
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 

Katedra dejín štátu a práva 

 

Témy rigoróznych prác z predmetu 

 Dejiny štátu a práva,  Rímske právo 

Téma práce/Cieľ práce 

 

 
1. Príčiny, priebeh a dôsledky občianskych vojen v rímskej ríši (The causes, 

courseandconsequencesof civil warsinthe Roman Empire)  

a. Analyzovať politický, ekonomický a spoločenský stav ríše pred vypuknutím 

občianskych vojen a rozobrať najčastejšie príčiny a spúšťače týchto vojen.  

b. Opísať priebeh týchto vojen cez skupiny obyvateľstva, ktoré v nich proti sebe stáli ( 

optimáti, poplulári) a vodcov týchto skupín.  

c. Ozrejmiť pojem triumvirát, uviesť zloženie prvého a druhého triumvirátu a priblížiť 

stav Rímskej ríše počas občianskych vojen vedených v období triumvirátov.  

d. Uviesť politické, spoločenské a ekonomické dôsledky občianskych vojen a ich vplyv 

na zmenu štátneho zriadenia. 

2. Diktatúry v dejinách rímskeho štátu (Dictatorships in history of the Roman state) 

a. Rozobrať vývoj rôznych foriem diktatúr v dejinách rímskeho štátu.  

b. Zhodnotiť pozitíva a negatíva jednotlivých diktatúr a porovnať ich s republikánskym 

zriadením.  

c. Definovať pojem diktátor cez súbor jeho právomoci a kompetencií.  

d. Uviesť osoby najvýznamnejších diktátorov a zhodnotiť ich prínos pre rímsky štát. 

3. Politické, hospodárske a spoločenské pomery v Ríme na prelome republiky a cisárstva 

(Political, economicandsocial conditionsin Romeat the turnof the Roman Republicand 

theEmpire) 

a. Popísať zmeny v rímskej spoločnosti v politickej, hospodárskej a spoločenskej oblasti 

majúce vplyv na zmenu  formy vlády z republiky na cisárstvo.  

b. Uviesť hlavné dôvody podmieňujúce túto zmenu.  

c. Rozobrať, porovnať a zhodnotiť prínos  reforiem a legislatívnej činnosti Gaia Iulia 

Caesara a Octavia Augusta.  

4. Zasnúbenie v rímskom práve (The engagement in the Roman law) 

a. Charakterizovať a objasniť význam inštitútu zasnúbenie, ako jedného 

z najvýznamnejších inštitútov rímskeho práva.  

b. Rozobrať vznik, prekážky a zrušenie zasnúbenia.  

c. Zamerať sa na darovanie medzi snúbencami a hlbšie rozobrať pojem veno.  

d. Uviesť právne názory významných rímskych právnikov a posúdiť vplyv týchto názorov 

na inštitút zasnúbenia. 

5. Formy uzavretia manželstva v rímskom práve (Forms of marriage in the Roman law) 

a. Priblížiť právnu úpravu uzavretia manželstva v rímskom práve.  

b. Definovať manželstvo a rozobrať predpoklady vzniku a prekážky brániace platnému 

uzavretiu manželstva pri jednotlivých formách.  

c. Vysvetliť pojmy confarreatio, coemptio a usus.  

d. Odlíšiť formy uzavretia manželstva používane patricijmi od foriem využívaných 

plebejcami.  



6. Rímska rodina (The Roman family) 

a. Analyzovať vývoj rímskej rodiny a objasniť  jej základné rozdelenie na agnátsku a 

kognátsku.  

b. Porovnať rozdiely medzi jednotlivými modelmi rodín a priblížiť postavenie ich členov, 

príslušníkov.  

c. Zaoberať sa postavením patria familias.  

d. Charakterizovať moc hlavy rodiny, jej spôsoby vzniku, zániku a jej obsah. 

7. Vzájomné manželské práva a povinnosti a zánik rímskeho manželstva (Mutual 

matrimonial rights and obligations and termination of roman marriage) 

a. Venovať sa rozboru všeobecných termínov vzťahujúcim sa na manželstvo, vrátane 

prekážok pri uzavretí manželstva.  

b. Charakterizovať práva a povinnosti medzi manželmi.  

c. Objasniť dôvody predchádzajúce zániku manželstva.  

d. Spracovať problematiku dedenia medzi manželmi navzájom. 

8. Rímskoprávne inštitúty a ich vplyv na vývoj súčasného práva (Legal institutes of roman 

law and their influence on development of modern law) 

a. Uviesť najvýznamnejšie inštitúty rímskeho práva ( vlastníctvo, držba, dedenie, 

manželstvo, zasnúbenie, majetkové vzťahy medzi manželmi...)  

b. Vybrať si a rozanalyzovať niektoré z týchto inštitútov z pohľadu rímskeho a súčasného 

práva.  

c. Porovnať podobnosť a odlišnosť vybraných inštitútov v období platnosti rímskeho 

práva z dnešným obdobím.  

d. Nájsť prepojenie a posúdiť vplyv rímskeho práva na súčasný právny stav. 

9. Príčiny úpadku a zánik rímskej ríše (The causes of decline and fall of the Roman Empire) 

a. Analyzovať spoločenský, politický a ekonomický stav  Rímskej ríše v jej záverečnej 

etape existencie.  

b. Uviesť a rozobrať príčiny majúce za následok postupný úpadok ríše.  

c. Objasniť vplyv kresťanstva, barbarizácie, občianskych vojen a reforiem panovníkov na 

úpadok a zánik Rímskej ríše.  

d. Priblížiť stav Rímskej ríše bezprostredne pred a po jej rozpade. 

10. Vývoj rímskeho štátu v prvom storočí nášho letopočtu (The development of the Roman 

state in the 1stCentury AD) 

a. Charakterizovať štátne zriadenie rímskeho štátu v prvom storočí nášho letopočtu 

a definovať pojem principát.  

b. Analyzovať najvýznamnejšie reformy Octavia Augusta a uviesť jeho vplyv na územný, 

kultúrny a architektonický rozmach Rímskej ríše.  

c. Rozobrať pozitíva a negatíva vládnutia ďalších panovníkov juliovsko-klaudiovskej 

dynastie (Tiberius, Caligula, Claudius, Nero).  

d. Analyzovať obdobie vlády vojenských cisárov, flaviovskej dynastie a senátora Nerva 

až do obdobia tzv. adoptovaných cisárov a uviesť ich prínos pre rímsky štát.  

11. Významné osobnosti v rímskoprávnych dejinách (Significant figures in legal history of 

the Roman law) 

a. Selektovať a zamerať sa na významne osobnosti rímsko-právnych dejín z politickej, 

ekonomickej alebo aj spoločenskej oblasti života.  

b. Bližšie rozobrať ich život s prihliadnutím na obdobie v ktorom žili.  

c. Ozrejmiť ich prínos pre rímsko-právne dejiny a Rímsku ríšu a posúdiť ich vplyv na 

budúcnosť ríše. 



12. Vznik a rozvoj kresťanstva a jeho dopad na rímsky štát (Formation and development of 

Christianity and its influence on roman state) 

a. Opísať prvopočiatky kresťanstva a nájsť jeho prepojenie s judaizmom.  

b. Zamerať sa na rozmach kresťanstva z územia Palestíny do celého Rímskeho impéria.  

c. Analyzovať priebeh nazerania na kresťanstvo v Rímskej ríši v období prenasledovania 

šíriteľov a vyznávačov tohto náboženstva.  

d. Hlbšie rozobrať zmeny, ktoré mali za následok zrovnoprávnenie kresťanstva s inými 

náboženstvami a postupný prerod kresťanstva na štátne náboženstvo.  

13. Kódex kánonického práva z roku 1983 (The Code of Canon law from the year 1983) 

a. Uviesť podmienky, za ktorých bol Kódex prijatý a rozobrať príčiny potreby takejto 

úpravy.  

b. Zamerať sa na práce, ktoré predchádzali prijatiu Kódexu.  

c. Ozrejmiť formu, obsah a rozdelenie Kódexu.  

d. Vybrať si jednotlivé inštitúty, ktoré Kódex upravuje a bližšie ich rozanalyzovať.  

e. Uviesť základne zásady používané pri aplikácií kánonického práva  a spojiť ich 

s príkladmi z praxe. 

14. Kánonické právo a právny poriadok SR (Canon law and legal system of Slovak republic) 

a. Analyzovať základnú úpravu kánonického práva, ako platného právneho poriadku 

katolíckej cirkvi, a uviesť základné zásady používané pri aplikácií kánonického práva.  

b. Rozobrať presah kánonického práva do občianskoprávnych a trestnoprávnych vzťahov.  

c. Porovnať úpravu kánonického práva s právnym poriadkom SR.  

d. Nájsť podobnú a odlišnú úpravu spomenutých právnych systémov.  

e. Zaoberať sa otázkou vzájomného rešpektovania sa kanonického práva s právnym 

poriadkom SR. 

15. Kánonické právo a právo EÚ (Canon law and law of European Union) 

a. Cieľom práce je poskytnúť poznatky o vzájomných vzťahoch kánonického práva 

a práva Európskej Únie.  

b. Zamerať sa na definíciu základných pojmov- kánonické právo, cirkevné právo, 

konfesné právo.  

c. Definovať čo tvorí právo EÚ, kde sa uplatňuje a čo tvorí jeho pramene práva.  

d. Vyzdvihnúť v ktorých oblastiach je možné nájsť presah kánonického práva do práva 

EÚ a ako ho kánonické právo ovplyvnilo. 

16. Právny inštitút manželstva podľa kánonického práva a rímskeho súkromného práva 

(Legal institute of marriage according to Canon law and Roman private law) 

a. Definovať inštitút manželstva vo všeobecnosti.  

b. Porovnať inštitút manželstva podľa kánonického a rímskeho súkromného práva a nájsť 

spoločné a odlišné znaky.  

c. Rozobrať historicky súvis úpravy manželstva podľa kánonického práva s rímskym 

súkromným právom.  

d. Zaoberať sa otázkou predpokladov vzniku manželstva, prekážkami brániacimi vzniku 

manželstva, spôsobmi uzatvorenia manželstva a vzájomnými (majetkovými) právami 

a povinnosťami medzi manželmi podľa kánonického a rímskeho súkromného práva. 

17. Všeobecné koncily a Katolícka cirkev (GeneralCouncilsand theCatholic Church) 

a. Charakterizovať pojem všeobecný koncil a uviesť základne znaky, ktoré musia byť 

splnené, aby sme mohli hovoriť o koncile Katolíckej cirkvi.  

b. Rozdeliť a porovnať koncily podľa obdobia, v ktorom boli uskutočnené.  

c. Odlíšiť staroveké, reformné a pápežské generálne koncily.  

d. Vybrať si a bližšie rozobrať jednotlivé koncily (Tridentský, Vatikánske...).  

e. Uviesť vplyv koncilov na Katolícku cirkev a kresťanov. 



18. Právne a faktické postavenie pápeža v medzinárodnom práve (Legal and factual status 

of the Pope in international law)  

a. Vymedziť úrad pápeža, ako nositeľa plnej a najvyššej moci v Cirkvi.  

b. Charakterizovať históriu jeho voľby chronologicky v jednotlivých obdobiach.  

c. Zaoberať sa medzinárodnoprávnou subjektivitou Apoštolskej stolice a právnymi 

dokumentmi medzinárodnej povahy (encykliky a konkordáty).  

d. Objasniť postavenie Svätej stolice ako subjektu medzinárodného práva sui generis.  

e. Rozobrať ciele a prostriedky používané Svätou stolicou pri uzatváraní pápežskej 

diplomacie.  

f. Uviesť cirkevné a svetské predpisy upravujúce pápežskú moc.  

19. Katolícka cirkev na Slovensku v 20. Storočí (Catholic Church in 20th Century in Slovakia) 

a. Poukázať na dôležité medzníky vo vývoji Katolíckej cirkvi na území Slovenska.  

b. Venovať sa postaveniu Katolíckej cirkvi od obdobia pred vznikom Československej 

republiky.  

c. Priblížiť obdobie Slovenskej republiky, počas ktorého sa Katolícka cirkev vo vzťahu 

k novému štátu dostala do nového postavenia.  

d. Zaoberať sa existenciou a postavením Katolíckej cirkvi v období komunistickej totality 

a v neposlednom rada sa zamerať na jej status po roku 1989. 

20. Najstaršie zákony ľudstva (právne poriadky štátov starovekej Mezopotámie, Prednej 

Ázie a starovekého Egypta) – (The earliest laws of human kind (legal systems of the states 

of ancient Mesopotamia, Anterior Asiaandancient Egypt) 

a. Priblíženie historicko-právnych aspektov vplývajúcich na prijímanie právnych 

predpisov na skúmanom období 

b. Ozrejmenie sociálnej štruktúry obyvateľstva a štátneho aparátu na území 

Mezopotámie, Prednej Ázie a starovekého Egypta. 

c. Porovnanie najstarších právnych predpisov platných v tomto období na území 

orientálnych despocií s poukazom na ich význam.  

d. Analýza príslušných právnych odvetví upravovaných prostredníctvom týchto právnych 

predpisov.  

21. Vznik demokracie v Aténach a organizačné zmeny štátneho aparátu v období vlády 

Perikla (Formation of democracy in Athens and state mechanism organization changes 

during reign of Pericles) 

a. Definovanie pojmu demokracia jej vzniku a vývoju od archaického Grécka po obdobie 

vlády Perikla.  

b. Objasnenie formy štátneho zriadenia ako aj významných inštitútov.  

c. Priblíženie postupného vývoja štátnych inštitúcií v antickom Grécku.  

d. Analýza demokratických reforiem prijímaných za vlády Perikla, ako aj tomu 

prislúchajúcich zmien v štátnom aparáte.  

22. Spoločenské zriadenie, štát a právo feudálneho Francúzska (Social structure, state and 

lawof feudalFrance) 

a. Objasnenie vzniku právneho dualizmu v podobe vzniku Generálnych stavov 

formujúceho sa v priebehu feudálneho usporiadania Francúzska. 

b. Analýza právomocí a kompetencií Generálnych stavov a ich vplyvu na smerovanie 

domácej a zahraničnej politiky.  

c. Priblíženie postavenia panovníka v právnej štruktúre feudálneho Francúzska.  

d. Priblíženie historických aspektov smerujúcich k úpadku moci stavovskej reprezentácie, 

opätovný nárast moci panovníka.   



23. Štátoprávny vývoj stredovekého Anglicka (Constitutional development of  medieval 

England) 

a. Priblíženie faktorov ovplyvňujúcich štátoprávny vývoj stredovekého Anglicka.  

b. Analýza príslušných centrálnych orgánov, poradných orgánov a miestnej správy.  

c. Rozbor právnych dokumentov prijímaných v anglosaskom a normanskom období, ako 

aj za vlády Plantagenetovcov.  

d. Načrtnutie historického vývoja vzniku a pôsobenia parlamentného zriadenia 

v stredovekom Anglicku.    

24. Historicko-právny vývoj Rímskonemeckej ríše (Historical and legal development of the 

Holy Roman Empire) 

a. Priblíženie faktorov ovplyvňujúcich sformovanie nového štátneho útvaru v podobe 

Rímskonemeckej ríše.  

b. Rozbor právnych dokumentov prijímaných v skúmanom období.  

c. Objasnenie spôsobu vlády nemeckých kurfirstov v období tzv. Kniežacieho 

absolutizmu.  

d. Analýza historických aspektov smerujúcich k úpadku mocenského postavenia 

Rímskonemeckej ríše a následný zánik štátoprávneho zriadenia.   

25. Inkvizičné procesy v Európe (Inquisitorials lawsuits in Europe) 

a. Inkvizičný typ procesu, dôvody jeho vzniku a rozvoja na území Strednej Európy. 

b. Priebeh inkvizičného procesu ako aj následné porovnanie inkvizičných procesov vo 

vybraných krajinách Európy. 

c. Priblíženie faktorov, ktoré podmienili vznik špecifického postavenia inštitúcie 

Inkvizície v Španielsku. 

d. Rozbor činností inkvizičných tribunálov so zameraním na procesy s čarodejnicami.   

26. Ústavný vývoj Veľkej Británie (Constitutional development of the Great Britain) 

a. Priblíženie historických aspektov ovplyvňujúcich ústavný vývoj vo Veľkej Británii. 

b. Analýza najvýznamnejších ústavnoprávnych predpisov Veľkej Británie 

c. Rozbor právnych inštitútov podieľajúcich sa na tvorbe a prijímaní ústavných právnych 

predpisov vo Veľkej Británii.  

d. Ozrejmenie postavenia panovníka v priebehu historického vývoja prijímania ústavných 

právnych predpisov v prípade angloamerického právneho poriadku.   

27. Reformy francúzskeho štátu a práva v rokoch 1789 – 1804 (Reforms of the French state 

and law system in years 1789 - 1804) 

a. Priblíženie vývoja spoločnosti a práva na pozadí historických zmien uskutočnených 

počas revolúcie. 

b. Analýza problematiky štátneho zriadenia a právnych reforiem francúzskeho štátu v 

revolučných rokoch. 

c. Charakteristika reforiem zákonodarstva v kontexte štátnych zriadení a inštitúcii Veľkej 

francúzskej revolúcie a ich sociálnych, hospodárskych a politických dôsledkov. 

d. Poukázanie na reformy ovplyvňujúce všetky oblasti spoločenského a politického 

života. 

28. Najvýznamnejšie kodifikácie súkromného práva v 19. Storočí (The most important 

codifications of civil law in 19th Century) 

a. Priblíženie historického vývoja súkromného práva v globálnom meradle s poukazom 

na rímske právo. 

b. Analýza kodifikačných procesov v oblasti súkromného práva v priebehu 19.stor. 

c. Porovnanie vybraných právnych inštitútov podieľajúcich sa na kodifikačných 

procesoch. 

d. Komparácia prijatých kódexov vo vybraných krajinách Európy.  



29. Vznik USA a ich štátoprávny vývoj do konca občianskej vojny (Creation and 

constitutional development of the USA till the end of the Civil war)  

a. Charakteristika historických podmienok vzniku USA s poukázaním na rozdiely 

koloniálneho common law a vznik civil law.  

b. Porovnanie ústavného vývoja na federálnej a štátnej úrovni.  

c. Analýza príslušných právnych predpisov novelizujúcich ústavné zákony.  

d. Priblíženie ústavných procesov prijímania zákonných predpisov ovplyvňujúcich 

ústavný vývoj v USA 

30. Právne aspekty zjednotenia Nemecka a jeho ústavný vývoj do roku 1918 (Legal aspects 

of unification of Germany and its constitutional advancement till the year 1918) 

a. Zvýraznenie významu realizácie projektu Erfurtskej únie s charakterizovaním 

trojtriedneho volebného práva a erfurtského volebného zákona. 

b. Ozrejmenie ústavného vývoja v Prusku so zameraním sa na pruský ústavný konflikt.   

c. Objasnenie procesu založenia Severonemeckého spolku a obsah ústavy 

Severonemeckého spolku. 

d. Priblíženie procesov, udalosti a právnych dokumentov, ktoré pomohli vzniku 

Nemeckej ríše v druhej polovici 19. storočia 

31. Vznik diktátorských režimov v krajinách západnej Európy v 20. Storočí (Formation of 

dictatorial regimes in the countries of Western Europe in the 20th Century) 

a. Priblíženie ideologických predpokladov vzniku diktátorských režimov s poukazom na 

principiálne východiská fungovania režimov v podmienkach západnej Európy. 

b. Vymedzenie pojmu diktatúra a charakterizovanie jednotlivých diktátorských režimov 

v západnej Európe 

c. Rozbor Mussoliniho režimu v Taliansku ako aj Hitlerovho fašizmu v Nemecku.  

d. Charakteristika vzniku diktatúr na Pyrenejskom polostrove a následné porovnanie 

týchto režimov. 

32. Štát a právo Veľkej Moravy (State and law system of the Great Moravia) 

a. Veľká Morava bola významným ranofeudálnym štátnym útvarom Strednej Európy.  

b. Cieľom rigorozanta je komplexne spracovať problematiku jej štátneho zriadenia; v 

širších súvislostiach zhodnotiť pozíciu Veľkej Moravy v medzinárodnom meradle, ako 

aj v kontexte jej významu pre ďalší štátoprávny vývoj územia dnešného Slovenska.  

c. Autor práce svoju pozornosť zameria na právny poriadok Veľkej Moravy, 

charakterizuje jeho povahu a analyzuje jednotlivé pramene práva.  

33. Politické a právne aspekty vzniku ČSR (Political and legal aspects of the creation of the 

Czechoslovak republic) 

a. Vznik tzv. prvej Československej republiky predstavoval kľúčový míľnik v dejinách 

slovenského národa a neprebiehal jednoducho.  

b. Cieľom rigorozanta je charakterizovať politické okolnosti vzniku štátu, a to z pohľadu 

domáceho, ako aj zahraničného odboja.  

c. Dôležité je tiež analyzovať jednotlivé pramene práva, ktoré konštituovali nový štát.  

34. Vznik hraníc Československej republiky (Creationof borders of the Czechoslovak 

republic) 

a. Vznik tzv. prvej Československej republiky predstavoval kľúčový míľnik v dejinách 

slovenského národa a neprebiehal jednoducho.  

b. Cieľom rigorozanta je (najmä) vykonať analýzu prameňov práva determinujúcich 

hranice medzivojnovej Československej republiky, ako aj skúmať faktické okolnosti 

ich kreovania. 

c. Autor môže súčasne skúmať dopady vytýčenia nových hraníc v jednotlivých sférach 

života spoločnosti 



35. Štátoprávne snahy Slovákov v 19. storočí (Constitutional efforts of Slovaks in the 19th 

Century) 

a. Postavenie slovenského národa tvoriaceho multietnický Uhorský štát sa v dejinách 

Uhorska dynamicky vyvíjalo.  

b. Cieľom rigoróznej práce je (najmä) vykonať analýzu a komparáciu jednotlivých 

prameňov, pokúšajúcich sa o konštituovanie výhodnejšieho právne postavenie 

slovenského národa.  

c. Autor sa môže zamerať na skúmanie spoločenskej a politickej situácie predmetného 

obdobia; s prípadným vyhodnotením úspešnosti štátoprávnych snáh Slovákov v 19. 

storočí.  

36. Slovenská republika vojnového obdobia (Slovak Republic in wartime period) 

a. Vznik Slovenského štátu je vo viacerých aspektoch kontroverznou témou moderných 

národných dejín.  

b. Cieľom práce je (najmä) analyzovať príčiny jeho vzniku či právny rámec jeho 

konštituovania.  

c. Úlohou rigorozanta je tiež charakterizovať jeho právny poriadok, s prípadnou 

komparáciou napríklad vo vzťahu k iným ideologicky podobným, resp. spojeneckým 

štátom.  

37. Politické a právne aspekty vypuknutia SNP (Political and legal aspects of the outbreak of 

Slovak National Uprising) 

a. Charakteristika právnych a politických pomerov Slovenského štátu, ako priestoru 

následného prejavu odporu slovenského národa, predstavuje možný logický úvod do 

skúmanej problematiky.  

b. Cieľom rigorozanta je (najmä) analyzovať jednotlivé pramene práva kreované v 

súvislosti so SNP.  

c. Vhodným sa tiež javí pokúsiť sa zhodnotiť príčiny a výsledky tejto operácie a jej 

dopadu na ďalší štátoprávny a politický vývoj územia Slovenska.  

38. Zápas o štátoprávne postavenie Uhorska v rokoch 1848 – 1867 (Battle for constitutional 

status of Hungary in years 1848 – 1867) 

a. Cieľom rigoróznej práce je vykonať (komplexný)historicko-právny výskum 

problematiky (najmä) ústavnoprávnych vzťahov medzi rakúskou a uhorskou časťou 

monarchie v skúmanom období.  

b. Rigorozant sa zameria na výskum príčin rakúsko-uhorského vyrovnania v 

medzinárodnom kontexte.  

c. Dôležitým sa tiež javí výskum relevantných právnych noriem upravujúcich obsah 

vyrovnania.  

d. Uvedený výskum je vhodné následne zasadiť do kontextu politických a spoločenských 

zmien skúmaného obdobia.  

39. Samova ríša – mýtus, legenda, skutočnosti (Samos Empire – myth, legend, reality) 

a. Samova ríša je vo všeobecnosti považovaná za prvý známy kmeňový zväz na našom 

území.  

b. Cieľom rigoróznej práce je (najmä) skúmať príčiny jej vzniku či charakter jej štátneho 

zriadenia.  

c. Autor sa môže pokúsiť uchopiť skúmanú problematiku aj v kontexte medzinárodných 

vzťahov kmeňového zväzu.  

d. Želateľným cieľom je skúmať príčiny a dôsledky zániku Samovej ríše a jej významu 

pre ďalší štátoprávny vývoj na území dnešného Slovenska. 



40. Česi a Slováci v USA v zápase o spoločnú štátnosť (Czechs ad Slovaks in the USA in the 

struggle for common state) 

a. Východiskom skúmania predmetnej problematiky je charakteristika politického a 

spoločenského postavenia Čechov a Slovákov na začiatku 20. storočia, a to jednak 

v domácom, ako aj v zahranično-politickom kontexte.  

b. Cieľom práce je(najmä) analýza jednotlivých relevantných prameňov práva skúmaného 

obdobia a problematiky.  

c. Vhodným sa tiež javí výskum jednotlivých subjektov zahraničného odboja, resp. ich 

vplyvu naň.  

41. Právny poriadok ČSR v rokoch 1918 – 1938 ((Legal Order of the Czechoslovak republic 

in years 1918 – 1938) 

a. Cieľom rigoróznej práce je charakteristika právneho poriadku novovzniknutého 

Československého štátu a jeho vývoja.  

b. Skúmanú problematiku je možné uchopiť z viacerých hľadísk, nebolo by však vhodné 

opomenúť výskum snáh o unifikáciu jednotlivých odvetví právneho poriadku.  

c. Úlohou rigorozanta je preto (najmä) zhodnotiť stav právneho poriadku po vzniku 

spoločného štátu Čechov a Slovákov, ako aj výsledky unifikačného procesu.  

d. Vhodným cieľom môže byť prípadne snaha analyzovať príčiny a dôsledky úspechu, 

resp. neúspechu unifikácie vybraných právnych odvetví. 

42. Právny poriadok Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945 (Legal Order of the Slovak 

republic in years 1939-1945) 

a. Cieľom rigoróznej práce je charakteristika právneho poriadku novovzniknutého 

Slovenského štátu a jeho vývoja.  

b. Skúmanú problematiku je možné uchopiť z viacerých hľadísk, autor sa môže zamerať 

na výskum jednotlivých odvetví právneho poriadku, ako aj rasového zákonodarstva.  

c. Pri práci je potrebné využiť jednotlivé metódy vedeckého výskumu, okrem iného 

napríklad komparáciu najmä vo vzťahu k právnym poriadkom iných ideologicky 

príbuzných, resp. spojeneckých štátov.  

43. Ústava 9. mája 1948 (Constitution of May the 9th, 1948) 

a. Cieľom práce je realizácia výskumu v poradí druhej ústavnej listiny samostatného 

Československa.  

b. Autor práce má analyzovať jej jednotlivé ustanovenia, prípadne realizovať ich 

komparáciu - či už s ústavou z roku 1920 alebo neskôr prijatou ústavou z roku 1960. 

c. Rigorozant by tiež nemal opomenúť výskum politických pomerov a procesu prijímania 

skúmaného základného prameňa práva.  

44. Ranné formy štátnosti na území Slovenska (Early forms of statehood in the territory of 

Slovakia) 

a. Cieľom rigoróznej práce je výskum charakteru prvých foriem štátnosti na území 

dnešného Slovenska.  

b. Dôležité je v tejto súvislosti pokúsiť sa charakterizovať  jednak štátne zriadenie týchto 

útvarov, ako aj ich spoločenskú štruktúru.  

c. Vhodné je tiež skúmať ich postavenie vo vzťahu k iným, najmä susedným štátom 

vtedajšej Európy. 

 



45. Reformy Márie Terézie a Jozefa II. (Reforms of Maria Therezia and Joseph the II.) 

a. Cieľom rigoróznej práce je (predovšetkým) vykonať výskum normotvornej činnosti 

osvietenských panovníkov v Habsburskej ríši.  

b. Problematiku je možné uchopiť z viacerých hľadísk, či už v kontexte hospodárstva, 

kultúry alebo jednotlivých odvetví právneho poriadku.  

c. Autor sa v práci zameria tiež na výskum ideových základov, resp. ideových prameňov 

predmetných reforiem.  

46. Národnopolitický pohyb Slovákov v rokoch 1848 – 1861(National-political movement of 

Slovaks in years 1848 – 1861) 

a. Postavenie slovenského národa tvoriaceho multietnický Uhorský štát sa v dejinách 

Uhorska dynamicky vyvíjalo.  

b. Cieľom rigoróznej práce je (najmä) vykonať analýzu prameňov pokúšajúcich sa 

konštituovať výhodnejšie národnostné, kultúrne či hospodárske postavenie 

slovenského národa.  

c. Želateľnou sa v tejto súvislosti javí tiež charakteristika spoločenskej a politickej situácie 

skúmaného obdobia – s následným vyhodnotením úspešnosti národnopolitických snáh 

Slovákov v 19. storočí. 

47. Politicko-právne dôsledky Mníchovskej dohody a viedenskej arbitráže (Political-legals 

consequences of the Munich agreement and the Vienna arbitration) 

a. Mníchovská dohoda a Viedenská arbitráž výrazným spôsobom ovplyvnili existenciu 

medzivojnovej Československej republiky.  

b. Cieľom práce je (predovšetkým) realizácia výskumu dôsledkov Mníchovskej dohody a 

Viedenskej arbitráže na jednotlivé oblasti spoločenského života, s prirodzeným 

zasadením skúmaných udalostí do relevantného politického kontextu.  

48. Revolučné roky 1848-1849 v Uhorsku (Revolutionary years 1848-1849 in Hungary) 

a. Revolučné roky 1848-1849 výrazným spôsobom zmenili spoločenské pomery 

monarchie, ale aj celej Európy.  

b. Cieľom rigoróznej práce je vykonať (komplexný) právnohistorický výskum 

revolučných udalostí skúmaného obdobia, s prirodzeným dôrazom na analýzu 

dobových prameňov práva; ako aj iných oblastí života spoločnosti.  

c. Autor sa v predloženej práci môže zamerať aj na „slovenský“ kontext revolučných 

rokov. 

 

Katedra umožňuje všetkým prihláseným záujemcom zvoliť si vlastnú tému 

rigoróznej práce s tým, že v takomto prípade cieľ rigoróznej práce, uvedie rigorozant 

v „Žiadosti o schválenie vlastnej témy rigoróznej práce“, ktorá podlieha schváleniu 

katedrou.   
 

 

V Košiciach dňa 29. augusta 2022 

 

 

 

doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD., v. r.                             doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., v. r. 

                   vedúci katedry                                                                      dekan fakulty                                                              

 

 


