Názov vysokej školy, Názov fakulty:

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
Právnická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Kód: XNDPbPDPA

Názov: Právne dejiny predkolumbovskej Ameriky

Zabezpečuje: Katedra dejín práva
Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie, Seminár
Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):
Týždenný: 1/0
Za obdobie štúdia: 24/12,0

Odporúčaný
semester: ZS
Počet kreditov: 3

Stupeň štúdia: 1.

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná
Odporúčaný
semester
1.rok ZS

Študijný program
Právo (XDŠBc-PR)
Právo (XEŠBc-PR)

Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: Písomná skúška.
Ukončené: skúškou
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky o právnych dejinách najmä dvoch reprezentatívnych, komplexných kultúr
predkolumbovskej Ameriky, a to – aztéckej kultúry a inkskej kultúry.
Po absolvovaní predmetu študent:
a)
má základné poznatky o právnych dejinách najmä Aztékov a Inkov
b)
pozná podstatu aztéckej a inkskej štátnej formy, ako aj aztécke a inkské právo
Stručná osnova predmetu:
1. Predkolumbovská Amerika – všeobecná charakteristika:
a)
predkolumbovská Amerika – vymedzenie pojmu
b)
kultúrno-historické oblasti, na ktoré sa rozdeľovala predkolumbovská Amerika
c)
indiánske (domorodé, natívne) kultúry Mezoameriky (rámcový prehľad)
d)
indiánske (domorodé, natívne) kultúry Andskej oblasti (rámcový prehľad)
2.
a)
b)

Právne dejiny Aztékov I:
Aztékovia – vymedzenie pojmu
prehľad aztéckych dejín

3.
a)
b)

Právne dejiny Aztékov II:
aztécka štátna organizácia
aztécke súdnictvo a procesné právo

4.
a)
b)

Právne dejiny Aztékov III:
aztécka spoločnosť: spoločenské a právne postavenie elity
aztécka spoločnosť: spoločenské a právne postavenie obyčajných ľudí

5.
a)
b)
c)

Právne dejiny Aztékov IV:
aztécky koncept práva
pramene aztéckeho práva vo formálnom zmysle
charakteristické znaky (princípy) jednotlivých odvetví aztéckeho práva

6.
a)
b)

Právne dejiny Aztékov V:
charakter aztéckej rodiny
aztécke rodinné právo

7.
a)
b)

Právne dejiny Aztékov VI:
aztécke trestné právo – všeobecná charakteristika
aztécke trestné právo – prehľad vybraných trestných činov

8.
a)
b)

Právne dejiny Inkov I:
Inkovia – vymedzenie pojmu
prehľad inkských dejín

9.

Právne dejiny Inkov II:

a)
b)

inkská štátna organizácia
inkské súdnictvo a procesné právo

10.
a)
b)

Právne dejiny Inkov III:
inkská spoločnosť: spoločenské a právne postavenie elity
inkská spoločnosť: spoločenské a právne postavenie obyčajných ľudí

11.
a)
b)
c)

Právne dejiny Inkov IV:
inkský koncept práva
pramene inkského práva vo formálnom zmysle
charakteristické znaky (princípy) jednotlivých odvetví inkského práva

12.
a)
b)

Právne dejiny Inkov V:
inkské rodinné právo
inkské trestné právo

Odporúčaná literatúra:
Vyšný, P. - Puchovský, J.: Právne dejiny Latinskej Ameriky. Predkoloniálne obdobie. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020.
Klíma, J.: Dějiny Latinské Ameriky. Vývoj oblasti, regionů a států. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015.
Puchovský, J.: Právne dejiny ríše Inkov a miestokráľovstva Peru. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2010.
Vyšný, P.: Štát a právo Aztékov. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012.
Vyšný, P.: El derecho en Tenochtitlan. Aspectos jurídicos del orden social de una ciudad-estado prehispánica. Praha: Leges, 2019.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, španielsky, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 94
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Vyučujúci:
doc. JUDr. Peter Vyšný, Ph.D., prednášajúci, skúšajúci
Dátum poslednej zmeny: 01.09.2021
Schválil: prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD.

