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Diplomové práce 

 
1) Medzinárodné právo súkromné ako nástroj spoločenskej zodpovednosti firiem  

(Private International Law as a Tool of Corporate Social Responsibility) 
Predmetom diplomovej práce je analýza možnosti využitia platných právnych nástrojov 
medzinárodného práva súkromného na účely presadzovania princípov spoločenskej 
zodpovednosti firiem (CSR). Diplomant/ka má možnosť rozobrať existujúcu judikatúru, napr. 
známy príklad Shell Nigeria, predstaviť právne úpravy vybraných krajín, ako napr. americký Alien 
Tort Statute, či  pripravovaný právny nástroj EÚ o náležitej starostlivosti podnikov a 
zodpovednosti podnikov. Primárne by však práca mala byť zameraná na kritickú analýzu 
právnych nástrojov medzinárodného práva súkromného EÚ (predovšetkým nariadenia Brusel 
I bis a Rím II) v kontexte zadanej témy.  

 
2) Medzinárodná súdna právomoc v zmluvných veciach podľa nariadenia Brusel I bis  

(International Jurisdiction in Contractual Matters under Brussels I bis Regulation) 
Predmetom diplomovej práce je analýza pravidiel osobitnej (alternatívnej) právomoci podľa 
článku 7 bod 1 nariadenia Brusel I bis. Primárne prostredníctvom rozboru judikatúry Súdneho 
dvora EÚ diplomant/ka rozoberie rozdiely medzi pravidlami podľa písm. a) a písm. b), najmä 
z hľadiska spôsobu výkladu pojmov a pravidiel právomoci, využívaných v dotknutých 
ustanoveniach a spôsobu ich aplikácie.  

   
3) Digitalizácia a medzinárodné právo súkromné  

(Digitalisation and Private International Law)   
Predmetom diplomovej práce je analýza dopadov digitalizácie na sféru medzinárodného práva 
súkromného a jeho prameňov. Študent/ka by sa mal/a primárne zaoberať vhodnosťou súčasne 
používaných hraničných určovateľov a pravidiel právomoci vo vzťahu k právnym vzťahom, ktoré 
sa uskutočňujú prostredníctvom internetu. Diplomant/ka podrobí právny stav de lege lata 
kritickej analýze a sformuluje východiská de lege ferenda.  

 
4) Revízia nariadení EÚ v oblasti justičnej spolupráce v civilných veciach  

(Revision of EU Regulations on Judicial Cooperation in Civil Matters)  
Predmetom diplomovej práce je analýza zmien, ktoré boli zavedené prijatím nariadení  
2020/1784 a  2020/1783, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2022 nahrádzajú nariadenie 1393/2007 
a nariadenie 1206/2001. V diplomovej prácu študent/ka preskúma, zdôvodní a kriticky 
zhodnotí zmeny, ku ktorým došlo v právnej úprave.  

 
5) Revízia nariadenia Brusel II bis  

(Revision of Brussels II bis Regulation) 
Predmetom diplomovej práce je analýza nového nariadenia Brusel II ter (2019/1111), ktoré 
s účinnosťou od 1. augusta 2022 nahrádza nariadenie Brusel II bis (2201/2003). V diplomovej 
prácu študent/ka preskúma zmeny, ku ktorým došlo v právnej úprave, ako aj dôvody, pre ktoré 
boli tieto zmeny prijaté. Revízia nariadenia bude podrobná kritickej analýze a študent/ka tiež 
zaujme stanovisko k tomu, aké ďalšie zmeny by mali byť do textu nariadenia zapracované.  

 
 

 
 



Bakalárske práce 
 

6) Povinné kvóty pre ženy v predstavenstvách spoločností  
(Mandatory Quotas of Women on Company Boards) 
Predmetom bakalárskej práce je analýza možnosti zavedenia povinných kvót pre ženy 
v predstavenstvách spoločností za účelom dosiahnutia rodovej vyváženosti. V práci študent/ka 
kriticky zhodnotí potenciálne kladné, ako aj záporné stránky takéhoto riešenia na základe 
odbornej literatúry, štúdií, ako aj skúseností z krajín, ktoré podobné mechanizmy uplatňujú. 
Priestor bude tiež venovaný minulým a súčasným legislatívnym iniciatívam na poli práva 
Európskej únie, ktoré sa dotýkajú tejto oblasti.  

 
7) Prípad Coman a jeho dopad na aplikačnú prax v členských štátoch EÚ  

(The Coman Case and its Impact on Practice in EU Member States) 
Predmetom bakalárskej práce je analýza rozhodnutia Súdneho dvora EÚ C‑673/16 a jeho 
dopadu na aplikačnú prax v členských štátoch Európskej únie. Práca predstaví právny kontext 
tohto rozhodnutia v rámci práva EÚ a následne rozoberie jeho implikácie smerom 
k vnútroštátnemu právu a rozhodovacej praxi vnútroštátnych orgánov členských štátov EÚ.  

 


