
Zoznam tém rigoróznych prác a konzultantov 

Katedra teórie práva a sociálnych vied – Právnická fakulta UK v Bratislave 

 

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA (predseda komisie a konzultant) 

 

Témy podľa dohody – kontakt: tomas.gabris@flaw.uniba.sk 

Navrhované témy/okruhy tém: 

1. Neznalosť, omyl a lož v práve 

2. Právom chránené záujmy  

3. Právne fikcie a prezumpcie 

4. Záväzok a dlh – právnoteoretická a právnofilozofická analýza 

5. Dar – právnoteoretická a právnofilozofická analýza 

6. Vina a zavinenie v právnom poriadku SR 

7. Právne úkony incapacitatis causa 

8. Právna povinnosť – teoretická a filozofická analýza 

9. Protiprávne konanie a obchádzanie zákona 

10. Teleologické právne normy 

11. Organizačné právne normy 

12. Právny status a právna situácia 

13. Licencia a licenčná zmluva : komparácia medzi common law a kontinentálnym 

právom 

14. Technologická neutralita právnych noriem 

15. Identity v podmienkach informačnej spoločnosti – právne aspekty  

16. Duševné vlastníctvo a nehmotný majetok – právnofilozofická analýza 

17. Digitálne právo – právo zabudované v technológiách 

18. Právny pluralizmus a regulácia moderných technológií 

19. Zdieľaná ekonomika – právne aspekty 

20. Právny pluralizmus a športové normy 

21. Právne aspekty organizovania športových podujatí  

22. Zmluvné vzťahy v športe 

23. Šport medzi verejným a súkromným právom 

24. Športové procesné právo 

25. Šport a ľudské práva 

26. Zodpovednosť v športe 
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27. Riešenie športových sporov 

28. Šport a doping 

29. Disciplinárne konanie v športe 

30. Morálna teológia, kánonické právo a sekulárne právo – vzájomné vzťahy 

31. Vrchnostenská správa 

32. Štatúty ako historický prameň práva 

33. Mytológia ako prameň poznania práva 

34. Právna veda – historické paradigmy a súčasný status  

35. Implicitné právne princípy 

36. Nový právny realizmus 

37. Postetatizmus a právo 21. storočia 

38. Technológie práva – mechanizmy vyjadrovania a tradovania práva 

39. Psychológia v tvorbe, realizácii a aplikácii práva 

40. Právo a teória modelov 

41. Biomoc, biopolitika a bioprávo 

42. Právo a móda 

43. Právo a šoubiznis – film, televízia, divadlo 

44. Sex, gender a právo 

45. Feministická analýza a kritika práva 

46. Starnutie populácie – výzvy pre právo 

47. Právny status zvierat 

48. Právny status ľudského tela a jeho častí 

49. Verejné zdravie ako právna hodnota 

50. Hoaxy a konšpirácie – právne aspekty 

 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. (konzultant) 

 

Témy podľa dohody – kontakt: branislav.fabry@flaw.uniba.sk  

Navrhované témy/okruhy tém: 

1. Ľudská dôstojnosť a biotechnológie 

2. Antropocentrická teória ľudských práv 

3. Zmluvná a mocenská teória vzniku štátu 

4. Súdnictvo a problém etických pravidiel 

5. Vzťah práva a morálky 
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6. Autonómia a dispozícia pacienta 

7. Demokracia a politický extrémizmus 

8. Spravodlivá vojna a spravodlivý mier 

 

doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. (konzultant) 

 

Témy podľa dohody – kontakt: jarmila.chovancova@flaw.uniba.sk    

Navrhované témy/okruhy tém: 

1. Status právnej filozofie v 20. storočí. 

2. Vzťah sociálnej a právnej filozofie 

3. Požiadavka realizácie spravodlivosti v praxi 

 

JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. (konzultant) 

 

Témy podľa dohody – kontakt: rudolf.kasinec@flaw.uniba.sk   

Navrhované témy/okruhy tém: 

1. Etika v lekárskom povolaní a jej právna stránka 

2. Právne postavenie cirkví na Slovensku 

3. Alternatívne tresty ako prejavy restoratívnej justície 

4. Právo na život verzus eutanázia 

5. Porušovanie ľudských a občianskych práv vo svetovom meradle 

6. Právo na život verzus sloboda rozhodnutia 

7. Právnické povolania v umeleckých dielach 

8. Moderné podoby občianskej neposlušnosti 

9. Spoločenský rozmer justičných omylov 

10. Právo na odpor ako súčasť revolúcie 

11. Alternatívne tresty pre mladistvých páchateľov v jednotlivých právnych odvetviach 

12. Osoba sudcu ako garanta spravodlivosti 

13. Zodpovednosť vo verejnom a súkromnom práve 

14. Právne a etické otázky súvisiace s umelou inteligenciou 

15. (Ne)legálne sledovanie filmov a seriálov on-line 

16. Autorstvo k umeleckým dielam 

17. Výhrada vo svedomí ako problém právny a morálny 

18. Právne udalosti verzus protiprávne stavy 

mailto:jarmila.chovancova@flaw.uniba.sk
mailto:rudolf.kasinec@flaw.uniba.sk


19. Právna, historická a spoločenská analýza genocídia 

20. Význam znalcov v súdnom procese 

 

Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M. (konzultant) 

 

Témy podľa dohody – kontakt: andrea.kluknavska@flaw.uniba.sk   

Navrhované témy/okruhy tém: 

1. Vývoj ideí právneho štátu  

2. Zásady sudcovskej nezávislosti  

3. Medzery v práve  

4. Práva zvieraťa  

5. Ideológia a právo  

6. Kritické smery v súčasnom myslení  

7. Gender a právo  

8. (Behaviorálna ) ekonomická analýza práva  

9. Marxizmus v súčasnej právnej filozofii  

10. Sociálno – spoločenské aspekty korupcie  

 

JUDr. Tomáš Mészáros, PhD. (konzultant) 

 

Témy podľa dohody – kontakt: tomas.meszaros@flaw.uniba.sk    

Navrhované témy/okruhy tém: 

1. Optimalizácia procesu prípravy na výkon advokácie (rola vysokých škôl a Slovenskej 

advokátskej komory) 

2. Komparácia právnej regulácie postavenia advokátskeho koncipienta   

3. Elektronizácia výkonu advokácie 

4. Etické dilemy pri výkone právnických povolaní 

5. Sudcovský aktivizmus v slovenskom kontexte 

6. Koncentrácia konania v civilnom procese – teoretické východiská a aplikačná prax 

7. Kritická analýza „ústavnej sťažnosti“ z pohľadu Law&Economics 

8. Byzantská filozofia a jej vzťah k cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu 

9. Machiavellizmus v súčasnej politike a popkultúre 

10. Škandinávsky právny realizmus 

11. Debata Hart-Fuller – retrospektívna analýza po 60 rokoch 
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12. Post-postmoderna a metamoderna vo vzťahu k právu 

13. Slovenská právna filozofia (osobnosti, východiská, inšpirácie a inklinácie) 

14. Filozofia dejín a jej postavenie v 21. storočí 

15. Obraz práva v popkultúre (komiks, braková literatúra a film) 

 

JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M. (konzultant) 

 

Témy podľa dohody – kontakt: michal.mrva@flaw.uniba.sk    

Navrhované témy/okruhy tém: 

1. Judikatúra v právnej argumentácii v podmienkach SR  

2. Advokácia a reklama  

3. Princípy a zásady v práve  

4. Právny úkon a jeho interpretácia  

5. Premlčanie a preklúzia v súkromnom práve  

6. Štrukturálne elementy právnych noriem 

7. Dobré mravy v rozhodovacej praxi slovenských súdov 

 

 

 

 


