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Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období 

Modul právo poskytuje studentům primární orientaci v právním systému a právním řádu České republiky, 

informace o základních principech práva mezinárodního a práva Evropské unie. Cílem modulu je, aby 

studenti získali základní přehled o jednotlivých odvětvích práva, naučili se pracovat s prameny práva 

a získané znalosti uměli aplikovat při řešení konkrétních životních situací se zaměřením na výkon činnosti 

sociálního pracovníka. K praktické aplikaci právních norem si studenti musí osvojit základní právní pojmy, 

principy a zásady práva, musí porozumět souvislostem mezi jednotlivými právními odvětvími, pochopit 

interpretaci i konkrétní aplikaci právních norem a musí se seznámit se základními právními předpisy 

soukromého a veřejného práva. 

Právo sociálního zabezpečení: 

- subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení, vznik, změna a zánik nároku na dávky a služby 

sociálního zabezpečení; 

- přídavek na dítě, systém dávek sociální podpory; 

- péče o staré občany a občany těžce postižené na zdraví; 

- péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc a občany společensky nepřizpůsobivé, důchody;  

- dávky a služby sociální péče, jednorázové dávky státní sociální podpory, nemocenské, péče o rodinu 

a dítě, rodičovský příspěvek, invalidní důchody, podpora při ošetřování člena rodiny; 

- zákon o sociálních službách včetně prováděcích předpisů; 

- sociálně právní ochrana dětí. 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

- student - chápe funkci práva v demokratické společnosti; 

- orientuje se v právním řádu, umí pracovat s právními normami a prameny práva; 

- má základní orientaci o principech práva mezinárodního a práva EU; 

- zná základní lidská a občanská práva, sám je dodržuje a chrání; 

- umí aplikovat základní právní normy z oblasti ústavního, občanského, obchodního, správního, 

trestního, rodinného, pracovního práva a práva sociálního zabezpečení; 

- dovede správně využívat odbornou terminologii, formulovat myšlenky a vyjadřovat se k meritu 

věci; 

- umí vystupovat před právními institucemi jako partner vybavený tomu odpovídající sumou 

základních i speciálních právních informací. 

Způsob ukončení modulu: Klasifikovaný zápočet (KZ) 

Průběžné požadavky na studenta:  

Aktivní účast ve výuce. 

Prostudování zadané literatury a informačních 

zdrojů užívaných během výuky. 

Povinnosti studenta, který nesplní 

předepsanou docházku: účast na předep- 

saných individuálních konzultacích. 

Absolvování zápočtového testu a ústní přezkoušení. 

 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast při výuce 20 % 

Zápočtový test (min. 70 % úspěšnosti) 30 % 

Ústní přezkoušení 50 % 



Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou přednášek a interaktivních diskusních seminářů v učebně 

vybavené počítačem a audiovizuální technikou. Budou využívány metody podporující aplikace teorie 

v praxi a zvyšující motivaci studentů (projekty, případové studie, týmová práce, sebereflektivní metody, 

metody samostatného řízeného učení)  

Základní literatura:  
ŠÍMA, SUK, Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 12. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012. 
Zákony: 
O státní sociální podpoře, z. č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 
O organizaci a provádění sociálního zabezpečení, z. č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 
O sociálním zabezpečení, z. č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 
Zákon o Probační a mediační službě, z. č. 257/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 

školských zařízeních , z. č. 109/2002 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon o právech příslušníků národnostních menšin, z. č. 273/2001 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon o sociálních službách, z. č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, z. č. 359/1999 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 200/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění dalších 

předpisů, a další související zákony 

Doporučená literatura: 
MICHAL Spirit a kolektiv. Základy práva pro neprávníky. 2. rozš. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. 
VARVAŘOVSKÝ, P.. Základy práva. O právu, státě a moci. 2. aktual. vyd. Praha : ASPI, 2009. 

Zákony: 
Sbírka zákonů na: http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx 
Sbírka mezinárodních smluv na: http://www.mvcr.cz/clanek/stejnopisy-sbirky-mezinarodnich-smluv.aspx 
Zákony na http: mini.aspi.cz 
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