Zoznam dohodnutých a voľných tém bakalárskych prác
na Katedre rímskeho a cirkevného práva
so zápisom v ak. roku 2020/21

doc. JUDr. Veronika Kleňová, PhD.
Dohodnuté témy:
1) Kováčová Monika: Nadobúdanie držby a vlastníctva skrze otroka na úteku (Acquisition of
possession and ownership through servus fugitivus).
2) Kolesnáčová Vladimíra: Ustanovenie cudzieho otroka za dediča v rímskom práve (The
appointment of a somebody else`s slave as a heir in Roman law)

Voľné témy:
1) Právny omyl v rímskom práve (Error iuris in Roman law)
2) Skutkový omyl v rímskom práve (Error facti in Roman law)
3) Zámena v rímskom práve (Permutatio in Roman law)
4) Dvojitý predaj veci v rímskom práve (The double sale of a thing in Roman law)
5) Senatusconsultum Macedonianum (Senatusconsultum Macedonianum)
6) Prostitúcia z pohľadu rímskeho práva (The Prostitution from the point of view of Roman
law)
7) Vydržanie opustenej veci v rímskom práve (The usucapion of an abandoned thing in Roman
law)

JUDr. Štefan Zeman, PhD.
Dohodnuté témy:
1.) Provazníková Lenka: Vernosť ako základná požiadavka a kardinálny problém sviatosti
manželstva (Faithfulness as a main requirement and a cardinal problem of the sacrament of
marriage).
2.) Ocilka Štefan: Právna úprava voľby pápeža v súčasnosti s historickým akcentom na vývoj
voľby v 20. storočí (Legal regulation of the election of the pope at present with a historical
emphasis on the development of the election in the 20th century).
3.) Čičala Peter: Prekážky uzatvárania manželského zväzku podľa kánonického
práva (Impediments to closure marriage by Canon law).
Voľné témy:
1.) Sviatosti ako nástroj posväcovania Cirkvi (The sacraments as an instrument of sanctification
of the Church).
2.) Trestné právo Katolíckej cirkvi (The Penal law of Catholic Church).

Mgr. Dávid Maukš
Dohodnuté témy:
1) Práznovský Timotej: Fótiova schizma v kontexte doktríny o pápežskom primáte (The
Photian Schism in the Context of the Doctrine of Papal Primacy)

Voľné témy:
1) Vplyv križiackych výprav na vývoj cirkevného práva (The impact of Crusades on
development of Church Law)
2) Vývoj cirkevného práva v Československu počas komunizmu (The Development of Church
Law in Czechoslovakia during Communism)
3) Vzťah cirkevného práva k právu rímskemu (The relationship between Church Law and
Roman Law)
4) Druhy odkazov v prameňoch rímskeho práva (Types of Legacies in Sources of Roman Law)
5) Rei vindicatio v rímskom práve (Rei vindicatio in Roman Law)
6) Quarta Falcidia a jej význam na súčasné právo v Európe (The Importance of Quarta Falcidia
for present Law in Europe)
7) Postúpenie pohľadávky v rímskom práve (The Assignment of Claim in Roman Law)
8) Urážka v rímskom práve (The Iniuria in Roman Law)

