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Harmonogram tém pre seminárne cvičenia z predmetu Logická sémantika 

a metodologická propedeutika pre právnikov 
 

Zimný semester akademický rok 2021/2022 

(relevantný pre študijný program „Právo“ v dennej forme štúdia) 

 
20.9. - 24.9. 2021  

Logicko-sémantická analýza prirodzeného jazyka, špecifiká normatívnych jazykov, jazyk 

práva. Teórie významu výrazov jazyka. 

 

27.9. - 1.10. 2021 

Logické operátory v právnych textoch (spojky, kvantifikátory, modifikátory, výpustky, 

anafora). Koreferencia verzus synonymia výrazov. 

 

4.10. - 8.10. 2021   

Postojové kontexty (vie, že, domnieva sa, že,) v právnych normách - štruktúrovanosť 

významov výrazov. Sémantické pravidlá (princíp skladobnosti, supozícia de dicto – de re) . 

 

11.10. - 15.10. 2021   

Logické vyplývanie pre oblasť noriem – dostatočná a nutná podmienka právnej regulácie. 

 

18. 10. - 22.10. 2021   

Normatívne modality ako postoje (prikazuje, zakazuje, dovoľuje) k ne/vykonaniu činnosti.  

 

25.10. - 29.10. 2021   

Logická štruktúra právnych noriem; ne/vykonanie právnej regulácie. 

 

1.11. - 5.11. 2021   

Tvorba právnych noriem z pohľadu logiky: inštrument racionálneho zákonodarcu (princípy 

konzistentnosti, konkluzívnosti, jednoznačnosti, úplnosti, koncíznosti). 

 

8.11. - 12.11. 2021   

Abduktívne usudzovanie – hľadanie najlepšieho vysvetlenia skutkov, príčin udalostí, motívov 

činov. 

 

15.11. - 19.11. 2021  

Argumentácia a diskusia v právnej praxi. Námietky voči argumentácii: vecné, procesné, 

formálne. Eristická argumentácia. 
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22.11. - 26.11. 2021  

Metódy interpretácie právnych textov – pojem a základný prehľad. 

 

29.11. - 3.12.2021  

Jazyková (syntakticko-sémantická) metóda interpretácie právnych textov. 

 

6.12. - 10.12.2021   

Historické, systematické, intencionálne (vôľa zákonodarcu) metódy interpretácie právnych 

textov 

 

13.12. - 17.12.2021    

Teleologické (a simili, per analogiam legis/iuris, a contrario, a fortiori), praxeologické metódy 

interpretácie právnych textov. 

Logika a metodológia právnej vedy. 

 

 
Povinná literatúra 

 

I. Mrva, M. – Turčan, M. Interpretácia a argumentácia v práve. Bratislava: Wolters Kluwer, 

2016. 

 


