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TÉMY RIGORÓZNYCH PRÁC  

v študijnom programe politológia 
 
 
 

Tému rigoróznej práce si uchádzač/uchádzačka môže vybrať z tém, ktoré sú zverejnené 

na internetovej stránke fakulty, alebo si môže navrhnúť vlastnú tému rigoróznej práce. Tento typ 

tém ale podlieha následnému schváleniu zo strany osoby zodpovednej za uskutočňovanie, rozvoj 

a zabezpečenie kvality študijného programu politológia v 2. stupni štúdia.  

 

ZOZNAM TÉM rigoróznych prác v študijnom programe politológia: 

 

 Vonkajšie a vnútorné determinanty politického rozhodovania  

(vedúci práce: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.) 

 Analýza volieb do Európskeho parlamentu v podmienkach SR  

(vedúci práce: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.) 

 Porovnanie striktnej a pružnej horizontálnej deľby moci v komparatívnej analýze 

(vedúci práce: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA) 

 Dynamika vývoja moderných politických strán v súčasnej spoločnosti 

(vedúci práce: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA) 

 Efektívnosť a udržateľnosť regionálnej samosprávy v Slovenskej republike 

(vedúca práce: doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.) 

 Forma štátu a jej vplyv na hospodársku politiku 

(vedúca práce: doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.) 

 Význam a úloha politických strán pre kvalitu demokracie 

(vedúci práce: doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.) 

 Osobnostná, sociálna, kultúrna a morálna stránka politického prostredia 

(vedúci práce: doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.) 

 Dimenzie moci a mocenské vzťahy v súčasnej politickej filozofii 

(vedúca práce: doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.) 

 Postmoderný konzervativizmus 

(vedúca práce: doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.) 

 Populizmus v politickej reklame – mediálna analýza predvolebného boja na 

príklade vybraných politických strán 

(vedúca práce: doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.) 

 Prisťahovalecká a integračná politika SRN 

(vedúca práce: doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.) 
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 Optimalizácia školstva ako predpoklad skvalitnenia a zefektívnenia výsledkov vo 

výchove a vzdelávaní  

(vedúca práce: doc. PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.) 

 Informatizácia samosprávy pri využití fondov EÚ v období 2021 – 2027 

(vedúca práce: doc. PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.) 

 Modely kreovania politicko-administratívnych orgánov miestnej samosprávy 

v európskej perspektíve 

(vedúca práce: Mgr. Simona Kováčová, PhD.) 

 Systém riadenia organizačnej výkonnosti vo verejnej správe 

(vedúca práce: Mgr. Simona Kováčová, PhD.) 

 Analýza uplatnenia absolventov študijného programu politológia na trhu práce 

(vedúca práce: Mgr. Lenka Štefániková, PhD.) 

 Príčiny a dôsledky erózie vybraných politických strán  

(vedúca práce: Mgr. Lenka Štefániková, PhD.) 

 Socioekonomické determinanty volebného správania na Slovensku 

(vedúca práce: Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.) 

 Analýza mikropolitiky vybranej organizácie – prípadová štúdia 

(vedúca práce: Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.) 

 

 


