
ZOZNAM SKÚŠOBNÝCH OTÁZOK RIGORÓZNEJ SKÚŠKY 

ŠPECIALIZÁCIA 

SVETOVÉ DEJINY 

 
ŠTUDIJNÝ PREDMET:    Svetové dejiny – dejiny štátnych zriadení 

 

1. Teokraticko-despotická forma vlády štátov starovekého Východu  
2. Najvýznamnejšie štátne orgány starovekých Athén: rada, ľudové 

zhromaždenie, porotný súd, stratégovia, archonti   
3. Athénska demokracia – charakteristické znaky a porovnanie s modernou demokraciou  
4. Rímsky senát a rímske ľudové zhromaždenia comitia centuriata a comitia tributa  
5. Rímske úrady konzulát, prétura, cenzúra, plebejský tribunát a diktatúra 
6. Principát ako forma vlády – podstata principátu, systém štátnych orgánov 
7. Dominát ako forma vlády – podstata dominátu, systém štátnych orgánov 
8. Magna Charta Libertatum – okolnosti jej vydania, jej obsah a dobový význam  
9. Vznik anglického parlamentu a jeho vývoj v stredoveku a ranom novoveku (do 

začiatku revolúcie) 
10. Vývoj ústrednej štátnej správy Francúzska v stredoveku  
11. Vývoj ústrednej štátnej správy Francúzska v ranom novoveku  
12. Vývoj ústrednej štátnej správy Nemecka v stredoveku  
13. Vývoj ústrednej štátnej správy Nemecka v ranom novoveku  
14. Ústavný vývoj Anglicka v revolučnom období (1640 – 1660) 
15. Ústavný vývoj Anglicka po revolúcii a vznik konštitučnej monarchie 
16. Ústavný vývoj Veľkej Británie v 18. – 19. storočí: rozvoj parlamentnej formy vlády 
17. Ústavný vývoj Veľkej Británie v 20. storočí  
18. Recentný ústavný systém Veľkej Británie – všeobecná charakteristika  
19. Vyhlásenie nezávislosti a prvá ústava (Články konfederácie) Spojených štátov 

amerických 
20. Ústavný vývoj Spojených štátov amerických v 19. storočí  
21. Ústavný vývoj Spojených štátov amerických v 20. storočí  
22. Ústavný systém Spojených štátov amerických – všeobecná charakteristika  
23. Francúzska Deklarácia práv človeka a občana z roku 1789 
24. Ústavný vývoj Francúzska v revolučnom období (1789 – 1799) 
25. Ústavný vývoj Francúzska v napoleonskom období (1799 – 1814/1815) 
26. Ústavný vývoj Francúzska v 19. storočí (po roku 1814/1815) 
27. Ústavný vývoj Francúzska v 20. storočí  
28. Zjednocovanie Nemecka v 19. storočí (ústavnoprávne aspekty tohto procesu) 
29. Ústava Nemeckej ríše (1871) a Weimarská ústava (1919) 
30. Vzostup nacistickej moci a organizácia nacistického štátu 

 


