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MODULARIZACE VÝUKY PRÁVA NA PF UP V OLOMOUCI  

(doporučeno pro studenty 3. – 5. ročníku magisterského studijního programu, zejména pro 

studenty modernizovaného studijního programu) 

 

Vážení studenti,  

s novým semestrem se na vás obracíme s nabídkou, která zpestří vaše studium na PF UP 

v Olomouci a rozšíří vaše možnosti na trhu práce. V souvislosti s projektem OP VK „Právo 

moderně“ jsou do studijního plánu zaváděny vedle povinných předmětů tzv. moduly – 

soubory povinně volitelných předmětů prohlubující znalosti v 8mi vybraných oblastech: 

 

I. Komerční právo a právo duševního vlastnictví – Základy ekonomických teorií, Daňový 

režim neziskového sektoru, Daňové soustavy evropských zemí, Mezinárodní obchodní 

transakce, Rozhodčí řízení  v mezinárodním obchodním styku, Sociální zabezpečení OSVČ. 

- výběr min. 3 PVP 

 

II. Arbitráž, mediace a alternativní řešení sporu – Mezinárodní obchodní transakce, 

Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku, Mootcourt v mezinárodním právu 

soukromém, Ústavněprávní komparatistika. 

- výběr min. 3 PVP 

 

III. Lidská práva v národním, evropském a mezinárodním kontextu Svoboda projvu a 

její limity, Mezinárodní humanitární právo, Mezinárodní právo trestní, Lidskoprávní klinika. 

- výběr min. 3 PVP 

 

IV. Právo životního prostředí – Veřejná správa nemovitostí, Evropské právo životního 

prostředí, Mezinárodní právo životního prostředí, Environmentální právní klinika, 

Environmentální politika, International and European Environmental Law. 

- výběr min. 3 PVP 
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V. Transnacionální právo s důrazem na Evropské právo – Evropské soudnictví, Ochrana 

hospodářské soutěže v EU, Aplikace a implementace komunitárního práva, Instituce EU, 

Transatlantické vztahy EU.  

- výběr min. 3 PVP 

 

VI. Transnacionální právo s důrazem na Mezinárodní právo – Diplomatické a konzulární 

právo, Mezinárodní humanitární právo, Právní klinika uprchlického a cizineckého práva, 

Mootcourt v mezinárodním právu, Mezinárodní právo trestní, Mezinárodní organizace. 

- výběr min. 3 PVP 

 

VII. Procesní právo – Procesní podání v civilních věcech, Simulovaná soudní jednání I, 

Simulovaná soudní jednání II,  Úpadkové právo, Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním 

styku, Studentská právní poradna I, Studentská právní poradna II, Evropské soudnictví, 

European civil Procedure. 

- výběr min. 4 PVP 

 

VIII. Závazkové právo v širším kontextu – Smluvní právo, Nájemní právo, Mezinárodní 

obchodní transakce, Studentská právní poradna I, Studentská právní poradna II, Notářské 

právo, Spotřebitelské právo. 

- výběr min. 3 PVP 

 

Účel modularizace: Profilace studenta ve zvolené oblasti. 

 

Podmínky pro získání modulu: Výběr a úspěšné absolvování stanoveného počtu povinně 

volitelných předmětů v modulu a tématu diplomové práce z daného modulu či povinného 

předmětu. V rámci studia na PF UP v Olomouci lze získat maximálně 2 moduly. Studentům, 

kteří absolvovali přesně vymezené povinně volitelné předměty i před zahájením 

modularizace výuky bude možno přiznat modul a vydat osvědčení!!! Nelze ovšem povolit 
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absolvování povinně volitelného předmětu určeného pro jiný (nižší) ročník a nelze měnit 

předměty za jiné, popř. svým obsahem obdobné, ale pod jiným než vypsaným názvem. 

 

Zakončení modulu: K vysokoškolskému diplomu získá student osvědčení o absolvovaném 

modulu (max. 2 modulů). 

 

Další informace naleznete na webových stránkách k modularizaci výuky práva na PF UP 

v Olomouci po jejich spuštění! 

 

S případnými dotazy se obracejte na hlavní garantku klíčové aktivity č. 6 Modularizace výuky 

práva na PF UP JUDr. Zdenku Papouškovou, Ph.D. na zdenka.papouskova@upol.cz. 

 

 

 
 


