do=main&doo=detail&did=210497
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- Metodika vyšetřování trestných činů páchaných mladistvými 

- Daktyloskopie (Kriminalistické a právní aspekty) 

Ústavní právo 

- Vady zákonodárného procesu a zákonodárství vůbec 

- Financování politických stran: mezinárodní komparace 

- Autonomie církví v ČR jako výraz svobody náboženského vyznání a její zákonné limity 

Právo a ekonomie 

- Společenské náklady soudních sporů v České republice 

- Ekonomické motivace dlužníků vstoupit do oddlužení 

- Institucionální uspořádání regulace a dohledu nad finančním trhem 
 

 

Státní rigorózní zkouška – ústní část 
 

Státní rigorózní zkoušku lze konat z těchto tematických okruhů: 

Evropské právo 

Finanční právo 

Mezinárodní právo 

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu 

Občanské právo hmotné 

Občanské právo procesní 

Obchodní právo 

Pracovní právo  

Právní dějiny 

Právo a ekonomie 

Právo duševního vlastnictví 

Právo sociálního zabezpečení  

Právo životního prostředí 

Římské právo 

Správní právo 

Teorie práva  

Trestní právo 

Ústavní právo a státověda 

Zdravotnické právo 
  

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=dc2b90a9f1d7357951fa7d8f5204b926&tid=&do=main&doo=detail&did=210085
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B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Charakteristiky studijních předmětů jsou generovány ze SIS. 

 
 

C-I – Personální zabezpečení  
Životopisy garantů a vyučujících jsou generovány ze SIS. Jsou uvedeny životopisy všech garantů povinných a 

povinně volitelných předmětů a životopisy naprosté většiny vyučujících povinných a povinně volitelných 

předmětů. 

 
 


