
 

I. prednáškový blok – 1.3.2019, 7:45 – 12:55 (Amfiteáter) 
 

Právna a politická filozofia 
 
Predmet a funkcie filozofie. Vzťah filozofie a vedy v dejinách a súčasnom poznaní. 
Miesto a význam dejín európskeho politického a právneho myslenia v systéme sociálnych 
vied. Vzťah filozofie a práva.  
 

Antické filozoficko-právne myslenie  
 
Sokrates, Platón, Aristoteles. Helenizmus.  
Filozofia, právo a etika v starom Ríme (Polibios, Cicero, Seneca, Celsus, Ulpianus) 
 

Stredoveké právne myslenie a renesančná politická filozofia  
 
Augustinus Aurelius, Tomáš Akvinský.  
Niccolo Machiavelli. Humanistický reformný program. 
 

 

 

II. prednáškový blok – 13.4.2019, 14:30 – 19:40 (Amfiteáter) 
 

Klasické obdobie prirodzeno-právnej školy 

 
Teoretické základy učenia o štátnej suverenite, deľba moci, spoločenská zmluva, prirodzené 
právo v kontexte jeho neodňateľnosti vyššou autoritou.  
Jean Bodin, Hugo Grotius, Thomas Hobbes, John Locke.   
 

Sociálna a právna filozofia osvietenstva.  
 
Význam a iniciatívnosť filozofického prístupu osvietenstva pre sociálno-teoretickú reflexiu 
epochy. Sociálna filozofia francúzskeho osvietenstva. Idea pokroku. 
Charles-Louis Montesquieu. Jean-Jacques Rousseau. Voltaire.    
 

Nemecká idealistická filozofia.  
 
Immanuel Kant (kritické obdobie I. Kanta/problém slobody/kategorický imperatív/idea 
večného mieru.  
Georg Wilhelm Hegel (Fenomenológia ducha/východiská a systém Heglovej filozofie štátu 
a práva) 
 

Anglosaský liberalizmus.  
 
Právo a individuálna sloboda. J. Bentham a utilitarizmus. Sociálna filozofia a prínos J. Milla. 
J. Austin.   
 



III. prednáškový blok – 27.4.2019, 14:30 – 19:40 (Amfiteáter) 
 

Právny pozitivizmus 19. a 20. storočia. 
  
Nemecká historicko-právna škola. Duch národa v práve – F. C. Savigny. Formalistický právny 
pozitivizmus – R. Ihering.  
Pojem právo, právo ako systém. H. Kelsen a čistá právna náuka.  
Štátoveda G. Jellineka.  
Analytická právna veda - primárne a sekundárne normy H. L. A. Harta. 
 

Prirodzenoprávne myslenie 20. storočia.  
 
Obhajoba prirodzeného práva. Radbruchova formula – právo a spravodlivosť. L. Fuller 
a morálka práva. Kritika právneho pozitivizmu R. Dworkina. 
 

 

 

IV. prednáškový blok – 10.5.2019, 14:30 – 19:40 (Amfiteáter) 
 

Priebežné hodnotenie  
 
(písomná skúška, 10% z finálneho hodnotenia) 
 

Problém spravodlivosti a práva v liberalizme a komunitarizme.  
 
Aktuálne problémy spravodlivosti. Liberalizmus u nás. Problémy právneho štátu. Občianska 
neposlušnosť.  
John Rawls. Friedrich August von Hayek. Robert Nozick. Michael Sandel. Michael Walzer.  
 

Totalitaristické politicko-právne doktríny 20. storočia. 
 
Právo a politika v totalitarizme. Fašizmus, nacizmus. Komunistická totalita a iné deformácie 
právneho myslenia. Ideológia a jej funkcie. 
 

Právny realizmus 20. storočia. Sociologicko-kritický prístup k právu 
 
Kritická právna veda. Život práva - „Law in action“.  
Americký a škandinávsky právny realizmus. 
O. Holmes, J. Gray, K. Lewellyn. 
 

 

 

 
 


