
OTÁZKY NA ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU Z DEJÍN VEREJNÉHO PRÁVA 

 

A. Starovek a stredovek 

 

1. Verejné právo a verejný záujem – náčrt vývoja konceptu od staroveku do novoveku 

2. Mestský štát (polis), občianstvo a ústava – význam pojmov v podmienkach antického 

Grécka a ich vzájomný súvis 

3. Aristotelova klasifikácia ústav – definícia pojmu ústava, klasifikačné kritériá a rozdiely 

medzi jednotlivými druhmi ústav na podklade historických príkladov 

4. Premeny demokratickej ústavy v Aténach od Drakóna po Perikla 

5. Charakteristické črty vývoja spoločnosti, ústavy a prameňov práva v podmienkach 

Rímskeho kráľovstva 

6. Charakteristické črty vývoja spoločnosti, ústavy a prameňov práva v podmienkach 

Rímskej republiky 

7. Charakteristické črty vývoja spoločnosti, ústavy a prameňov práva v podmienkach 

Rímskeho cisárstva 

8. Vznik kresťanskej cirkvi a formovanie vzťahu medzi cirkvou a štátom od antického 

Ríma do neskorého stredoveku 

9. Kontinuita rímskych cisárskych tradícií v Byzancii a ich obnovenie v západnej Európe 

– dva rôzne pohľady na koncepty translatio imperii a renovatio imperii 

10. Byzantská ríša a Franská ríša ako príklady ranostredovekých centralizovaných 

monarchií 

11. Francúzsky koncept „kráľovského štátu“ – definícia a vývoj konceptu v období 

stredoveku 

12. Svätá ríša rímska národa nemeckého – charakteristika jednotlivých atribútov tohto 

štátoprávneho konceptu 

13. Charakteristika ústavného vývoja Anglického kráľovstva v období od vpádu Normanov 

po nástup dynastie Tudorovcov na anglický trón 

14. Hlavné trendy vo vývoji trestného práva hmotného a procesného v antickom Grécku 

a Ríme 

15. Hlavné trendy vo vývoji stredovekého trestného práva hmotného a procesného 

v kresťanskej Európe 

 

B. Novovek 

 

1. Formovanie filozofických základov absolutizmu na počiatku novoveku 

2. Absolutistická monarchia v podmienkach Francúzska – vývoj od 16. storočia do Veľkej 

francúzskej revolúcie (1789) 

3. Absolutizmus v podmienkach Svätej ríše rímskej národa nemeckého – koncepty 

kniežacieho štátu (Fürstenstaat) a policajného štátu (Polizeistaat) 

4. Pokusy o nastolenie absolutizmu v Anglickom kráľovstve za panovania dynastií 

Tudorovcov a Stuartovcov (1485-1642) 

5. Vývoj konceptu základných práv a slobôd od stredoveku do novoveku 

6. Formovanie britského parlamentarizmu a doktríny suverenity parlamentu v období od 

reštaurácie Stuartovcov na anglický trón (1660) do konca 18. storočia 

7. Volebné reformy a premeny britského ústavného systému od začiatku 19. storočia do 

prvej polovice 20. storočia 



8. Formovanie americkej ústavnej tradície v koloniálnom období (17. storočie až 1776) 

9. Vznik Spojených štátov amerických – Deklarácia nezávislosti a charakteristika formy 

štátu na základe Článkov konfederácie z roku 1777 

10. Ústava Spojených štátov amerických z roku 1787 – nastavenie vzájomných vzťahov 

medzi najvyššími orgánmi federácie a formovanie vzťahov medzi federáciou 

a členskými štátmi federácie po roku 1787 

11. Veľká francúzska revolúcia – dopady na spoločenský, ústavný a právny vývoj vo 

Francúzsku a Európe 

12. Charakteristické črty ústavného vývoja vo Francúzsku od nastolenia Konzulátu (1799) 

do nastolenia piatej republiky (1958) 

13. Proces zjednotenia Nemecka – od zániku Svätej ríše rímskej národa nemeckého (1806) 

po vytvorenie Nemeckého cisárstva (1871-1918) 

14. Totalitné režimy 20. storočia – základná charakteristika komunistickej, fašistickej 

a nacistickej ideológie a ich vplyv na organizáciu štátu a výkon štátnej moci 

15. Hlavné trendy vo vývoji novovekého trestného práva hmotného a procesného 


