
TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC  

zo študijného odboru doktorandského štúdia 

3.4.2. teória a dejiny štátu a práva 

 

Špecializácia:  Teória štátu a práva  

 Právna filozofia  

Školitelia:    doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 

    Mgr. Marek Káčer, PhD.  

    Mgr. Lucia Berdisová,  PhD.  
 

1. Normativita 

2. Medzery v práve 

3. Feminizmus v teoreticko-právnom myslení 

4. Právny realizmus 

5. Analytická filozofia v právnej teórii 

6. Právna epistemológia 

7. Analógia v práve 

8. Slobodná vôľa a právna zodpovednosť 

9. Morálna argumentácia v súdnom konaní 

10. Teórie demokracie 

11. Pojem práva 

12. Právnická profesia na Slovensku (vývoj a súčasnosť) 

13. Záujmová samospráva 

14. Pravda v procese aplikácie práva 

15. Logika noriem 

16. Etika výkonu právnickej profesie 

17. Faktické a hodnotové tvrdenia v právnej teórii a praxi 

18. Vplyv kopernikovských obratov vo filozofii na jurisprudenciu 

19. Teórie riadenia sa pravidlom 

20. Výučba práva v 21. storočí 

 

Iné témy budú akceptované po dohode s katedrou. 

 

 

 

 

 

 



 

Špecializácia: Medzinárodné právo verejné 

 

Školitelia:  doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.                 

                
1. Medzinárodnoprávny režim pevninskej plytčiny (kontinentálneho šelfu) a jeho aplikácia v 

rámci judikatúry medzinárodných súdnych a arbitrážnych orgánov 

2. Historický vývoj, súčasná podoba a význam medzinárodného súdnictva  

3. Medzinárodné a európske azylové a utečenecké právo ako prostriedky riešenia migračnej 

a utečeneckej krízy v Európe 

4. Historický vývoj a súčasná podoba inštitútu diplomatickej ochrany v medzinárodnom 

práve  

5. Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia v čase ozbrojeného konfliktu 

 

Školiteľka:  doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 

1. Predbežná vykonateľnosť medzinárodných zmlúv. 

2. Postavenie a činnosť VZ OSN a jeho význam pre aplikáciu medzinárodného práva. 

 

Špecializácia: Medzinárodné právo súkromné 
1. Limity a obmedzenia slobodnej voľby práva 

2. Právna regulácia hospodárskych a sociálnych vzťahov v 21. storočí: nové výzvy 

3. Alternatívne formy riešenia cezhraničných sporov  

4. Elektronizácia a jej dopad na záväzkové vzťahy s cudzím prvkom 

5. Medzinárodná ochrana investícií  

Iné témy budú akceptované po dohode s katedrou 

 

Špecializácia: Právne dejiny 

Školitelia:  prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. 

doc. JUDr. Mgr. Adriána Švecová, PhD. 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. 

 

Tému dizertačnej práce si uchádzač zvolí sám podľa vlastného uváženia. 

Konzultácie ohľadne spresnenia témy práce – peter.mosny@truni.sk a  
miriam.laclavikova@truni.sk  

 

 

 



 

 

Špecializácia: Rímske právo 

Školitelia:  doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

  doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD. 

 

1. Základné pramene rímskeho práva. 

2. Recepcia rímskeho súkromného práva v Európe a jej príčiny. 

3. Význam kondície v rímskom súkromnom práve. 

4. Problém tradície a kauzy v rímskom súkromnom práve. 

5. Význam právnej ochrany držby v rímskom práve. 

6. Súbeh záložných práv v rímskom práve. 

7. Konanie v prospech tretích a problém právnej zodpovednosti. 

8. Základné problémy inominátnych kontraktov podľa rímskeho práva. 

9. Zodpovednosť za škodu a náhrada škody v rímskom práve. 

10. Rímsko-kánonický proces.  

 

Iné témy zvolené uchádzačom budú akceptované po dohode s katedrou 
(vojtech.vladar@truni.sk). 

 


