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1. Charakterizujte pojem „politika“. Uveďte 3 štrukturálne súčasti politiky. 

2. Uveďte a charakterizujte 2 odlišné prístupy k chápaniu politiky resp. k jej 

vymedzeniu. 

3. Charakterizujte pojem „politická ideológia“. 

4. Uveďte a stručne charakterizujte základné ideové tézy liberalizmu. 

5. Uveďte a stručne charakterizujte základné ideové tézy konzervativizmu. 

6. Uveďte a stručne charakterizujte základné ideové tézy socializmu. 

7. Uveďte a stručne charakterizujte základné ideové tézy anarchizmu. 

8. Uveďte všeobecné znaky nacionalizmu ako politickej ideológie. Stručne 

charakterizujte tzv. liberálny nacionalizmus a tzv. rozpínavý nacionalizmus. 

9. Charakterizujte fašizmus ako politickú ideológiu, vrátane negatívneho i pozitívneho 

vymedzenia. 

10. Uveďte všeobecné znaky náboženského fundamentalizmu ako politickej ideológie. 

11. Uveďte všeobecné znaky environmentalizmu ako politickej ideológie. 

12. Uveďte všeobecné znaky feminizmu ako politickej ideológie. Stručne charakterizujte 

tzv. liberálny feminizmus a tzv. socialistický feminizmus. 

13. Charakterizujte pojem „politický systém“ a uveďte aké zložky (prvky) ho tvoria. 

14. Charakterizujte pojem „politický režim“ a uveďte aké základné druhy politických 

režimov poznáme. 

15. Uveďte všeobecné znaky demokratického politického režimu. 

16. Uveďte všeobecné znaky nedemokratického politického režimu. 

17. Vysvetlite rozdiel medzi demokratickými a nedemokratickými politickými režimami. 

18. Charakterizujte policajný štát. 

19. Charakterizujte totalitný štát. 

20. Vysvetlite rozdiel medzi priamou a nepriamou demokraciou. 

21. Vysvetlite pojem „reprezentácia“ ako kľúčový princíp nepriamych (reprezentatívnych) 

demokracií. Uveďte aj aspoň dva modely reprezentácie. 

22. Vysvetlite rozdiel medzi dvoma modelmi reprezentácie – modelom správcu 

a modelom delegáta. 
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23. Uveďte a stručne charakterizujte 3 výhody typicky spájané s priamou demokraciou. 

24. Uveďte a stručne charakterizujte 3 výhody typicky spájané s nepriamou demokraciou. 

25. Uveďte a stručne charakterizujte 3 nevýhody typicky spájané s priamou demokraciou. 

26. Charakterizujte koncept militantnej demokracie a vysvetlite dôvody vzniku tohto 

konceptu. Uveďte 2 príklady nástrojov, ktoré môže militantná demokracia využívať. 

27. Charakterizujte pojem „voľby“. 

28. Uveďte a stručne charakterizujte 3 funkcie, ktoré voľby plnia v demokratickej 

spoločnosti. 

29. Charakterizujte legitimizačnú funkciu volieb. 

30. Charakterizujte kontrolnú funkciu volieb. 

31. Charakterizujte výchovnú funkciu volieb. 

32. Charakterizujte pojem „volebný systém“. Uveďte 4 prvky, ktoré charakterizujú 

volebný systém. 

33. Vysvetlite rozdiel medzi sociologickým a normatívnym prístupom k pojmu „volebný 

systém“. 

34. Uveďte a charakterizujte typické znaky väčšinových volebných systémov. 

35. Uveďte a stručne charakterizujte 3 výhody typicky spájané s väčšinovými volebnými 

systémami. 

36. Uveďte a stručne charakterizujte 3 nevýhody typicky spájané s väčšinovými 

volebnými systémami. 

37. Uveďte a charakterizujte typické znaky proporcionálnych volebných systémov. 

38. Uveďte a stručne charakterizujte 3 výhody typicky spájané s proporcionálnymi 

volebnými systémami. 

39. Uveďte a stručne charakterizujte 3 nevýhody typicky spájané s proporcionálnymi 

volebnými systémami. 

40. Charakterizujte zmiešané volebné systémy. Uveďte a bližšie popíšte 1 príklad 

zmiešaného volebného systému. 

41. Vysvetlite rozdiel medzi dvoma modelmi voličského správania sa – model 

identifikácie sa s politickou stranou a model racionálneho voliča. 

42. Charakterizujte pojem „politická strana“. 

43. Prostredníctvom aspoň 2 znakov (charakteristík) vysvetlite rozdiel medzi politickými 

hnutiami a politickými stranami. 

44. Uveďte a stručne charakterizujte 3 funkcie, ktoré politické strany v spoločnosti plnia. 

45. Uveďte a stručne charakterizujte modely financovania politických strán, ktoré 

poznáme. 

46. Uveďte a stručne charakterizujte aké typy politických strán podľa spôsobu výberu 

členov a počtu členov poznáme. 
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47. Aký je rozdiel v politickom vplyve parlamentných politických strán 

a mimoparlamentných politických strán. Akým spôsobom môžu na politické dianie 

vplývať politické strany z oboch kategórií? 

48. Vysvetlite rozdiel medzu tzv. ústavnými a tzv. revolučnými politickými stranami. 

49. Vysvetlite podstatu princípu slobodnej súťaže politických síl, ktorý predpokladá aj 

Ústava Slovenskej republiky, vrátane uvedenie toho, ako štát tento princíp môže 

zabezpečiť. 

50. Vysvetlite rozdiel medzi súťažnými a nesúťažnými systémami politických strán. 

51. Charakterizujte systém jednej politickej strany. 

52. Charakterizujte systém dvoch politických strán. 

53. Charakterizujte systém „dva a pol“ politickej strany. 

54. Charakterizujte systém viacerých politických strán. 


