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TÉZY RIGORÓZNEJ SKÚŠKY  

realizovanej v študijnom programe politológia 
 
 

Tézy rigoróznej skúšky z predmetu DEJINY POLITICKÝCH TEÓRIÍ 
 
 

1. Totalitarizmus a autoritarizmus 
(totalitarizmus – pojem a predmet diskusií v politickej vede, príčiny totalitarizmu, teória 
politična a analýza revolúcie H. Arendtovej, charakter totalitných štátov – C. J. Friedrich; 
autoritarizmus – J. Linzova charakteristika autoritarizmu; obnova spoločenského 
poriadku – E. Voegelin) 

2. Liberalizmus 
(evolúcia liberalizmu po II. svetovej vojne – povojnové smery a školy, dve tváre 
liberalizmu – politický a ekonomický liberalizmus; Obnova klasického liberalizmu – 
L. Mises; Hayekova idea slobody a koncepcia slobody I. Berlina; Normatívny príspevok 
k liberalizmu – politická filozofia R. Arona, koncepcia otvorenej spoločnosti – K. Popper; 
Zodpovedný štátny intervencionizmus – J. Galbraith; americký neoliberalizmus – 
J. Buchanan; teória spravodlivosti – J. Rawls; umiernený liberalizmus – R. Nozick. teória 
minimálneho štátu) 

3. Renesancia konzervativizmu po II. svetovej vojne 
(Nový konzervativizmus – R. Weaver, R. Nisbet, Viereck, C. Rossiter; Konzervatívna 
filozofia – l. Strauss; epistemologický konzervativizmus – M. Oakeshott; tradicionalistický 
konzervativizmus – R. Kirk; Thatcherizmus; neokonzervativizmus – princípy 
a neokonzervatívni reprezentanti v USA) 

4. Politické teórie v Afrike 
(Panafrikanizmus – Du Bois, Kwame Nkrumah; négritude – L. Senghor, T. Mboya; 
Fanonizmus) 

5. Islam 
(Islamský fundamentalizmus; Kemalizmus; Násirizmus; Panislamizmus; Tretia svetová 
revolúcia – Kaddáfí) 

6. Politické myslenie v Číne 
(Sun Jat-Sen a ľudové princípy; Maoce-Tung a politické konzekvencie v gerillovej vojne) 

7. India – boj o štátnu suverenitu 
(Gándizmus – idea satjágrahy a svarádze; Nehrú – vnútropolitická a zahraničnopolitická 
konsolidácia v politike) 

8. Politické koncepcie v Latinskej Amerike 
(sociálno-politická koncepcia národného reformizmu; Perónizmus, justicializmus; 
Varguizmus) 

9. Spoločenská doktrína katolíckej cirkvi 
(reforma katolicizmu – II. Vatikánsky koncil; Aggiornamento; personalizmus a integrálny 
humanizmus – E. Mounier, J. Maritain; Ján Pavol II. – demokratický model; Teológia 
oslobodenia) 
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10. Nové politické ideológie – pacifizmus a ekologizmus 

(hlavné idey, predstavitelia (B. Russell, H. Luce, M. L. King); Ekologizmus a Hnutie 
zelených, Biosferický egalitarizmus) 

11. Nové politické ideológie – feminizmus 
(ciele a význam feminizmu; tri vlny feminizmu; feminizmus ako ideológia; K. Milletová – 
definícia feminizmu) 

 
Literatúra: 

1. KULAŠIK, P. 2013. Z dejín normatívnej politickej teórie. Od Platóna po Rawlsa. Banská 
Bystrica: UMB, 2013, 173 s. ISBN 978-80-557-0541-5. 

2. KULAŠIK, P. a kol. 1997. Dejiny politického myslenia (od staroveku do súčasnosti). Banská 
Bystrica: UMB, 1997, 236 s. ISBN 80-8055-011-5. 

3. KULAŠIK, P., KULAŠIKOVÁ, Z., ONDRIA, P. 2013. Súčasné politické teórie I. Banská 
Bystrica: BELIANUM, 2013, 127s. ISBN 978-80-557-0613-9. 

4. KOVÁČIK, B., KULAŠIK, P., KULŠIKOVÁ, Z., ONDRIA, P., ŠKUTOVÁ, D. 2014. Súčasné 
politické teórie II. Banská Bystrica: BELIANUM, 2014, 172s. ISBN 978-80-557-0710-5. 
 
 

Tézy rigoróznej skúšky z predmetu TEÓRIA POLITIKY 
 
 

1. Fenomén politickej kultúry (podstata, štruktúra, typy) 
2. Ekonomická teória demokracie (definícia, predstavitelia, kritika) 
3. Elitistická teória demokracie (definícia, predstavitelia, kritika) 
4. Klasifikácia straníckych systémov podľa vybraných mysliteľov + prípadová štúdia 

(Duverger, Sartori a pod.) 
5. Formy štátu podľa základných atribútov teórie politiky (pol. režim, hlava štátu, 

vertikálna deľba moci, forma vlády ) 
6. Štát ako ústredná kategória teórie politiky (podstata, definície a funkcie) 
7. Význam a úloha komparatívnej metódy v politickej vede (Podstata a typy 

komparácie) 
8. Moc ako predmet záujmu teórie politiky (definícia, štruktúra) 
9. Voľby a volebné právo + prípadová štúdia (Podstata, typy volebných systémov, volebné 

techniky a pod.) 
10. Politický systém – moderný koncept politickej vedy (definícia, interpretačné prístupy) 
11. Politické strany + prípadová štúdia (vymedzenie, klasifikačné kritériá a pod.) 
12. Ontológia, epistemológia, metodológia a metódy politickej vedy (podstata, typy) 

 
Literatúra: 

1. KULAŠIK, P. 2007. Politológia. Hlohovec: Efekt copy. ISBN: 978-80-969820-8-0. 321 s. 
2. ŘÍCHOVÁ, B. 2002. Úvod do současné politologie. Praha: Portál. ISBN: 80-7178-628-4. 208 

s. 
3. CABADA, L., KUBÁT, M. a kol. 2004. Úvod do studia politické vědy. 2. rozšířené a doplněné 

vydání. Praha: Eurolex Bohemia, ISBN 80- 86432-63-7. 494 s. 
4.  HEYWOOD, A. 2008. Politologie. 3. Vydání. Plzeň: Aleš Čěněk. ISBN 978-80-7380-115-1. 

537 s. 
5. ONDRIA, P. 2010. Teórie a metódy v empiricko-analyticky orientovanej politickej vede. 

Banská Bystrica: FPVaMV. ISBN: 978-80-8083-940-6. 167 s.  
6. KOVÁČIK, B. 2009. Moderné teórie demokracie. Kritická analýza vybraných modelov. 

Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. ISBN: 978-80-8083-8461. 175 s. 
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Tézy rigoróznej skúšky z predmetu POROVNÁVACIA POLITOLÓGIA 
 
 

1. Unitarizmus (teoretické vymedzenie v rámci vertikálnej deľby moci, unitarizmus a jeho 
podoby v Španielsku, Taliansku, Veľkej Británii, Francúzsku – postavenie a kompetencie 
nižších jednotiek štátnej správy a samosprávy v uvedených krajinách) 

2. Federalizmus a bikameralizmus (teoretické vymedzenie pojmu federalizmus a jeho 
charakteristika v rámci vertikálnej deľby moci, teoretické vymedzenie pojmu 
bikameralizmus, federalizmus a jeho podoby vo Veľkej Británii, SRN, Rakúsku, 
a Švajčiarsku, postavenie a kompetencie komôr parlamentu v uvedených krajinách) 

3. Prezidentská forma vlády (teoretické vymedzenie pojmu a aplikácia na príklade 
politického systému USA – postavenie prezidenta v tomto systéme a jeho vzťah 
k ostatným zložkám moci) 

4. Poloprezidentská forma vlády (teoretické vymedzenie pojmu a aplikácia na príklade 
politického systému V. Francúzskej republiky – postavenie prezidenta v tomto systéme 
a jeho vzťah k ostatným zložkám moci) 

5. Parlamentná forma vlády (teoretické vymedzenie pojmu a aplikácia na príklade 
politických systémov Rakúska, Českej republiky a Poľska – postavenie parlamentu a jeho 
vzťah k ostatným zložkám moci) 

6. Parlamentná demokracia kancelárskeho typu (teoretické vymedzenie pojmu 
kancelárska forma vlády a aplikácia na príklade politického systému SRN – postavenie 
kancelára (vlády) v politickom systéme a jeho (jej) vzťah k ostatným zložkám moci) 

7. Modely prechodov k demokracii (teoretické vymedzenie koncepcií prechodov k 
demokracii, procesy prechodu k demokracii na príklade krajín V4) 

8. Priama a zastupiteľská demokracia (teoretické vymedzenie pojmov, pozitíva 
a negatíva, aplikácia prvkov priamej demokracie a ich charakteristika v politickom 
systéme Švajčiarska) 

9. Verejná správa (teoretické vymedzenie, spôsoby, fungovanie a štruktúra reformy 
verejnej správy v krajinách V4) 

10.  Politické strany a stranícke systémy (teoretické vymedzenie pojmov politická strana 
a stranícky systém, stranícky systém a politické strany vo Veľkej Británii, USA, SRN 
a Taliansku) 

11. Westminsterský a konsenzuálny model demokracie (teoretické vymedzenie 
charakteristických znakov podľa A. Lijpharta, aplikácia týchto modelov na príklade 
fungovania politických systémov Veľkej Británie a Švajčiarska) 

12. Voľby a volebné systémy (charakteristika volebných systémov – väčšinový, pomerný, 
zmiešaný, ich pozitíva a negatíva, volebné systémy v politických systémoch USA, 
Spojeného kráľovstva, Francúzska, SRN, Maďarska a Slovenska) 

13. Hlavy štátov v republikách a monarchiách (teoretické vymedzenie funkcií prezidenta 
a monarchu, aplikácie na príklade SRN, V. Francúzskej republiky, Španielska a Spojeného 
kráľovstva) 
 

Literatúra: 
1. CABADA, L. – DVOŘÁKOVÁ, V.: Komparace politických systému III. Praha: VŠE 2004 
2. CABADA, Ladislav; KUBÁT, Michal a kol.:Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Aleš Čeněk 

2007 DVOŘÁKOVÁ, V. a kol.: Komparace politických systémů I. Praha: VŠE 2003 
3.  DVOŘÁKOVÁ, V. a kol.: Základní modely demokratických systémů. Praha: Oeconomica 

2008 
4. DVOŘÁKOVÁ, V .- KUNC, J.: O přechodech k demokracii. Praha: Slon 1994  
5. GREJTÁK, M., KOPER J., KOVÁČIK B., MIKULČÍKOVÁ, A.: Komparatívna politológia II. 

Banská Bystrica: FPVaMV UMB 2002 
6. KLOKOČKA, V. – WAGNEROVÁ, E.: Ústavy států Evropské unie. 1.diel, 2.vyd., Praha: Linde 

2004 
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7. KRESÁK, P.: Porovnávacie štátne právo. Bratislava: PrF UK 1993 
8. KŘIŽKOVSKÝ, L., ADAMOVÁ, K.: Základy politologie. Praha 1992 
9. ROVNÁ, L.: Kdo vládne Británii? Praha: SLON 2004 
10. ŘÍCHOVÁ, B. A KOL.: Komparace politických systémů II. Praha: VŠE 2004 
11. TINDALL, G. B., SHI, D. E.: Dějiny Spojených států amerických. Praha: NLN 2000 

 
 

Tézy rigoróznej skúšky z predmetu VEREJNÁ POLITIKA A VEREJNÁ SPRÁVA 
 
 

1. Prístupy k skúmaniu verejnej správy (skúmanie verejnej správy z rôznych hľadísk, 
napr. Interdisciplinárny prístup k verejnej správe – Kosorín, Škultéty, Gašpar, Bolfíková, 
Weyr; Verejná správa ako medziodborová disciplína – Pomahač, Vidláková, Hendrich; 
Verejná správa ako samostatná vedná disciplína – Toonen, Kiser, Ostrom; Systémový 
prístup k verejnej správe; Verejná správa ako špecifická organizácia a ako inštitúcia - 
Weber...). 

2. Charakteristické znaky verejnej správy (podstata, význam, prístupy, charakteristické 
znaky, jedna z foriem verejnej moci, spravovanie vecí verejných, plnenie funkcií štátu, 
realizácia zákonov, vnútorná štruktúra orgánov a spôsob riadenia, rozhodovania, 
zodpovednosti, kontroly....; verejno-organizátorská činnosť vo verejnom záujme; 
výkonná, nariaďovacia, podzákonná činnosť; špecifické metódy, procesy a formy činnosti; 
postavenie VS vo vzťahu k občanom; význam existencie VS pre fungovanie štátu, princípy 
budovania orgánov vo verejnej správe). 

3. Právna úprava účasti občanov na správe vecí verejných v podmienkach SR (Ústava 
SR: čl. 30, čl. 27 – petičné právo, čl. 28 – právo zhromažďovať sa, čl. 29 – právo slobodne 
sa združovať, čl. 37 – hospodárske, sociálne a kultúrne práva; čl. 67 Ústavy SR...).  

4. Štátna správa SR a jej charakteristické znaky (zaradenie do systému VS, členenie, 
význam, opodstatnenie; charakteristické črty/znaky; výkonná, nariaďovacia, podzákonná 
činnosť; donucovacia moc; orgány ŠS a ich postavenie v spoločnosti; sústava orgánov ŠS – 
vláda, ústredné orgány ŠS (ministerstvá), ostatné ústredné orgány ŠS; MŠS). 

5. Územná samospráva ako subsystém verejnej správy SR (samospráva územná; 
miestna, regionálna; zaradenie do systému VS, charakteristické znaky, význam, 
postavenie, opodstatnenie, orgány, kompetencie...).  

6. Význam kontroly vo verejnej správe (kontrola vnútorná a vonkajšia, špecifikácia 
kontroly, cieľ kontroly, funkcie kontroly, predpoklady na vykonanie kontroly, práva 
a povinnosti pracovníkov kontrolného a kontrolovaného orgánu, začiatok a ukončenie 
kontroly...; druhy kontroly (napr. kontrola vykonávaná orgánmi VS, Úradom vlády SR, 
hlavným kontrolórom...; kontrola vykonávaná NR SR, NKÚ; súdy, prokuratúra; petície, 
sťažnosti a podnety občanov a i..). 

7. Verejná politika ako vedná disciplína (interdisciplinárny prístup k vymedzeniu 
verejnej politiky, vymedzenie vzťahu k politológii, ekonómii, sociológii, právu, verejnej 
správe). 

8. Verejný záujem (charakter a podstata verejného záujmu, definície, genéza utvárania 
verejných záujmov, proces utvárania verejných záujmov, etapy). 

9. Tvorba verejnej politiky a jej jednotlivé fázy (formulácia, implementácia, evaluácia). 
10. Aktéri verejnej politiky (politické strany, štátny aparát, občiansky sektor, nepolitické 

organizácie, masmédiá; politické siete aktérov verejnej politiky). 
11. Sektorové členenie verejnej politiky (súkromný sektor, verejný sektor, občiansky 

sektor). 
12. Nástroje a ich klasifikácia (právne, ekonomické, informačné, administratívne...). 
 

Literatúra: 
1. ADAMCOVÁ, M. 2009. Systémový prístup k verejnej správe. In Politické vedy, roč. XII., 

2/2009. ISSN 1335-2741. s. 151-158 
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2. ADAMCOVÁ, M. 2011. Aktuálne prístupy ku štúdiu verejnej správy na Slovensku. In 
Cezhraničná spolupráca štátov V4. Sládkovičovo: FVPaVS VŠS, 2011. ISBN 978-80-89267-
69-9. s. 188-204  

3. BRIŠKA, F. a kol. 2010. Teória a prax verejnej politiky. Banská Bystrica: FPVaMV UMB, 
2010. 282 s. ISBN 978-80-557-0045-8. 

4. GAŠPAR, M. 1993. Moderná verejná správa. Bratislava: PROCOM, 1993. 128 s. ISBN 80-
85717-01-8. 

5. KLUS, M. 2007. Verejná politika – Priestor, Efektívnosť, Nástroje, Nové výzvy. 
Sládkovičovo: VŠS, 2007. 139 s. ISBN 978-80-89267-10-1. 

6. KLUS, M. 2008. Aktéri verejnej politiky. Štrukturalizáca, Voľba. Sládkovičovo: VŠS, 2008. 
145 s. ISBN 978-80-8083-548-4. 

7. KOVÁČOVÁ, E. 2011. Verejná správa SR a jej súvislosti. Banská Bystrica: FPVaMV UMB, 
2011. 194 s. ISBN 978-80-557-0299-5.  

8. KOVÁČOVÁ, E. 2014. Teo ria a prax verejnej spra vy v podmienkach Slovenskej republiky. 
Banska  Bystrica: BELIANUM, 2014. 236 s. ISBN 978-80-557-0735-8.  

9. PEKOVÁ, J. – PILNÝ, J. – JETMAR, M. 2005. Veřejná správa a finance. Praha: ASPI, 2005. 556 
s. ISBN 80-7357-052-1. 

10. POTŮČEK, M. a kol. 2005. Veřejná politika. Praha: SLON, 2005, 396 s. ISBN 80-8642-950-
4. 

11. VESELÝ, A. – NEKOLA, M. 2008. Analýza a tvorba veřejných politík (přístupy, metody 
a praxe). Praha: SLON, 2008, 408 s. ISBN 80-8642-975-X. 

 


