
Otázky na skúšku z Teórie práva 2 

Letný semester,  denné a externé štúdium 

1. Interný vedecký pohľad na právo 

2. Externý vedecký pohľad na právo 

3. Argumenty za vedeckosť právnej vedy 

4. Argumenty proti vedeckosti právnej vedy 

5. Teória jedinej správnej odpovede a skeptické teórie v právnej vede 

6. Dejiny právnej vedy – právna veda v antike a v stredoveku 

7. Dejiny právnej vedy – právna veda v novoveku a v 19/20. storočí 

8. Normativizmus, iusnaturalizmus a právny realizmus v druhej polovici 20. storočia 

9. Marxistická právna veda 

10. Filozofia vedy a jej dôkazy pre vedeckosť právnej vedy 

11. Všeobecné a špeciálne, horizontálne, vertikálne a prierezové disciplíny právnej vedy  

12. Vzťah teórie práva, filozofie práva a právnej vedy 

13. Teória práva v systéme právnej vedy 

14. Kultúra a kultúrny vzorec – aplikované na právo 

15. Adaptívnosť kultúry, enkulturácia, funkcie kultúry 

16. Kultúra v práve – vizuálne, verbálne, rituálne a terminologické prvky  

17. Právo v kultúre – zobrazovanie práva 

18. Právna kultúra 

19. Globalizácia, europeizácia, postmoderná situácia a právna kultúra 

20. Moc, jej podoby a zdroje 

21. Moc, autorita a sloboda 

22. Moc a štát 

23. Štátna moc a jej deľba 

24. Suverenita, legitimita a legalita štátnej moci 

25. Moc a právo, právny štát 

26. Legitimita práva a jej druhy, ideová legitimita práva 

27. Procedurálna legitimita práva 

28. Vnútorná legitimita práva 

29. Pojem a definícia demokracie  

30. Dejiny demokracie – osvietenci a americkí federalisti 

31. Dejiny demokracie – Bentham, Millovci a Tocqueville 

32. Procedurálne teórie demokracie 

33. Normatívne teórie demokracie 

34. Teória polyarchie 

35. Demokratické rozhodovanie a jeho formy 

36. Demokracia a právny štát 

37. Občianska neposlušnosť – všeobecne 

38. Tradičná podoba občianskej neposlušnosti 

39. Moderná podoba občianskej neposlušnosti 

40. Kybernetická neposlušnosť 

41. Právo na odpor – podmienky realizácie 

42. Výhrada vo svedomí pri vojenskej službe 

43. Výhrada vo svedomí v medicínskych povolaniach 

44. Právo a ekonómia – charakteristika ekonomického prístupu k právu, hranice a limity 

45. Homo iuridicus a homo economicus 



46. Normatívna a pozitívna ekonomická analýza práva  

47. Praktický prínos ekonomického prístupu k právu 

48. Efektivita a Coaseho teoréma v ekonomickej analýze práva 

49. Globalizácia ako jedna z výziev pre právo, vlny globalizácie 

50. Globalizácia v práve – pojmové vymedzenie  

51. Prejavy globalizácie v práve  

52. Kyberpriestor a globalizácia práva 

53. Globalizácia a jej vzťah k právu 

54. Vzťah štátu a práva a pluralizmus ako zásah do tohto vzťahu 

55. Definícia a druhy právneho pluralizmu 

56. Právny pluralizmus a jeho historickí predchodcovia  

57. Normatívny pluralizmus – praktický príklad regulácie kyberpriestoru 

58. Normatívny pluralizmus – praktický príklad regulácie športu  

59. Normatívny pluralizmus – praktický príklad technických noriem 

60. Právny partikularizmus, pluralizmus, monizmus a unifikácia práva  

61. Účel práva a účel v práve 

62. Základné funkcie práva, funkcie práva v postmoderne 

63. Zmeny hodnôt a chápania práva po roku 1989 – sekularizácia, individualizácia, pluralizácia 

64. Zmeny hodnôt a chápania práva po roku 1989 – globalizácia, ekonomizácia, medializácia 

65. Dynamika a, labilita, stabilita a rigidita práva  

66. Elasticita (flexibilita) práva a jej nástroje – všeobecne  

67. Právna istota a právna neistota 

68. Neokonštitucionalizmus ako nástroj elasticity (flexibility) práva 

69. Teleologické a neutrálne právne normy ako nástroj elasticity (flexibility) práva 

70. Interpretácia práva ako nástroj elasticity (flexibility) práva 

71. Právne princípy ako nástroj elasticity (flexibility) práva 

72. Recepcia práva  a jej druhy 

73. Kontinuita a diskontinuita práva 

74. Právo a logika – pravidlá jazyka a pravidlá logiky 

75. Právo a logika – logická štruktúra propozícií 

76. Právo a logika – výroková logika 

77. Deduktívne usudzovanie a sylogizmus v práve 

78. Logická sémantika a právo – jazyk ako systém kódovania 

79. Predstava, pojem a myšlienka v logike a práve 

80. Rozsah a obsah pojmu v logickej sémantike 

81. Normatívny modus ponens, normatívny modus tollens 

82. Právny jazyk – všeobecne  

83. Funkcie právneho jazyka 

84. Požiadavky kladené na právny jazyk – dodržiavanie kodifikovanej podoby a terminológie 

85. Požiadavky kladené na právny jazyk – rovnaký význam termínov, zrozumiteľnosť, presnosť 

86. Požiadavky kladené na právny jazyk – cudzie termíny, europeizácia právneho jazyka 

87. Problémy v oblasti právneho jazyka a aktuálne výzvy pre právny jazyk 

88. Etika, morálka a členenie etiky 

89. Súčasné etické teórie – konzekvencionalizmus, existencializmus  

90. Súčasné etické teórie – deontologizmus, intuicionizmus 

91. Vzťah morálky a práva (tri prístupy) – úplná jednota práva a morálky 

92. Vzťah morálky a práva (tri prístupy) – úplné oddelenie práva a morálky 

93. Prienik práva a morálky – ľudské práva, Radbruchova formula 



94. Prienik práva a morálky – ľudská dôstojnosť, právne princípy 

95. Hľadanie konsenzu v etike a práve – od Kanta k postmoderne 

96. Hľadanie konsenzu v etike a práve – právnici, neprávnici, súdy a etické komisie 

97. Profesijná etika – podstata, význam 

98. Etický kódex 

99. Základné princípy profesijnej etiky právnika 

100. Profesijná etika advokáta  

 

 


