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Navrhované témy dizertačných prác
pre prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019
Katedra politických vied FSV UCM v Trnave
prof. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc.
Formovanie horizontálnych vzťahov medzi samosprávami a multi-level governance na
Slovensku
Anotácia: Práca sa bude zaoberať dôsledkami decentralizácie moci v oblasti formovania
horizontálnych vzťahov medzi samosprávami. Na príklade vybraného regiónu sa pokúsi
identifikovať sieť vznikajúcich vzťahov spolupráce na základe spoločných cieľov
v teoretickom kontexte multi-level governance. Empirický výskum.
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Referendum ako cesta k nezávislosti v krajinách EÚ: postavenie, využitie a relevancia
referend
v
krajinách
EÚ
v
súčasnosti
(komparatívna
analýza)
Anotácia: Predmetom analýzy bude problematika využívania referend v súvislosti s otázkami
reštrukturácie štátnych celkov, resp. prehlbovanie decentralizácie v krajinách EÚ. Prednostne
by sa výskum mal zamerať na porovnanie prípadu UK a Španielska s dôrazom na možnosti
a záujem centrálnej vlády dovoliť či nedovoliť konanie referend tohto zamerania, právne
aspekty referend a dopad ich konania, resp. výsledku na súdržnosť štátnych celkov.

prof. PhDr. Jan Rataj, CSc.
Súčasná krajná pravica na Slovensku v európskom kontexte
Anotácia: Hlavným cieľom je výskum slovenskej krajnej pravice v ostatných rokoch 21.
storočia. Výskum zahŕňa mapovanie súčasných strán a hnutí, vymedzenie ich ideologickej
orientácie a politickej praxe (aktivistické témy, taktiky a stratégie). Rozbor sleduje domáce
korene a vytváranie historického mýtu ako posily antidemokratickej politické reštaurácie,
reakcie na premeny súčasného globalizovaného a integrovaného sveta (obmedzovanie
kompetencií národného štátu, rast vplyvu nadnárodných korporácií) a na problémy súčasného
politického vývoja na Slovensku. Predmetom výskumu je aj miera vplyvu súčasných
západoeurópskych krajne pravicových hnutí a inšpiratívne kontakty s obdobnými formáciami
v Poľsku, Maďarsku a Českej republike.
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Slovenský nacionálny socializmus 1939-1945
Anotácia: Interdisciplinárne politologicko-historické zameranie tematiky analyzuje špecifiká
ideológie slovenského štátu, ktorá tvorila svojráznu symbiózu tradicionalisticky
konzervatívneho autoritárstva, fašizmu a nacizmu (Š. Polakovič, L. Zachar, S. Mečiar).
Zároveň skúma ako ideológia slovenského nacionálneho socializmus ovplyvnila propagandu,
vnútornú politiku a zákonodarstvo Slovenskej republiky.
Slovensko v období druhej republiky
Anotácia: Predmetom výskumu sú štátoprávne zmeny a formovanie slovenského
separatizmu, demontáž demokratického systému, indoktrinácia antisemitského a rasového
poňatia národa na Slovensku v období druhej republiky.

doc. Karen Henderson, PhD.
Slovak debates on the core of the EU
The work analyses party and public debates about belonging to 'the core of the EU'. It aims to
increase understanding both of the options facing the EU in the future, and of Slovak
conceptions of what EU membership means.
Slovenská diskusia o jadre EÚ
Práca skúma stranícke a verejné diskusie o "jadre EÚ" na Slovensku. Cieľom je analýza aj
možností ďalšieho rozvoja EÚ v budúcnosti a zároveň slovenské koncepcie významu členstva
v EÚ.

doc. Mgr. Peter Juza, PhD. CSc.
Energetická politika EÚ v kontexte s politickou dimenziou témy „energy future“
Anotácia: Európska únia sa prezentuje s vlastnou energetickou koncepciou, ktorá je
realizovaná v rámci energetickej politiky Európskej únie v globálnom systéme, ale aj vo
vnútri EÚ.
Navrhovaná PhD. práca by mala nielen upútať pozornosť na danú - závažnú a aktuálnu tému
energetiky (energy future) a byť príspevkom k diskusii o možnostiach politického riešenia
súčasnej neudržateľnej energetickej situácie, ale najmä identifikovať politickú podstatu
európskeho prístupu k danej téme.
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Obsahovo by sa časť práce mala venovať energetickej politike EÚ (na základe vlastných
dokumentov), základným aspektom a politickým nástrojom formovania, formulovania
a realizácie energetickej politiky ako aj súvisiacim politickým problémom a praktickým
diskrepanciám jej realizácie (vrátane historických súvislostí).
Ďalšia časť práce by sa mala zamerať na štúdium kompatibility energetických politík
jednotlivých ČK vo vnútri EÚ s náčrtom konkrétnych možností a odporúčaní na politickolegislatívne riešenia (akceptujúc politické odlišností jednotlivých ČK EÚ a ich chápanie
obnoviteľných zdrojov energie).
Od autora práce, ako kandidáta na získanie „PhD.“, sa predpokladá sformulovanie vlastných
teoreticko-praktických záverov v rámci danej - predpísanej témy.
doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
Europeizácia v oblasti mládežníckej politiky: prípadová štúdia Slovenskej republiky
Anotácia: Mládežnícka politika patrí medzi relevantné oblasti európskych politík vzhľadom
na množstvo mládežnícky orientovaných stratégií, programov, zákonov a politík na domácej
ako aj medzinárodnej úrovni. Výskum je aplikovaný do roviny európskej a národnej dimenzie
mládežníckej politiky a skúma kauzálne vzťahy medzi týmito dvoma úrovňami v kontexte
europeizačných mechanizmov a prenosu na národnú politiku. Objektom výskumu je
europeizácia mládežníckej politiky v podmienkach Slovenskej republiky od roku 1993.
Očakáva sa uplatnenie kombinácie výskumných metód.

