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PRŮVODCE STUDIEM

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení studenti,
na rozdíl od standardního distančního studia na vysoké škole, kde jsou pevně dány termíny
jednotlivých seminářů a studijních soustředění včetně zkouškových termínů, si dobře
uvědomujeme, jaké jsou potřeby a požadavky na současný vzdělávací proces dospělých,
který je třeba sladit s náročným pracovním i rodinným životem studenta. Přicházíme proto
s nabídkou distančního on-line profesního studijního programu „LL.M. – Právo a podnikání“.
Vážíme si vaší důvěry, se kterou jste se rozhodli pro studium na Legal Studies Institute. Jsme
si vědomi vaší vytíženosti pracovními povinnostmi, proto jsme koncipovali naše studium tak,
aby se co nejvíce přizpůsobilo vašim časovým možnostem.
Prostudujte si prosím pozorně průvodce studiem, kde naleznete všechny důležité informace
potřebné ke zdárnému průběhu a dokončení studia.

Přejeme Vám hodně štěstí při studiu!
V případě dotazů nás prosím kontaktujte na info@llmonline.cz.
Legal Studies Institute, s.r.o.
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ZAHÁJENÍ STUDIA

Zájemce o studium kurzu vyplní a odešle prostřednictvím webových stránek llmonline.cz přihlášku ke
studiu. Na základě odeslání přihlášky je vygenerován návrh smlouvy s pokyny pro její uzavření.
Studium je zahájeno 14 kalendářních dnů od doručení skenu podepsané Smlouvy o studiu
prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@llmonline.cz, resp. od přijetí platby za školné na
účet Legal Studies Instute, s.r.o. (dále jen „LSI“).
Nejpozději do 14 kalendářních dnů od přijetí platby za školné je studentovi zaslána studijní literatura
a přístupový klíč do studijního systému MOODLE. Studijní literatura je zaslána prostřednictvím
poštovní či kurýrní služby.
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DÉLKA STUDIA

Maximální délka studia je stanovena na 2 roky a počíná běžet čtrnáctým dnem od přijetí platby za
školné na účet LSI.
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STUDIUM

3.1

STRUČNÉ SHRNUTÍ MILNÍKŮ STUDIA
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3.2

STUDIJNÍ SYSTÉM MOODLE A NÁVOD K JEHO UŽITÍ

Studium a skládání zkoušek probíhá prostřednictvím studijního systému MOODLE, který je
studentům zpřístupněn prostřednictvím webových stránek llmonline.cz a moodle.llmonline.cz
a přístupového klíče (tj. přihlašovací údaje), který je studentovi zaslán spolu se studijní literaturou a
zároveň e-mailovou zprávou do 14 kalendářních dnů od přijetí platby za školné.
Do studijního systému se student přihlašuje na úvodní straně zadáním přihlašovacích údajů do
příslušných polí.

Prostředí studijního systému se studentovi zpřístupní kliknutím na název kurzu “LL.M. – Právo a
podnikání”.
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Následně se studentovi zobrazí titulní strana kurzu „LL.M. – Právo a podnikání“. V její levé sloupcové
části student nalezne přehled předmětů, které jsou obsahem zvoleného kurzu.

Pro každý předmět se zobrazí stránka s příslušnými informace o garantovi předmětu, odkazy na
soubory ke stažení (Sylabus předmětu a Úvodní prezentace k předmětu) a na přístup k Závěrečnému
testu daného předmětu.
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3.3

STUDIUM PŘEDMĚTŮ

Předměty lze studovat dle osobních preferencí studenta. Je ovšem nezbytné, aby prvním
předmětem, u kterého student složí zkoušku, byl předmět TEORIE PRÁVA. Jeho prostřednictvím je
student uveden do celé problematiky právního řádu a systému právních norem. V návaznosti na tuto
skutečnost je doporučeno zahájit studium právě studiem předmětu Teorie práva a následně
pokračovat studiem dalších předmětů dle vlastní volby jejich pořadí.
Počet studovaných předmětů ve stejném čase není omezen, nicméně je doporučeno věnovat vždy
pozornost právě jednomu předmětu.
Předměty jsou rozdělené do dvou kategorií – předměty povinné a předměty povinně volitelné. První
kategorie obsahuje sedm předmětů, které musí být ukončeny úspěšným složením zkoušky. Druhou
skupinu tvoří tři předměty, z nichž alespoň dva musí být ukončeny úspěšným složením zkoušky.

Problematikou každého předmětu studenta provází sylabus, ve kterém nalezne stručnou
charakteristiku a náplň předmětu, jméno lektora, seznam povinné i doporučené literatury, přehled
ostatních podpůrných studijních materiálů a celkové shrnutí obsahu probírané látky. Vedle sylabu má
student k dispozici powerpointovou prezentaci předmětu, která obsahuje stručnější shrnutí látky a
tipy na doporučenou literaturu, která danou problematiku pojímá komplexně a slouží zájemcům,
kteří se některému z témat chtějí věnovat detailněji.
Doporučení: Smyslem studia není učit se zákon nazpaměť. Klíčové je porozumět problematice a
orientovat se v ní.
Doporučení: Pracujte současně s literaturou a ostatními studijními materiály. Nejprve si orientačně
projděte sylabus předmětu a přiloženou prezentaci, dále se věnujte studijní literatuře a zvýrazněte si
pasáže pro snadnější zapamatování. Na základě obsahu prezentace a doprovodného textu vyhledejte
informace obsažené ve studijní literatuře v textu zákona. V okamžiku, kdy budete mít pocit, že
problematice rozumíte, přistupte ke složení zkoušky (závěrečný test).
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KONTROLA PRŮBĚHU STUDIA (ZKOUŠKY A PŘÍPADOVÉ STUDIE)

Kontrola průběhu studia probíhá prostřednictvím průběžných zkoušek formou závěrečných testů a
řešením případových studií.
Součástí každého předmětu je zkouška, přístupná online prostřednictvím studijního systému
MOODLE. Odkaz na přístup k závěrečnému testu z předmětu je vždy umístěn na posledním řádku
stránky příslušného předmětu (pod studijními materiály).

Otevřením odkazu Závěrečný test se zobrazí tabulka s informacemi o délce trvání zkoušky, počtu
otázek, počtu zbývajících pokusů, termínu dalšího možného pokusu a bodech dosažených v
předešlých pokusech. Pod tabulkou je umístěno tlačítko Pokusit se o zvládnutí testu, jehož stisknutím
student zahájí pokus o složení zkoušky.

Při skládání zkoušky je možné používat studijní materiály (v reálném životě je má student také k
dispozici). Nicméně se nedoporučuje spoléhat na to, že student zkoušku úspěšně absolvuje bez
patřičné přípravy. Maximální doba trvání zkoušky je omezena časovým limitem 25 minut tak, aby
byly jejím úspěšným složením prokázány odpovídající znalosti a orientace v problematice. Zkouška
obsahuje 20 otázek s možností výběru jedné či více správných odpovědí z nabízených možností. Za
správné zodpovězení otázky získá student je 0,5 bodu (tj. max. 10 bodů). V případě správného
zodpovězení otázky pouze z části je otázka hodnocena jako nesprávně zodpovězená, tj. 0 body.
Výsledné hodnocení zkoušky se student dozví ihned poté, co v dolní části testu stiskne tlačítko
Ukončit a odeslat pokus nebo vyprší časový limit pro složení zkoušky.
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U každého předmětu jsou studentovi poskytnuty 3 pokusy o složení zkoušky, přičemž minimum,
kterého je třeba dosáhnout pro úspěšné složení zkoušky, je 70 % správných odpovědí. Mezi
jednotlivými pokusy o složení zkoušky musí uplynout nejméně 7 kalendářních dnů.
Pokud student úspěšně složí zkoušku, zvolí další předmět a postupuje stejným způsobem pro
absolvování všech předmětů nutných k připuštění k Závěrečné zkoušce. Podmínkou připuštění
k Závěrečné zkoušce je úspěšné složení zkoušek ze všech povinných a dvou povinně volitelných
předmětů.
V případě neúspěšného složení zkoušky a vyčerpání všech 3 pokusů může student požádat o
umožnění složení zkoušky v náhradním pokusu. O přiznání této možnosti žádá student vyplněním
formulář Žádost (dostupný na stránkách llmonline.cz či ve studijním systému MOODLE). Náhradní
pokus je možné přiznat maximálně dvakrát, přičemž první přiznání je zpoplatněno částkou 2.000 Kč a
druhé přiznání částkou 3.000 Kč. Mezi jednotlivými pokusy o složení zkoušky musí opět uplynout
nejméně 7 kalendářních dnů.
Vedle zkoušky z každého předmětu zpracovávají studenti řešení případových studií. Případové studie
jsou zaměřeny na praxi daného předmětu, obsahují konkrétní příklady a situace z daného předmětu a
lektoři jejich zadání průběžně přidávají do studijního systému. Případová studie nemá jen jedno
správné řešení, jejím smyslem je to, aby se student tvůrčím způsobem analyzoval konkrétní praktický
případ, nalezl vhodné řešení a obhájil ho. Rozsah jednoho řešení případové studie je obvykle na 2
strany A4 textu. Při řešení případové studie není student limitován časem. Jediné omezení plyne
z toho, že řešení případové studie může student vložit do systému až poté, co složí úspěšně zkoušku
z daného předmětu.
Lektor řešení případové studie vyhodnotí do 14 dnů od zadání řešení do systému známkou 0-100 %,
kdy pro úspěšné zvládnutí případové studie je potřeba získat hodnocení alespoň 60 %. Objektivní
správnost postupu je jedním z kritérií hodnocení, stejně důležitá je schopnost své řešení dobře
obhájit a podložit relevantními argumenty. Lhůta 14 dnů pro vyhodnocení případové studie se
prodlužuje o dalších 14 dnů za každou studii v případě, že jeden student odevzdá více řešení
případových studií před vyhodnocením kterékoli odevzdané případové studie lektorem u daného
studenta. (Lhůta 14 dnů je maximální lektor obvykle vyhodnotí studii před jejím koncem).
V případě, že hodnocení řešení je nižší než 60 % doporučí lektor studentovi směr jakým se vydat a
kde shledává v jeho řešení podstatné nedostatky. Poté může student řešení přepracovat a předložit
znovu. Pokud ani poté neuspěje, dá mu lektor opakované doporučení k přepracování studie. Pakliže
ani poté není student úspěšný, může požádat o dodatečný pokus pro předložení řešení případové
studie, který je zpoplatněn částkou 2.000,- Kč. Pakliže neuspěje ani při mimořádném pokusu, končí
studium jako neúspěšné.

PRŮVODCE STUDIEM

5

UKONČENÍ STUDIA

5.1

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Po splnění podmínek připuštění k Závěrečné zkoušce (úspěšné složení zkoušek ze všech povinných a
dvou povinně volitelných předmětů a zpracování všech případových studií) a před přistoupením
k vykonání Závěrečné zkoušky musí uplynout minimální lhůta, která činí 10 kalendářních dnů. Tato
lhůta začíná běžet dnem následujícím po úspěšném složení zkoušky z posledního předepsaného
předmětu.
Po uplynutí lhůty 10 kalendářních dnů je studentovi na titulní straně zpřístupněn odkaz na
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (umístěn na konci seznamu předmětů). Po otevření odkazu se zobrazí tabulka
s údaji o délce trvání zkoušky, počtu otázek, počtu zbývajících pokusů, termínu dalšího možného
pokusu a bodech dosažených v předešlých pokusech. Pod tabulkou je umístěno tlačítko Pokusit se o
zvládnutí testu, jehož stisknutím student zahájí pokus o složení zkoušky.

Obsahem závěrečné zkoušky je 45 otázek s možností výběru jedné či více správných odpovědí
z nabízených možností. Obsah otázek vychází z předepsaných povinných a povinně volitelných
předmětů. U zkoušky student může opět používat veškeré materiály, nicméně maximální doba trvání
zkoušky je omezena časovým limitem 50 minut tak, aby byly jeho úspěšným složením prokázány
odpovídající základní znalosti a dobrá orientace v problematice. Za správné zodpovězení otázky získá
student jeden bod. V případě správného zodpovězení otázky pouze z části je otázka hodnocena jako
nesprávně zodpovězená, tj. 0 body. K úspěšnému složení zkoušky musí student dosáhnout alespoň
60 % správných odpovědí. Dosažené body a výsledné hodnocení se student dozví ihned po stisknutí
tlačítka Ukončit pokus a následném potvrzení tlačítka Ukončit a odeslat test nebo po vypršení
časového limitu pro složení zkoušky.
Pro složení Závěrečné zkoušky jsou studentovi poskytnuty 3 pokusy. Mezi jednotlivými pokusy musí
vždy uplynout minimální doba 7 kalendářních dnů. V případě neúspěšného složení zkoušky a
vyčerpání všech 3 pokusů může student požádat o umožnění složení zkoušky ve výjimečném pokusu.
O přiznání této možnosti žádá student vyplněním formulář Žádost (dostupný na stránkách
llmonline.cz či ve studijním systému MOODLE). Výjimečný pokus může být přiznán maximálně
jednou. Při posuzování žádosti o přidělení výjimečného pokusu se zohledňují dosažené výsledky
všech průběžných zkoušek z jednotlivých předmětů včetně počtu využitých pokusů, výsledky pokusů
o složení Závěrečné zkoušky, odůvodnění neúspěchu při skládání Závěrečné zkoušky v předchozích
pokusech. Bude-li žádosti vyhověno, obdrží student prostřednictvím e-mailové zprávy informace
k úhradě jednorázové částky 2.000 Kč, kterou je výjimečný pokus zpoplatněn. Po přijetí platby a
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uplynutí minimální lhůty mezi jednotlivými pokusy (7 kalendářních dnů), je studentovi pod stejným
odkazem jako u předchozích pokusů zpřístupněn výjimečný a také poslední pokus o složení
závěrečné zkoušky.

5.2

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Po úspěšném složení Závěrečné zkoušky student odevzdá absolventskou práci vypracovanou na
zvolené téma v rozsahu 30 – 50 normostran textu. Absolventskou prací student prokazuje schopnost
samostatně pracovat s odbornými informacemi a tvůrčím způsobem zpracovat dané téma v
koncepční materiál v požadovaném rozsahu a kvalitě, a to jak po stránce obsahové, tak i jazykové a
formální.
Garant předmětu resp. garant tématu absolventské práce ohodnotí absolventskou práci do 30
kalendářních dnů od odevzdání absolventské práce studentem dle předem stanovených hodnotících
kritérií. Práce je hodnocena stupnicí A (prospěl výborně), B (prospěl chvalitebně), C (prospěl dobře),
D (neprospěl).
V případě, že je práce hodnocena stupněm neprospěl, doporučí garant předmětu současně s
hodnocením její přepracování s konkrétními doporučeními. V případě, že i druhé hodnocení práce
bude hodnoceno stupněm D – neprospěl, může student zažádat o nové téma absolventské práce,
které se bude lišit od původně zpracovávaného tématu. Žádost o nové téma je zpoplatněna částkou
4.000 Kč.
Podrobné informace pro zpracování absolventské práce jsou uvedeny v dokumentu Závazné pokyny
pro psaní absolventské práce.
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UKONČENÍ KURZU

Po úspěšném složení Závěrečné zkoušky, vyřešení všech případových studií a kladném hodnocení
závěrečné absolventské práce je studium kurzu ukončeno. LSI vystaví diplom prokazující jeho
absolvování.
V případě, že student složí zkoušky ze všech předepsaných předmětů, vyřeší všechny případové
studie s hodnocením vyšším než 90 % a stejně tak závěrečnou zkoušku na první pokus s hodnocením
vyšším než 90 % a absolventská práce je hodnocena stupněm A, náleží absolventovi červený diplom
za studium s vynikajícím prospěchem, v případě jiného úspěšného výsledku náleží diplom modrý.
Diplom je studentovi zaslán automaticky na adresu, na kterou byly zaslány studijní materiály při
zahájení studia.
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KOMUNIKACE STUDENTA S LSI

Komunikace mezi studentem a LSI probíhá především prostřednictvím e-mailové komunikace.
Student adresuje veškerou komunikaci směrem ke studijnímu oddělení a vedení LSI na
info@llmonline.cz. Pro komunikaci s lektory využívá jejich e-mailové adresy uvedené ve studijním
systému MOODLE u příslušných předmětů.
Studijní oddělení využívá pro komunikaci se studentem kontaktní údaje uvedené ve Smlouvě o
studiu, tj. e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa bydliště. Z toho důvodu je student ve Smlouvě o
studiu zavázán po celou dobu studia oznamovat bez zbytečného prodlení změny ve všech uvedených
kontaktních údajích na e-mailovou adresu info@llmonline.cz.
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