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POLITOLÓGIA PRE PRÁVNIKOV 

ak. r. 2021/2022 – letný semester (externé štúdium) 

 

 

Vyučujúci: doc. JUDr. Marek Domin, PhD. (miestnosť č. 328 SB; 

marek.domin@flaw.uniba.sk) 

 

Výučba: archivované prednášky v Stream 

 

Základom výučby bude samoštúdium prednášok (určených primárne pre denné 

štúdium), ktoré sú dostupné v aplikácii Stream. Odkazy na jednotlivé prednášky sú 

uvedené aj na webstránke Katedry ústavného práva (časť Dokumenty – Online 

prednášky). 
 

Nižšie uvedené konzultačné sústredenia budú zamerané na konzultáciu prípadných 

nejasností. Budú prebiehať prostredníctvom aplikácie MS Teams – team „PPP – 

externisti - 2022“. Kód pre zapísanie sa do teamu je „jmkbc2d“. 

 

 

Podmienky absolvovania predmetu sú uvedené v rámci osobitného oznamu na 

webstránke katedry (časť Dokumenty – Podmienky absolvovania predmetov) 

 

 

Termíny online konzultácií: 
 

- 22. apríl 2022 – od 13:45 

- 29. apríl 2022 – od 14:30 

 

 

 

Témy prednášok (dostupné v archíve aplikácie Stream): 
 

Organizačné pokyny 

- spôsob výučby, spôsob hodnotenia, literatúra 
 

Politológia a politika 

- politológia a jej predmet, funkcie a metódy 

- pojem politika a jej rôzne chápania 

- pojem politická moc 
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Politické ideológie I. 

- pojem politická ideológia 

- liberalizmus 

- konzervativizmus 

 

Politické ideológie II. 

- socializmus (komunizmus, sociálna demokracia) 

- anarchizmus 

 

Politické ideológie III. 

- nacionalizmus 

- fašizmus 

- náboženský fundamentalizmus 

- environmentalizmus 

- feminizmus 

 

Politický systém a politický režim 

- pojem politický systém a jeho prvky 

- pojem politický režim a klasifikácia politických režimov 

- demokratický politický režim 

- nedemokratické politické režimy (policajný štát, totalitný štát) 

 

Demokracia 

- pojem demokracia 

- priama a nepriama (reprezentatívna) demokracia 

- modely demokracie 

- militantná demokracia 

 

Voľby a volebné systémy I. 

- pojem voľby a funkcie volieb    

- pojem a modely reprezentácie 

- pojem volebný systém a klasifikácia volebných systémov 

- volebná geometria a gerrymandering 

 

Voľby a volebné systémy II. 

- väčšinové volebné systémy 

- proporcionálne volebné systémy 
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Voľby a volebné systémy III. 

- zmiešané volebné systémy 

- volebné správanie a jeho modely 

 

Politické strany a stranícke systémy I. 

- pojem politická strana 

- politické strany v. politické hnutia 

- význam a funkcie politických strán 

- financovanie politických strán 

 

Politické strany a stranícke systémy II. 

- typológia politických strán  

- systémy politických strán (stranícke systémy) 

 

 

Podmienky absolvovania predmetu: 

- písomná skúška 100 % 

 

 

Odporúčaná literatúra: 

 BLAHOŽ, J. – BALAŠ, V. – KLÍMA, K.: Srovnávací ústavní právo. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015. 

 CIBULKA, Ľ. a kol.: Štátoveda. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 

 DOMIN, M. – BUJŇÁK, V.: Zákon o politických stranách a politických hnutiach. 

Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. 

 DOMIN, M.: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava: Wolters Kluwer, 

2021. 

 HEYWOOD, A.: Politologie. Plzeň: Aleš Čenek, 2008. 

 KLÍMA, K. a kol.: Státověda. Plzeň: Aleš Čenek, 2011. 

 KREJČÍ, O.: Nová kniha o voľbách. Praha : Professional Publishing, 2006. 

 KROUPA, J. – KOUDELKA, Z. – SVATOŇ, J. – ŠIMÍČEK, V. – VLČKOVÁ, R.: 

Politologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 

 NOVÁK, M. – LEBEDA, T.: Volební a stranícke systémy. ČR v medzinárodním 

srovnání. Plzeň: Aleš Čenek, 2004. 

 

 


