
 

BAKALÁRSKE PRÁCE 2021/22 
 
Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.  

- Politologický portrét osobnosti slovenskej politiky 19. a 20. storočia. 

- Sčítanie obyvateľstva v kontexte rozvoja národnostných menšín  

- Referendum ako nástroj rozvoja demokracie  
 
Prof. h.c. doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.  

- Vzťahy Slovenska s Ukrajinou - geopolitické limity vzájomných vzťahov 

- Región Kaspického mora z pohľadu transportu nosičov energií 

- Téma europeizácie vo volebných programoch (parlamentné voľby 2020) koaličných 
subjektov a vládna prax v roku 2020/2021 
 

doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.   

- O vzťahu politiky, morálky a náboženstva v dejinách politického myslenia 

- Osvietenský modernizačný projekt politiky 

- Odkaz N. Machiavelliho včera a dnes 
 

doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD. 

- Slovensko-české vzťahy (obdobie podľa dohody) 

- Slovensko-maďarské vzťahy (obdobie podľa dohody) 

- Postavenie národnostných menšín v Československu alebo na Slovensku (menšina a 
obdobie podľa dohody) 
 

Mgr. Alexander Onufrák, PhD. 

- Neoliberalizmus 

- Téma na základe dohody s vedúcim práce 
  

Mgr. Gabriel Eštok, PhD. 

- Proces impeachmentu amerického prezidenta  

- Európska problematika vo volebných programoch politických strán vo voľbách 2020  

- Iná téma na základe dohody s vedúcim práce (so zameraním na politickú geografiu, 
teóriu politických systémov, komparatívnu politológiu alebo európsku integráciu)  
 

Mgr. Ján Ruman, PhD. 

- Ľudské práva v kontexte globalizačných procesov 

- Politická kultúra na Slovensku (vybrané obdobie) 

- Liberálna vs. iliberálna demokracia 
 

Mgr. Tomáš Dvorský, PhD. 

- Vývoj zahraničnej politiky Čínskej ľudovej republiky  

- Aktivity Čínskej ľudovej republiky v priestore V4  

- Prezidentské voľby USA v 2020: Analýza predvolebnej kampane kandidátov 
 
Mgr. Peter Dubóczi  

- Sloboda prejavu a jej hranice 

- Dva morálne svety N. Machiavelliho 

- Objektívna pravda a doba dezinformácií 



 

 
Mgr. Dávid Gajdoščík 

- Mediálny vplyv vo vybraných totalitných štátoch 

- Dezinformácie a Európska únia 

- Informačná vojna ako súčasť zahraničnej politiky RF 
 

Mgr. Barbora Linhartová 

- Čínsko-indické teritoriálne spory 

- Vplyv politiky jedného dieťaťa na súčasnú demografiu Číny 

- Spoločenská kontrola v Číne: systém sociálneho kreditu 
 
Mgr. Patrik Furik 

- Národný populizmus v podmienkach Slovenskej republiky 

- Politický extrémizmus v podmienkach Slovenskej republiky 

- Slobodná súťaž politických síl v podmienkach Slovenskej republiky 
 
Mgr. Michaela Ružičková 

- Pitná voda ako faktor v medzinárodných vzťahoch 

- Arktída ako priestor mocenského konfliktu v 21. storočí 

- Klimatická zmena v politike Európskej únie 
 
 

 
 
DIPLOMOVÉ PRÁCE 2021/22 
 
Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.  

- Stranícky systém v kontexte rozvoja demokracie (slovenská skúsenosť)  
 
doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.  

- Hľadanie lepšieho človeka a sveta v intelektuálnej tradícii Európy 

- Poznámky k pojmom slobody a spravodlivosti 
 
doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.  

- Vývoj zahraničnej politiky SR a ČR od roku 1993 po súčasnosť (prípadová štúdia) 

- Súčasné politické, vojenské a hospodárske postavenie Číny a jej vplyv na svetovú 
politiku 

 
doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD. 

- Národnostná politika na Slovensku (obdobie podľa dohody) 

- Rómska problematika v politike vlád Slovenskej republiky (obdobie podľa dohody). 

- Iná téma na základe dohody s vedúcim práce 
 

Mgr. Alexander Onufrák, PhD. 

- Postoje (vybraných) predstaviteľov rakúskej školy na štát 

- Koronakríza: Sociálno-ekonomické a spoločenské dopady na slovenskú spoločnosť   

- Iná téma na základe dohody s vedúcim práce  
 



 

Mgr. Gabriel Eštok, PhD. 

- Plán obnovy pre Európu  

- Iná téma na základe dohody s vedúcim práce (so zameraním na regionálne integračné 
procesy, geokonfliktológiu a geopolitiku)  

 
Mgr. Ján Ruman, PhD. 

- Prekariát ako politicko-spoločenský fenomén 

- Iná téma na základe dohody s vedúcim práce 
 
Mgr. Tomáš Dvorský, PhD. 

- Koronavírus v kontexte politickej komunikácie  

- Iná téma na základe dohody s vedúcim práce  


