
Tézy na štátne skúšky (Mgr.) 

 

Teórie politiky 

Teória behavioralizmu  

Teória politického systému. 

Štruktúrno-funkcionálna analýza. 

Teória komunikácie. 

Teória racionálnej voľby. 

Teória modernizácie. 

Teória koalícií. 

Teória konsociačnej demokracie. 

Teória závislosti. 

Teória korporativizmu. 

Teória pluralizmu. 

Teórie hier. 

Weberova teória byrokracie. 

Teória ideológie S. Žižeka. 

Základné prístupy a typológie k problematike totalitarizmu (C. Friedrich, Z. Brzezinski, W. Merkel, J. 

Linz). 

Sociálna politika štátu, základné funkcie a nástroje. 

Liberálny (anglosaský) typ sociálnej politiky. 

Sociálnodemokratický (škandinávskeho) typ sociálnej politiky. 

Konzervatívny (kontinentálneho) typ sociálnej politiky. 

Koncepcia občianskej kultúry a sociálneho kapitálu Roberta Putnama. 

 

Teórie demokracie 

Atribúty ideálnej demokracie u Roberta Dahla. Riziká spájané s praktickými deformáciami polyarchie, 

rozdiel medzi klasickým reflektovaním ideálu a jeho významu a moderným poňatím utópie. 



Základné prístupy v teórii demokracie, predstavitelia, rozdiely medzi nimi. Kritériá na rozoznávanie a 

kategorizovanie teórií demokracie. 

Deliberatívny koncept demokracie, predstavitelia a rozdiel oproti konceptu kompetitívneho elitizmu. 

Reprezentanti klasického elitizmu a moderní stúpenci elitizmu; diferencie vo vnímaní demokracie v 

praxi. 

Rozdiely medzi multikulturalizmom a pluralizmom. 

Koncept vývoja demokratických štátov podľa Steina Rokkana. 

Socioekonomické podmienky demokracie podľa Seymoura Martina Lipseta. 

Funkčná teória demokracie. 

Koncepcia neskoro modernej spoločnosti v diele Z. Baumana.  

Rozdiely medzi empirickým a racionalistickým prístupom k demokracii. 

Demokratický revizionizmus. 

Model demokracie ako nástroja rozvoja v jeho dvoch formách. 

Rozdiel vo vnímaní demokratického štátu v rámci ideového prúdu individuálneho liberalizmu a 

komunitarizmu. 

Tri základné modely integrácie neeurópskych prisťahovalcov do krajín EÚ.  

Úloha a význam politických elít vo vzťahu k funkčnosti a stabilite demokratického zriadenia. 

Michelsov železný zákon oligarchie. 

Atribúty a rozdiely medzi jednotlivými koncepciami reflektovania totalitarizmu u R. Arona, G. 

Sartoriho, H. Arendtovej, C. J. Friedricha. 

Koncepcia autoritatívnych režimov v prácach J. Linza a W. Merkela. Kritériá rozčlenenia jednotlivých 

typov autoritatívnych režimov. 

Typológia nedemokratických režimov Edwarda Shilsa. 

Prístup J. Habermasa k multikulturalizmu a jeho základné aspekty. 

Konflikty SAMENI a podmienky tranzície. 

 

Európske integračné procesy 

Európska integrácia (základné integračné modely a ich komparácia). 

História európskej integrácie – od 2. sv. vojny po súčasnosť (zmluvy, nové politiky, rozširovanie). 

Integračné zoskupenia v Európe (charakteristika, kritériá klasifikácie a typológia). 



Britské projekty európskeho zjednotenia (od W. Penna k W. Churchillovi a Rade Európy). 

Projekty zjednotenia v 19. a začiatku 20 storočia. 

Supranacionalizmus a jeho podoby (federalizmus, konfederalizmus a konsocionalizmus). 

Právny základ EÚ – primárne a sekundárne právo. 

Druhy a oblasti právomoci EÚ. 

Členstvo v EÚ (podmienky vstupu, rozširovanie, kandidátske krajiny). 

Občianstvo EÚ a práva občanov. 

Ciele a zásady EÚ. 

Hlavné orgány EÚ. 

Inštitucionálny trojuholník EÚ a rozhodovacie postupy (riadny a mimoriadny legislatívny proces). 

Poradné a kontrolné orgány EÚ. 

Finančné orgány a iné orgány EÚ. 

Rozpočet EÚ a jeho tvorba. 

Politické skupiny v Európskom parlamente a európsky stranícky systém. 

Nové chápanie bezpečnosti, súčasné teoretické vymedzenie bezpečnosti (definícia základných 

pojmov – hrozba, riziko). 

Bezpečnostná architektúra Európy – aktuálny stav, aktéri, transatlantické partnerstvo. 

Súčasné premeny a perspektívy národného štátu: dôsledky pre vnútornú a zahraničnú politiku. 

 


