
Angličtina pro právníky B1+

Angličtina pro právníky B1+ je určena pro studenty, kteří s angličtinou mají zkušenosti a ovládají jej na úrovni B1-B2.  Kurz se soustředí na osvojení slovní 

zásoby v různých právních odvětvích (dělení zákona, evropské právo, zaměstnanecké právo, rodinné právoautorské právo, obchodní právo aj.). Studenti 

si zopakují a naučí se nové gramatické jevy a fráze. Zároveň procvičují všechny jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvený a písemný projev.  Kurz je 

členěn do 7 kapitol, které jsou rozděleny do 28 podlekcí.

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA POPIS KAPITOLY

1. Law 1 Law, division of law Law (civil law, common law, enactment,…) V první kapitole se studenti  právnické 
angličtiny naučí základní slovíčka z oblasti 
práva a osob, které se v této oblasti pohybují. 
Procvičí si modální slovesa a první podmínku. 
Naučí se způsoby, jak tvořit budoucí čas. 

Civil and criminal cases (prosecutor, respondent, quilty of,…)

2 Sources of law Sources of law (statue, regulation, extent, ..)

Documents in court (writ, motion, affidavit, …)

3
Persons in court, court system, legal 
education, etc. Persons in court (judge, bailiff, advocate, …)

In the courtroom (jury, witness stand, jury box, …)

4 European comunity law, the constitution EU law (regulation, recommendation, directive, …)

2. Employment law 1 Employment, hiring and firing Employment law (annual leave, directives, statutory rights,…) V této kapitole se studenti naučí slovní zásobu 
z pracovního a rodinného práva. Dále se naučí 
slovíčka z oblasti discriminace a obchodního 
práva.2.kapitola se ve značně míře věnuje 
čtení s porozuměním. Z gramatiky si studenti 
připomenou frázová slovesa.  

A contract of employment (giving notice, commision, 
commencement,…)

2 Disctrimination and termination of 
employment 

Termination of employment (become reduntant, entitled, 
dismiss,…)
Tribunal role (defend claims, parties, refer to,…)

3 Family law Family law (domestic relations, annulment, paternity testing,…)

4 Property puschase and lease Buing and selling (real property, provide reply, proof of title, …)

3. Competition law 1 Competition, anticompetitive behaviour Competition law (harm, competitors, commerce, …) Tato kapitola se zaměřuje na slovní zásobu v 
oblasti soutěžního chování, vzniku patentu 
nebo vlastnických práv. Studenti si pečlivě 
procvičí slovní zásobu a více se zaměří na 
poslech.

competitive behaviour (compell, alter, appeal to, …)
2 Intellectual property, patent, copyright Patent and copyright (patent holder, revoke, embody,…)

IP infrigement (damages, freezing injunction, tort, ..,.)
3 Tort Internet law (contract law, privacy, defamation, …)

Tort (wrong, negligence, slander, …)

4 Nuisance, negligence tort
Personal injury claim (quantum, admit liability, settle a final 
claim,…)

4. Contracts 1 Contract - introduction Contract (offer, oral contract, consideration, …) Kapitola se zaměřuje na slovíčka, která běžně 
najdeme v jakékoliv smlouvě. Studenti se 
naučí jaké má smlouva náležitosti. Z gramatiky 
si zopakují předpřítomný čas. 

Types of contract (void, valid, contract of sale,…)

2 Contract - formation Contract (draft, loan agreement, hire contract,…)

3 Remedies for breach of contract Remedies(remedy, demage, mitigation,…)

4 Contract Contract discharge (frustration, waiver, clause,…)

5. Company law 1 Company law - ingtroduction Contacting People (be in touch with sb, let sb knows sth,..) Kapitola studenty naučí slovní zásobu z oblasti 
zákonu o obchodních společnostech. Naučí se 
jak tvořit věty v nepřímé řeči. Z gramatiky si 
také zopakují čas blízké budoucnosti a 
předpřítomný čas budoucí. 

Wedding (the maid of honor,  handsome, gorgeous, …)

2 Company law part two Hair (dyed hair, a ponytail, go bald,…)

Dress code (formal wear, casual wear, informal wear, …)

3 Company law - capitalisation Company law (corporation, separate legal entity,…)

4 Company law - changes in company Company law (duty, prudent, interfere,…)

6. Criminal law 1 Crime, trial Crime (murder, arson, theft, …) V poslední kapitole se studenti naučí slovíčka 
týkající se druhu zločinu a trestního řízení. 
Důsledně si je procvičí. Naučí se také latinské 
termíny. 

Crime (evade, slit, stab,…)

2 Criminal offences, court proceeding Criminal proceeding (investigate, evidence, prosecutor, ….)

Court proceeding (adversial, induce, commit,…)

3 Crime and defence
Additional law verbs (bend the law, abrogate law, forensic 
medicine,…)

4 Proof and testimony Proof (refute, cause of action, objection,…)


