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Legal English Communication in Authentic Context   

 

 

 

Kurz bude probíhat buď on-line nebo formou hy-

bridní výuky. 

 (Účastníkům bude za každých okolností 

umožněna účast online, pokud to epidemiolog-

ická opatření dovolí, kurz bude probíhat zároveň 

docházkovou formou prostorách ČAK Brno) 

 

 
 
 
 
Jste advokát/- ka nebo advokátní koncipient, 
mluvíte anglicky ale nemáte možnost se 
zdokonalit v oblastech komunikace a mluvit an-
glicky o tématech týkajících se vaši práce? 
 

 
 
 
 

 
 
 
Chcete  
 

-  rozvíjet své  jazykové a komunikační dovednosti v angličtině a nabýt nebo zlepšit slovní zásobu z oblasti právnické 
terminologie? 

 
-  se podívat na zajímavá videa z právnického prostředí, promluvit si v angličtině o zajímavých případech nebo občas 
napsat krátkou argumentaci nebo článek smlouvy v angličtině? 
 
Přihlaste se na kurz angličtiny pro právníky s důrazem na pojmosloví a komunikaci na autentická téma z různých 
oblastí práva: 
 
Kurz bude probíhat ve frekvenci 1 x 90 minut týdně (dvě vyučovací hodiny) a jeho jádrem bude  
 

- recyklace relevantní slovní zásobou 

- diskuze s použitím obtížné slovní zásoby   
a komunikační část - procvičování slovní zásoby, poslech nebo videonahrávky z právnického prostředí v anglickém jazyce.

 

 
Kurz využívá především:interaktivní a deduktivní metody výuky; metodické postupy recyklace. Kromě toho nabízí autentické 
relevantní materiály ke samostudiu  
 
Obsah  hodin (včetně audio nahrávek a odkazů na video záznamy) bude k dispozici po skončení kurzu. 
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Kurzy budou vedeny v souladu s obecně platnými požadavky interaktivní metodologie 
 
Podrobná anotace kurzu:  
 
 
lekce 1 x 2 vyučovací hodiny 
Téma 1: jak uzavřít klientskou smlouvu a na co si dát pozor  
- autentická kasuistika  
 
lekce 2&3 /2 x 2 vyučovací hodiny 
Téma 2: případová studie: nárok na náhradu škody: terminologie, frazeologie a analýza případové studie   
 
lekce 4 & 5 /2 x 2 vyučovací hodiny 
Téma 3: smluvní právo: případ líného ředitele: pracovní právo a jeho úskalí, terminologie, moderovaná diskuze a role 
play    
 
lekce 6&7 /2 x 2 vyučovací hodiny) 
Téma 4: případ vraždy bez svědka: hodnocení důkazu a česká právní úprava očima ESLP 

     
lekce 8&9 /2 x 2 vyučovací hodiny) 
Téma 5: případ porušení postupu lege artis a trestní odpovědnost : náhrada škody za újmu utrpěnou při lékařském zá-
kroku   
 
 
lekce  10&11 /2 x 2 vyučovací hodiny) 
Téma 6: příprava svědka k soudnímu řízení: jaká je praxe v zahraničí… 
 
 
lekce 12 /1 x 3 vyučovací hodiny) 
Téma 7: písemná komunikace s klientem: simulovaný soudní případ a jak sepsat předžalobní upomínku,  jak provést 
emoční diskurzní analýzu psaného textu   
 

 
 
Na závěr kurzu obdrží frekventanti certifikát s hodnocením dle Evropského referenčního rámce CEFR.  


