Pravidla pro sestavování studijního plánu
v magisterském studijním programu Právo a právní věda
v oboru Právo
pro akademický rok 2020/2021
(pro studenty zapsané ke studiu do prvního semestru v akademickém roce 2018/2019 a dříve)

OBECNÁ USTANOVENÍ
Standardní doba studia v magisterském studijním programu je pět let. Základní jednotkou vymezující dobu studia je semestr, který plní funkci registrační a kontrolní jednotky.
Student je při tvorbě studijního plánu povinen respektovat strukturu předmětů vymezených studijním plánem, podmínky vymezené studijním plánem, zvláštní podmínky stanovené
těmito Pravidly pro zápis některých předmětů a těmito Pravidly vymezené prerekvizity.
Povinné předměty jsou ty, které si je student povinen v průběhu studia při dodržení
stanovených prerekvizit a podmínek postupu ve studiu zaregistrovat, a které musí úspěšně
ukončit. Povinné předměty, jejichž náplní je výuka práva, v případě jejich uznávání musí být
absolvovány a ukončení musí být realizováno na právnické fakultě. Na roveň povinných předmětů je postavena odborná praxe, kterou musí student v průběhu studia absolvovat.
Povinně volitelné předměty jsou takové, které si student volí ze širší nabídky předmětů. Povinně volitelné předměty jsou řazeny k jednotlivým semestrům.
Při volbě povinně volitelných předmětů musí student dodržet následující podmínky:
 splnit prerekvizity tam, kde jsou předepsány,
 zvolit si nejméně 9 povinně volitelných předmětů během celého studia a tyto
řádně ukončit minimálně dva pracovní dny před konáním státní závěrečné
zkoušky,
 získat minimální kreditovou hodnotu za povinně volitelné předměty v průběhu
celého studia do státních závěrečné zkoušky v hodnotě 27 kreditů,
Při zápisu povinně volitelných předmětů jiných studijních programů realizovaných MU
podléhají tyto předměty rozhodnutí o uznání. Ukončení předmětu musí odpovídat podmínkám
ukončení předmětů dle Studijního a zkušebního řádu MU a jeho obsah se musí přímo vztahovat
ke studijnímu programu Právo a právní věda a jeho profilu absolventa. Za povinně volitelný
předmět nelze uznat předmět absolvovaný v jiném studijním programu a oboru jako povinný.
V ostatních případech (předměty absolvované na jiné vysoké škole v České republice či
zahraničí, letní škola realizovaná vysokou školou v České republice či zahraničí) podléhá předmět či kurz rozhodnutí o uznání včetně uznání stupně hodnocení a počtu kreditů.
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Volitelné předměty jsou takové, které jsou při vypisování takto označeny. Za volitelné
jsou považovány i povinně volitelné předměty, které si student vybral nad rámec počtu 9 předmětů a počtu 27 kreditů.
Student je dále v průběhu studia povinen:
a) absolvovat v zahraničí studijní program Erasmus+, Erasmus Mundus, CEPUS, ISEP, Aktion, program pro freemovers či jiný jim na roveň postavený studijní program (o rovnocennosti programu rozhoduje příslušný proděkan), nebo
b) absolvovat PVP vyučovaný na Právnické fakultě MU v cizím jazyce a vztahující se k profilu absolventa, nebo
c) absolvovat v zahraničí pracovní stáž v rámci programů Erasmus+, ISEP, Stella Junior či v
rámci jiného jim na roveň postaveného programu pracovních stáží (o rovnocennosti programu
rozhoduje příslušný proděkan).
Tato podmínka je prerekvizitou pro přístup ke státní závěrečné zkoušce a student je povinen ji
splnit minimálně dva pracovní dny před jejím konáním.
Pro úspěšné ukončení studia je nutno získat minimálně 300 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů stanovených studijním plánem,
tyto předměty řádně ukončit, splnit další podmínky dle Pravidel a úspěšně složit státní závěrečnou zkoušku včetně obhajoby diplomové práce. Ke státní závěrečné zkoušce se student zapisuje
v období určeném harmonogramem. Informace k závěru studia jsou zveřejněny samostatně na
https://www.law.muni.cz/content/cs/student/pruvodce-studiem/magisterske-studium/#item57322
Předměty, z nich je složena státní závěrečná zkouška, jsou dostupné na https://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk?fakulta=1422&uzel=2398642&rek=ap&obdobi=8023
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZÁPISU NĚKTERÝCH PŘEDMĚTŮ
Student je povinen si v průběhu studia zapsat dva kursy (předměty) v rámci Tělesné
výchovy. Studenti, kteří na základě lékařského potvrzení žádají o osvobození od tělesné výchovy, si registrují na Fakultě sportovních studií MU předmět FSpS:p999 Tělesná výchova Zdravotně osvobození.
Jazyk I podléhá zvláštnímu režimu. Zápočty z Jazyka I jsou podmínkou pro zápis
do VII. semestru, zkouška je prerekvizitou pro zápis do IX. semestru. Tímto není dotčeno ustanovení o opakovaném zápisu předmětu. Student je povinen absolvovat předmět Jazyk I v té
jazykové variantě, kterou si zvolil v prvním semestru.
Ve druhém a třetím semestru je student povinen si vybrat jeden z předmětů - Akademické psaní a Právní informatika. Dle své volby ve druhém semestru je povinen absolvovat
druhý předmět v semestru třetím.
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Ve čtvrtém semestru studia je student povinen si vybrat jeden z předmětů - Filozofie pro právníky a Dějiny právního myšlení. Student je povinen absolvovat jím vybraný předmět ve všech
jeho částech (zápočet a zkouška).
ODBORNÁ PRAXE
Podmínkou přístupu k Státní závěrečné zkoušce je absolvování 4 předmětů Odborné praxe, kdy
každý předmět představuje 10 pracovních dnů. Pracovním dnem se rozumí výkon praxe po
dobu 8 po sobě jdoucích hodin.
Předměty Odborné praxe si může student samostatně zapsat nejdříve pro 4. semestr studia po
splnění prerekvizit, kterými je úspěšné ukončení všech předmětů předepsaných studijním plánem pro 1. a 2. semestr a současně úspěšné absolvování všech předmětů 3. semestru s předepsanou formou ukončení „zápočet“.
Student se může k příslušné praxi přihlásit kdykoliv během akademického roku pomocí Rozpisu témat. Na základě tohoto přihlášení mu bude zaregistrován příslušný předmět odborné
praxe. K Rozpisu témat musí být student přihlášen před nástupem na praxi, v případě nepřihlášení nebude praxe uznána jako Odborná praxe MPP.
Předměty Odborná praxe jsou ukončeny zápočtem, který udělují garant předmětu a v katalogu
předmětu uvedené osoby. Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění následujících podmínek:
 praxe v podzimním semestru se vykonává v období od 1. 9. do 31. 1.,
 praxe v jarním semestru se vykonává v období od 1. 2. do 31. 8.,
 povinnost být před nástupem na praxi přihlášen k odpovídajícímu Rozpisu témat, a to
prostřednictvím IS.MUNI.CZ,
 Potvrzení o absolvování odborné praxe je nutné předložit po ukončení praxe nejpozději
do 20 pracovních dní ode dne převzetí od poskytovatele a současně v podzimním semestru nejpozději 2 pracovní dny před koncem zkouškového období nebo v jarním semestru nejpozději 2 pracovní dny před koncem zkouškové období, resp. prodlouženého
zkouškového období,
 student před SZZk musí Potvrzení o absolvování odborné praxe odevzdat nejpozději
5 pracovních dní před první částí státní závěrečné zkoušky,
 předměty Odborné praxe je nutné vykonat ve dvou fázích:
o fáze 1: student musí vykonat dva předměty Odborné praxe ze skupiny A (Advokacie, Justice - civilní oblast, Nestátní nezisková organizace, Notářství, Exekutorský úřad, Podniková praxe, Ostatní praxe, tj. taková, která není způsobilá být
zařazena do jiné kategorie) Předměty odborné praxe ze skupiny A může vykonat
ve stejné oblasti a u stejného poskytovatele,
o fáze 2: student musí vykonat dva předměty Odborné praxe ze skupiny B (Advokacie, Finanční správa, Justice - trestní oblast, Nestátní nezisková organizace,
Státní správa, samospráva, Ústřední orgány státní správy, Podniková praxe,
Ostatní praxe, tj. taková, která není způsobilá být zařazena do jiné kategorie), a
to nejdříve v 8. semestru, přičemž podmínkou je absolvování dvou předmětů
odborné praxe fáze 1. Předměty odborné praxe ze skupiny B může student vykonat ve stejné oblasti a u stejného poskytovatele. Pokud student vykonává
praxe ve stejné oblasti jako ve fázi 1, pak je musí vykonat u jiného poskytovatele,
Všechny předměty jsou vypisovány v každém semestru a je nutné, aby si student předměty
Odborné praxe v Rozpisu témat zapisoval postupně, tzn. MPP1% až MPP4%
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Úspěšné ukončení čtyř předmětů Odborná praxe je prerekvizitou pro Státní závěrečnou
zkoušku.
Bližší informace: http://praxe.law.muni.cz
PŘEDEPSANÉ PREREKVIZITY
A. pro potvrzení zápisu předmětu musí být předepsané prerekvizity splněny nejpozději do data
zápisu do semestru.
B. získání předepsaného zápočtu, kolokvia či jejich předepsaného počtu je prerekvizitou pro
přístup ke zkoušce. Tato prerekvizita není zavedena do IS MUNI.
C. je-li předmět tvořen několika semestrálními kurzy, je získání zápočtu či kolokvia v předchozím semestru prerekvizitou pro zápis kursu v semestru následujícím. V semestru, kde je
předepsána zkouška, je získání zápočtu či kolokvia prerekvizitou k součásti předmětu zakončeného zkouškou.
D. Jazyk I.1. je prerekvizitou pro zápis Jazyk I.2. Prerekvizita se váže k jednotlivé z variant
jazyka. V rámci Jazyka I. nemůže student měnit původně zapsanou variantu bez splnění
kreditů. V takto zapsané variantě musí složit předepsaný počet zápočtů a zkoušku.
E. Splnění podmínek získání zápočtů, kolokvií či zkoušek ve struktuře uvedené ve studijním
plánu a v těchto Pravidlech, včetně dalších podmínek formulovaných Pravidly, a odevzdání
diplomové práce způsobem předepsaným Studijním a zkušebním plánem MU a Směrnicí o
studiu, je prerekvizitou pro přístup ke Státní závěrečné zkoušce.
PRAVIDLA PRO ZMĚNY STANDARDNÍ DOBY STUDIA
A. Studijní plán je rozvržen na období pěti let, tj. na standardní období studia uvedené v rozhodnutí o udělení akreditace.
B. Standardní doba studia může být změněna:
 rozhodnutím děkana vydaného na žádost studenta,
 samotným studentem. V takovém případě musí být respektovány podmínky získání minimálního počtu kreditů pro zápis do dalšího semestru včetně dalších podmínek daných
studijním plánem, těmito Pravidly a Studijním a zkušebním řádem.
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