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TÉMY RIGORÓZNYCH PRÁC  

ŠTUDIJNÝ ODBOR: DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA 

 

Katedra dejín práva PF TU privíta a akceptuje návrhy vlastných tém 

uchádzačov (po prerokovaní s vedúcim katedry – prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Mosný, 

CSc., e-mail: peter.mosny@truni.sk) 

 

Témy rigoróznych prác zo študijného predmetu Dejiny práva na území Slovenska 

 

Orientačné názvy tém rigoróznych prác: 

1. Počiatky štátu a štátnosti a správnych orgánov na území Slovenska 

2. Kodifikácia uhorského obyčajového práva v stredoveku a novoveku 

3. Inštitút/inštitúty súkromného práva v historickom vývoji 

4. Inštitút/inštitúty verejného práva v historickom vývoji 

5. Osvietenské reformy Márie Terézie a ich dopad na zmenu spoločnosti a štátu 

6. Budovanie občianskeho štátu (1848 – 1918) – revolúcia a občianske práva a slobody 

7. Reorganizácia verejnej správy na území Slovenska (1867 – 1918, resp. 1939) 

8. Vznik a vývoj československého právneho poriadku (1918 – 1938) 

9. Vývoj československého ústavného práva v rokoch  1918 – 1938) 

10.  Vývoj odvetvia/odvetví novodobého práva 1848 - 1948  

11. Problematika unifikácie československého občianskeho práva v medzivojnovom období  

12. Zákonodarná činnosť Slovenskej národnej rady v čase Slovenského národného povstania 

13. Dekretálna činnosť prezidenta Eduarda Beneša  

14. Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945 (ústavný vývoj, právo) 

15. Ústavný vývoj v rokoch 1945 – 1948 a budovanie ľudovej demokracie  

16. Unifikácia a kodifikácia československého práva v rokoch 1948 – 1950  

17. Príprava a prijatie Ústavného zákona o československej federácii (1968) a jeho 

novelizácie 

18. Federalizácia ČSSR a ústavné postavenie Slovenska v rokoch 1968 – 1993 

19. Vývoj odvetvia/odvetví socialistického právneho poriadku 1948 – 1989 

20. Formovanie slovenskej národnoštátnej identity v historickom vývoji  

 

 



2 
 

Témy rigoróznych prác zo študijného predmetu Svetové dejiny práva 

 

Orientačné názvy tém rigoróznych prác: 

1. Chammurapiho zákonník (analýza obsahu zákonníka v kontexte dobovej spoločnosti) 

2. Athénska demokracia (vývoj, charakteristické znaky a porovnanie so súčasnou teóriou 

a praxou demokracie) 

3. Ústava rímskej republiky (ľudové zhromaždenia, senát, úrady) 

4. Ius commune (všeobecná charakteristika, vybrané inštitúty) 

5. Trestné právo hmotné a trestné právo procesné v Constitutio Criminalis Carolina  

6. Ústavný vývoj Anglicka/Veľkej Británie vo vybranom období 

7. Ústavný vývoj Spojených štátov amerických vo vybranom období 

8. Práva človeka a občana vo vybranom období dejín Spojených štátov amerických  

9. New Deal – význam legislatívy pri riešení ekonomických a sociálnych problémov  

10. Ústavný vývoj Francúzska v priebehu revolúcie (1789 – 1799) 

11. Ústavný vývoj Francúzska v 19. storočí 

12. Ústavný vývoj Francúzska v 20. storočí 

13.  Ústavnoprávne aspekty procesu zjednocovania Nemecka v 19. storočí 

14. Ústavný vývoj Španielska v 20. storočí  

15. Ústavný vývoj Talianska v 20. storočí  

16. Francúzsky Občiansky zákonník (Code civil) z roku 1804 (analýza obsahu vybranej 

časti zákonníka) 

17. Úprava rodinnoprávnych vzťahov vo francúzskom Občianskom zákonníku z roku 

1804 

18. Nemecký Občiansky zákonník (Bürgerliches Gesetzbuch) z roku 1896 (analýza 

obsahu vybranej časti zákonníka) 

19. Úprava rodinnoprávnych vzťahov v nemeckom Občianskom zákonníku z roku 1896 

20. Nacistické právo  

 

 

 

 


