STÁT A PRÁVO
Dvouletý volitelný maturitní předmět - 3. a 4. ročník

Na základě velkého zájmu studentů nabízím už po 20. možnost otevření
výběrového maturitního předmětu
Obsah výuky předmětu tvoří následující témata:
3.ročník:
zvykové právo, kodifikované právo
způsobilost k právním úkonům; systém práva, pojem, prameny a funkce důležitých právních odvětví
právní řád státu, třídění právních norem, uspořádání právního řádu
účel a typy právních předpisů
právní vztahy, subjekty právních vztahů (pojem fyzické a právnické osoby)
právní subjektivita
rozdíly mezi morálními a právními normami, zákonnost a právní vědomí
zvykové právo, kodifikované právo
porovnání rozdílů mezi občanským soudním řízením a trestním řízením
systém práva, pojem, prameny
prameny funkce důležitých právních odvětví, právo veřejné a soukromé
právnické profese
právní dějiny starověku
právní dějiny za feudalismu
právní dějiny slovanských států střední a jihovýchodní Evropy
poměr státu a církve od vzniku křesťanství
České právní dějiny za feudalismu
Obnovené zřízení zemské
Deklarace občanských práv a svobod
Ústava USA
oktrojované ústavy Rakouska a ústavy RU po roce 1867
ústavy ČSR,ČSSR,ČSFR 1918 –1992
Ústava ČR 1993, Listina základních práv a svobod
4. ročník:
občanské právo: práva věcná a závazková; právní pojetí věcí a majetku, přehled věcných práv; závazkové právo
rodinné právo: právní podmínky vzniku manželství, okolnosti vylučující platnost manželství, zánik manželství; právní úprava vztahů mezi manžely a mezi rodiči a dětmi, vzájemné povinnosti;
trestní právo: znaky trestného činu, trestní odpovědnost, právní následky trestného činu, základní typy
trestů; orgány činné v trestním řízení
autorské právo;
pracovní právo: účastníci pracovněprávních vztahů, jejich vzájemná práva a povinnosti; podmínky vzniku, změny a zániku pracovního poměru, pracovní doba, pracovní řád; formy odměňování práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci;
správní právo: veřejná správa, územní samospráva; systém české veřejné správy, orgány státní správy,
obce, jejich hospodaření a působnost; orgány obce, jejich úkoly a funkce; působnost krajských
finanční právo: daně, daňová přiznání;
obchodní právo: formy podnikání, podnikatelské subjekty, obchodní tajemství; ¨
mezinárodní právo, politika, diplomacie, význam diplomatických styků mezi zeměmi; nástroje mezinárodní politiky (ekonomické, politické, vojenské); mezinárodní terorismus

Součástí semináře bude i aktivní práce s internetem a multimediálními prostředky.
Ve čtvrtém ročníku je program koncipován k přípravě na přijímací zkoušky na
Filosofickou a Právnickou fakultu UK a SCIO testům.
Součástí volitelného předmětu ve čtvrtém ročníku bude i zpracování seminární práce
v rámci SOČ
Hodnocení žáků bude na základě presentací a písemných prací v prvním roce
a prvním pololetí druhého roku a seminární práce ve druhém pololetí
druhého vyučovacího roku maturitního předmětu.
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