ZOZNAM TÉM RIGORÓZNYCH PRÁC
ŠPECIALIZÁCIA
TEÓRIA PRÁVA

1. Ideálna forma štátu – miesto utópií v štátovede
2. Význam národného štátu v 21. storočí
3. Nadradenosť práva EÚ a suverenita SR
4. Má byť EÚ federáciou?
5. Využitie referenda v systéme reprezentatívnej demokracie
6. Legitimita štátnej moci v krízových situáciách
7. Porovnanie prezidentskej a parlamentnej republiky
8. Porovnanie parlamentnej monarchie a parlamentnej republiky
9. Obmedzovanie slobody prejavu v militantnej demokracii
10. Obmedzovanie politickej súťaže v militantnej demokracii
11. Kríza zastupiteľskej demokracie v 21. storočí
12. Úloha politických strán v parlamentom systéme
13. Politická a súdna ochrana ústavnosti
14. Štátoprávny význam revolúcie
15. Miesto občianskej neposlušnosti v liberálnej demokracii
16. Parlamentná kultúra v legislatívnom procese
17. Ako sa má štát brániť v hybridnej vojne?
18. Anexia ako spôsob nadobudnutia štátneho územia
19. Vplyv verejnej mienky na chod štátu v ére internetu
20. Politická zodpovednosť vlády voči parlamentu: teória a prax
21. Nové teórie deľby moci
22. Funkcie štátu v kontexte politických ideológií
23. Vznik Slovenskej republiky z pohľadu ústavného a medzinárodného práva
24. Vzťah sekulárneho štátu a cirkví
25. Pnutie medzi demokraciou a právnym štátom
26. Pojem slobody v právnom a politickom myslení
27. Radikalizácia politickej kultúry a ústava liberálno-demokratického štátu
28. Vystúpenie Veľkej Británie z EÚ: právne a politické aspekty
29. Populizmus a jeho vplyv na formu vlády
30. Má mať SR dvojkomorový parlament?
31. Skrátené legislatívne konanie – využite a zneužitie v praxi
32. Využitie ekonomickej analýzy v legislatívnom procese
33. Publikácia a publicita práva v kontexte nových informačných technológií
34. Hybridný právny akt: na pomedzí medzi predpisom a rozhodnutím
35. Právna obyčaj a ústavné zvyklosti
36. Teória právnych princípov
37. Legitimita sudcovskej tvorby práva
38. Zbližovanie právnych kultúr
39. Využitie logiky v práve

40. Právny formalizmus v súdnej praxi
41. Materiálnoprávna argumentácia v súdnej praxi
42. Využitie právnej komparácie v právnej argumentácii
43. Analógia v právnej argumentácii
44. Hermeneutický predpoklad racionálneho zákonodarcu
45. Pravda v procese súdneho dokazovania
46. Typológia noriem a ich využite v právnej praxi
47. Odôvodnenie ľudských práv
48. Univerzalita ľudských práv a kultúrny relativizmus
49. Fikcie a prezumpcie v práve
50. Právna subjektivita zvierat: majú mať zvieratá nejaké práva?
51. Pozitívna diskriminácia ako vyrovnávacie opatrenie
52. Vzťah práva a morálky v súdnom konaní
53. Formálna a materiálna spravodlivosť
54. Práva a nepravá retroaktivita: koncept a kritika
55. Využitie sociológie v právnej teórii: príklady a odporúčania
56. Využitie psychológie v právnej teórii: príklady a odporúčania
57. Právny pozitivizmus H. L. A. Harta
58. Právny pozitivizmus Hansa Kelsena
59. Prirodzené právo podľa L. L. Fullera
60. Prirodzené právo podľa Johna Finnisa

Uchádzač/ka si môže v prihláške navrhnúť aj vlastnú tému rigoróznej práce.
Inú ako vyhlásenú tému rigoróznej práce schvaľuje príslušný predseda rigoróznej komisie
v súlade s postupom uvedeným k čl. 3 ods. 7 vyhlášky dekana č. 1/2020 o rigoróznom
konaní.

