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Právny výskum

• Aké právo je?

• Charakteristika ustanovení, porovnávanie z historického alebo medzinárodného hľadiska

• Aké by právo malo byť?

• Kritická analýza práva

• Častokrát iba „best guess“

• Čo je právo?

• Politická a morálna legitimita práva

• Aký je vplyv práva?

• „Empirická právna veda“



Základné dokumenty

• VNÚTORNÝ PREDPIS UK Č. 7/2018 - Smernica rektora UK o základných náležitostiach

záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a

sprístupňovaní na UK.

• Dostupné na: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

• Príklady citovania. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/690-2010_priklady.pdf

• Právne informačné zdroje s prístupom PraF UK. Dostupné na: 
https://www.flaw.uniba.sk/sluzby/pravne-informacne-systemy/. 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf
http://stella.uniba.sk/texty/690-2010_priklady.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/sluzby/pravne-informacne-systemy/


Štruktúra

• Článok 5 ods. 2 Smernice rektora

a) úvodná časť
• Úvod (+odkazy na zásadné diela publikované na danú tému a vysvetlenie, prečo je daná téma 

dôležitá)

• Teoretické základy riešenia záverečnej práce

b) hlavná textová časť
• Úvod do problematiky

• Nosná časť témy

• Diskusia a návrhy riešení

c) záverečná časť

d) prílohy a ďalšie doplnkové materiály (nepovinné).



Zmysel záverečnej práce

• Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne 
získavať teoretické a praktické poznatky a používať ich. 

• Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť samostatne 
získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave 
vedy alebo umenia a tvorivo ich uplatňovať, používať a rozvíjať.



Teoretické základy riešenia práce

• Cieľ práce: 
• Príklad: Oprávnenie generálneho prokurátora podľa § 363 Trestného poriadku (diplomová práca)

• Cieľ 1: Ako je upravené a aké má limity oprávnenie generálneho prokurátora podľa § 363 
Trestného poriadku?

• Cieľ 2: Je potrebné oprávnenie generálneho prokurátora podľa § 363 Trestného poriadku rozšíriť 
alebo zúžiť vzhľadom na aplikačnú prax daného ustanovenia?

• Čo? (čo idete skúmať)

• Prečo? (z akých dôvodov je Vaša téma dôležitá)

• Ako? (použité metódy): Metodológia

• V prvej kapitole sa budeme venovať skúmaniu aktuálneho právneho rámca zodpovednosti na internete. Zameriavame 
sa na analýzu relevantných právnych aktov na úrovní Európskej únie a Slovenskej republiky, pričom neopomenieme ani 
súvisiacu judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, ktorá zásadným spôsobom formuje uplatňovanie ustanovení. 
Analýzu dopĺňame o interpretáciu prostredníctvom doktríny. V tejto kapitole využívame metódy analýzy, abstrakcie a 
právneho výkladu.



Zdroje

➢ https://www.flaw.uniba.sk/sluzby/pravne-informacne-systemy/

➢ Portál judikaty.info (vyhľadávanie judikatúry a článkov);

➢ Portál BECK-ONLINE (vyhľadávanie monografií, komentárov a judikatúry);

➢ Nové ASPI v základnej verzií.

➢ Externé informačné zdroje UK: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-

uk/externe-informacne-zdroje/.

➢ Informačne zdroje CVTI: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-

kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov/registracia-na-vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html?page_id=5369.

➢ Minimálne 15 zdrojov (Bc.) / 25 (Mgr.) mimo právnych predpisov a judikatúry.

https://www.flaw.uniba.sk/sluzby/pravne-informacne-systemy/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov/registracia-na-vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html?page_id=5369


Zdroje

➢ www.ssrn.com

➢ International Data Privacy Law

➢ European Data Protection Law Review

➢ Computer Security and Law Review

➢ INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY LAW

➢ INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND INFORMATION TECHNOLOGY

➢ COMMUNICATION LAW AND POLICY

➢ INTERNET POLICY REVIEW

➢ www.arxiv.org

http://www.ssrn.com/
http://www.arxiv.org/

