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Zoznam navrhovaných tém diplomových prác
(s obhajobou v akad. roku 2020/2021)
A. Sekcia ústavného práva
Doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
1. Ústavné limity obmedzovania ľudských práv a základných slobôd v Slovenskej republike
2. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva z pohľadu efektivity ochrany ústavne
zaručených základných práv a slobôd
3. Elektronizácia výkonu justície v Slovenskej republike – stav a perspektíva
4. Vplyv rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu na
rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky v konania o konkrétnej
kontrole ústavnosti
5. Konkrétna kontrola ústavnosti v recentnej právnej situácii
JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.
1. Charta základných práv Európskej únie a jej vzťah k Európskemu dohovoru o ochrane
ľudských práv pri ochrane ľudských práv v Slovenskej republike
2. Konzistentnosť rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
3. Precedens v Európe a na Slovensku
4. Ústavný poriadok Slovenskej republiky v Európskej únii
5. Priama voľba prezidenta – dvadsať rokov slovenských skúseností
JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
1. Ústavnoprávna koncepcia základných ľudských práv a slobôd
2. Ústavnoprávna koncepcia práva na súdnu a inú právnu ochranu
3. Prezident Slovenskej republiky – postavenie v ústavnom systéme, ustanovovanie,
zastupovanie, zodpovednosť
4. Priama a nepriama demokracia v podmienkach Slovenskej republiky
5. Postavenie verejného ochrancu práv v systéme orgánov verejnej moci
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B. Sekcia teórie práva
Doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.
1. Práva obvineného v konaní
2. Surogačné materstvo
3. Hybridné právne systémy
4. Teórie trestania a účel trestu
5. Prienik súkromného práva do verejného práva
Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD
1. Právo na územnú samosprávu a jeho ochrana
2. Postavenie a účinky medzinárodných zmlúv v právnom poriadku SR
3. Personálna a územná pôsobnosť vnútroštátneho práva
4. Deľba moci v parlamentnej republike
5. Právo na priaznivé životné prostredie
Mgr. Miroslava Klečková, Ph.D.
1. Girardova mimetická teória násilia
2. Morálne súdy v perspektíve Kahnemanovej teórie
3. Spravodlivosť vo filozofii Marthy C. Nussbaum
4. Vzťah práva a morálky v perspektíve komparácie filozofie G. Radbrucha a H. Kelsena
5. J. Vyšinskij – štátoprávne úvahy právneho teoretika stalinizmu

*Na základe odôvodnenej žiadosti môžu všetci školitelia schváliť aj vlastnú tému záverečnej
práce

