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Okruhy otázok na štátne skúšky v akademickom roku 2016/2017: magisterské štúdium 

Topics for MA state exams in academic year 2016/2017: master degree 

 

1. Politiky EÚ / Policies of EU 

 

1. Koncepty europeizácie. The concepts of europeanisation.  

 

2. Sociálna politika – Aké sú kompetencie EÚ v tejto oblasti. Do akej miery sa jej EÚ 

venuje? Prečo sú kompetencie EÚ v oblasti sociálnej politiky limitované? Social 

policy. What are the EU competencies in this area? To what extent is the EU 

concerned with social policy? Why are its competencies in this area limited? 

 

3. Jednotný európsky trh - princípy, význam, problémy. Single European Market - 

principles, role, challenges.  

 

4. Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) – aké sú hlavné dôvody pre jej zavedenie a 

premeny v priebehu uplynulých desaťročí? EU  policies Common Agricultural Policy 

- what are the key reasons for introducing, changes/modifications within last decades? 

 

5. Občianstvo EÚ. Obsah občianstva EÚ, korelácie k princípom občianstva podľa 

medzinárodného práva (dvojité, viacnásobné občianstvo).  

EU Citizenship. Content of the citizenship in the European Union, correlation with the 

principles of citizenship according to International Law (double, multiple citizenship).  

 

6. Charakteristiky a rozdiely medzi rozširovaním EÚ a politikou susedstva EÚ. 

Characteristics and differences between EU enlargement and EU neighborhood 

policy.  

 

7. Vysvetlite špecifickosť rozhodovacieho procesu v oblasti Spoločnej zahraničnej 

a bezpečnostnej politiky EÚ a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ. 

Explain the specificity of the decision-making process in the area of EU Common 

Foreign and Security Policy and Common Security and Defence Policy.  

 

8. Určite úlohy Politicko-bezpečnostného výboru v tvorbe zahraničnej politiky EÚ 

a vysvetlite prečo sa považuje za jej pilier (lynchpin)? Identify the competences of the 

Political and Security Committee in the EU foreign policy making and explain why it 

is called a „lynchpin“ of the EU foreign policy making? 

 

9. Argumentujte pre a proti tvrdeniu, že pridanie postu podpredsedníčky Komisie k postu 

Vysokej predstaviteľky pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku EÚ 

zefektívnilo tvorbu zahraničnej politiky EÚ. Provide arguments in favor and against 
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the claim that High Representative for Foreign Affairs and Security Policy being also 

Vice-President for the Commission improves the foreign-policy making in the EU. 

 

10. Koncepcie mocnosti EÚ a ich aplikácia v praxi (civilná, normatívna, vojenská 

mocnosť, prípadne iné koncepcie). Conceptions of EU power and their application in 

practise (civilian, normative, military power, plus other conceptions of possible). 

 

11. Vysvetlite koncept „bezpečnosti ľudstva“ a zdôvodnite tvrdenie, že je to „Európsky 

spôsob bezpečnosti“ na základe bezpečnostných stratégií EÚ (2003, 2008, 2016), 

Barcelonskej a Madridskej správy. 

Explain the concept of human security and justify the claim that it is a “European Way 

of Security” based on the EU security strategies (2003, 2008, 2016), Barcelona and 

Madrid Report. 

 

12. Definujte nerovnosti v očakávaných schopnostiach (capability-expectations gap) 

a vysvetlite ich pôvod v diskusii zameranej na EÚ ako aktéra zahraničnej politiky. 

Môžu byť tieto nerovnosti v očakávaných schopnostiach aplikované i na dnešnú 

Európsku úniu? 

Define the “capability-expectations gap“ and explain its roots in the debate related to 

EU as foreign policy actor. Can be the capability-expectations gap applied on the 

current European Union actorness? 

 

13. Úlohy (roly) EÚ v medzinárodnej politike: teória a prax. EU Roles in international 

politics: theory and practice. 

 

14. Akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu – čo môže EÚ urobiť pre „Udržiavanie 

problematiky ľudských práv v centre programu EÚ“. EU Action Plan for Human 

Rights and Democracy – what can the EU do for maintaining human rights in the 

centre of the EU programme.  

 

15. Azylová a migračná politika EÚ – cesta po Dublin a aktuálne výzvy - čo po Dubline? 

Princíp solidarity v migračnej politike a spoločný azylový systém.  

EU Asylum and migration policy – road to Dublin and current challenges – what 

next? Principle of solidarity in migration policy and common asylum system.  

 

16. EÚ ako svetový donor v rámci rozvojovej spolupráce. Zmeny, priority a súčasné 

výzvy rozvojovej politiky pre EÚ a pre svetovú komunitu.  

EU as a world donor in development cooperation. Changes, priorities and current 

challenges of development policy for the EU and world community.  

 

17. Analyzujte súčasný stav a vplyv Minských dohôd na koncept východného partnerstva. 

Analysis of the current state of art and Minsk Agreement influence on the concept of 

Eastern Partnership.  
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18. Záujmy, inštitúcie a identity v európskej zahraničnej politike – ako sa formuje súčasná 

európska zahraničná politika?  

Interests, institutions and identities in the study of European foreign policy – how is 

the current EU foreign policy formed? 

 

19. Medzinárodný obchod v zahraničnej politike EÚ – konflikt ekonomických a 

politických záujmov EÚ. Je obchod nástrojom alebo cieľom presadzovania sa EÚ v 

medzinárodných vzťahoch?  

International trade in the EU foreign policy – conflict of economic and political 

interests of the EU. Is trade a tool or a goal of the EU self-promotion in international 

relations? 
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2. Medzinárodná politika / International Politics  

2.1. Medzinárodné vzťahy v politickom myslení / International relations in political 

thought 

2.2. Medzinárodné právo / International law 

2.3. Organizácie a inštitúcie /Organizations and institutions 

 

1. Realizmus v teórii medzinárodných vzťahov. Porovnajte klasický a štrukturálny 

realizmus, defenzívny a ofenzívny realizmus a vysvetlite typy polarity. Použite 

príklady. 

Realism in International Relations theory. Compare the classical and the structural 

realism, defensive and offensive realism, explain types of polarity. Use examples. 

 

2. Liberalizmus v teórii medzinárodných vzťahov. Porovnajte teóriu demokratického 

mieru s empirickými dátami. Predstavte diskusiu medzi neorealistami a neoliberálmi. 

Vysvetlite ako neoliberalizmus študuje medzinárodné inštitúcie. 

Liberalism in International Relations theory. Compare the democratic peace theory 

with empirical data. Present the discussion between neorealists and neoliberals. 

Explain how neoliberalism studies international institutions. 

 

3. Marxizmus a kritická teória medzinárodných vzťahov. Porovnajte klasické a súčasné 

teórie imperializmu. 

Marxismus and critical theory of International Relations. Compare the classical and 

current theories of imperialism. 

 

4. Sociálny konštruktivizmus v teórii medzinárodných vzťahov – úloha identity v MV a 

problematika medzinárodnej guvernmentality.  

Social constructivism in International Relations theory – role of identity in IR and 

international governmentality.  

 

5. Sociálny konštruktivizmus v teórii medzinárodných vzťahov – problematika 

depolitizácie a medzinárodných rankingov.  

Social constructivism in International Relations theory – de-politization and 

international rankings.  

 

6. Životné prostredie a MV, globálna politická ekológia.  

Environment and IR, Global Political Ecology.  

 

7. Feminizmus a MV. Vysvetlite rozdiel medzi liberálnym a kritickým feminizmom. 

Vysvetlite mýtus ochrancu.  

Feminism and IR. Explain the difference between liberal and critical feminism. 

Explain the myth of protection. 

 

8. Postkolonializmus. „Othering“ v medzinárodnej politike. 
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Postcolonialism. Othering in international politics. 

 

9. Identifikujte súčasné „hrozby“, ktoré stoje v centre pozornosti NATO a EÚ. 

Následne určite a vysvetlite rozdielne prístupy k bezpečnosti v rámci týchto 

medzinárodných organizácií.  

Identify the current threats defined by the NATO and EU. Determine and explain the 

diverse approaches to security in these organisations.  

 

10. Migrácia ako hrozba – sekuritizácia v rukách politikov a médií. Migration as threat – 

securitization in the hands of politicians and media.  

 

11. Vysvetlite aplikáciu princípov bona fide and pacta sund servanda v práve 

medzinárodných zmlúv. Využite judikatúru Medzinárodného súdneho dvora.  

Explain the application of bona fide and ´pacta sund servanda´ in the Law of 

international treaties. Use the case law of ICJ. 

 

12. Diplomatické a právne riešenia porušení noriem a princípov – kto nesie zodpovednosť 

a aká je jej vynútiteľnosť v medzinárodnom práve? Kedy možno uplatniť sankcie 

v medzinárodnom práve? Uveďte reálne príklady z praxe.  

 Diplomatic and legal solutions of violations of norms and principles – who bears 

responsibility and what are the enforcement mechanisms in IL? When is it possible to 

impose sanctions in IL? Provide real examples from practice.  

 

13. Štát v medzinárodnom práve. Montevidejský dohovor, znaky štátu a uznanie. Aká je 

legitimita nových štátov v súčasnom svetovom usporiadaní? V akých prípadoch môže 

byť vytvorený nový štát na základe práva na sebaurčenie (napr. Kosovo, Južný 

Sudán)?  

State in international law. Montevideo convention, features of state and recognition. 

What legitimacy does the new states have in current world system? In what cases can 

new states emerge on the basis of right to self-determination (i.e. Kosovo, South 

Sudan)?  

 

14. Cudzinci v medzinárodnom práve. Postavenie a práva migrantov, žiadateľov o azyl a 

osôb bez štátneho príslušenstva. Aká je úloha UN a UNHCR pri ochrane osôb v 

medzinárodnom priestore?  

Foreigners in International Law. Position and rights of migrants, asylum seekers and 

stateless persons. What is the role of the UN and UNHCR in protection of persons in 

international arena? 

 

15. Pozitívny záväzok štátu dodržiavať práva detí, nediskrimináciu žien, práva migrantov 

v kontexte dohovorov OSN. Aké sú povinnosti štátov vyplývajúce z medzinárodných 

dohovorov a aké právomoci majú výbory vyplývajúce z dohovorov v spomínaných 

oblastiach?  

Positive commitment of states to promote rights of child, non-discrimination of women 

and rights of migrants in the context of the UN Conventions. What are the duties of the 
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states as stated in international conventions and what competencies do the committees 

as stated in the conventions in above mentioned areas? 

 

16. Reprezentácia štátu v medzinárodných vzťahoch. Kto reprezentuje štát v 

medzinárodných organizáciách, na medzinárodných konferenciách? Prečo ľudsko-

právne medzinárodné zmluvy ratifikuje prezident?  

State representation in international relations. Who does represent state in 

international organisations or international conferences? Why are international 

treaties ratified by the president?  

 

17. Identifikujte rozsah výsad a imunít členov diplomatického zboru (stálych zastúpení, 

pri medzinárodných organizáciách, v rámci špeciálnych misií). V čom spočíva systém 

diplomatických výsad a prečo je nevyhnutné mať pre diplomatov trestnoprávnu a 

administratívnu imunitu na území iného štátu? Ako IL pristupuje k špionáži alebo 

kybernetickému zločinu v kontexte diplomatických imunít?  

Identify the scope of privileges and immunities of the members of diplomatic corps 

(permanent representations in international organizations, special missions). What is 

the aim of the diplomatic privileges and why is it necessary to have criminal and 

administrative immunity for diplomats in the territory of other state? How the IL 

treats espionage or cyber-crime within the context of diplomatic immunities?  

 

18. Konzulárne právo – úlohy a obsah činností v kontexte medzinárodných vzťahov, 

medzinárodného obchodu a ochrany občanov materského štátu.  

Consular law – roles and content of the activities in the context of international 

relations, international trade and protection of citizens of mother state.  

 

19. Vysvetlite prečo môžeme považovať medzinárodné humanitárne právo za irelevantné 

v súčasnom svete a prečo by sme nemali? Ako sa aplikujú princípy humanitárneho 

práva v súčasných konfliktoch?  

Explain why can we consider the international humanitarian law irrelevant in current 

world and why shouldn’t we.  

 

20. Určite, ktorí aktéri porušili pravidlá medzinárodného humanitárneho práva a použitia 

sily v konflikte v Sýrii.   

Determine which actors violated the rules of international humanitarian law and use 

of force in the conflict in Syria.  

 

21. Medzinárodné súdy a arbitráž. Vysvetlite charakter sporov, ktoré rieši Medzinárodný 

súdny dvor, Medzinárodný trestný tribunál a medzinárodné arbitrážne súdy 

a vymenujte aspoň jeden konkrétny reálny alebo hypotetický prípad pri každom 

z nich.  

 International courts and arbitration. Define the character of conflicts solved by 

International Court of Justice, International Criminal Court and International 

arbitration courts and provide at least one example of concrete real or hypothetical 
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case that was or might be dealt before each of the courts.  

 

 

22. Vládnutie prostredníctvom budovania organizácií. Organizácie ako racionalizačné 

nástroje. Limity organizačnej racionality. Starý a nový inštitucionalizmus. Governing through 

organisations building: Organisations as rational tools, limits of organisational rationality, 

old and new institutionalism. 

 

 

23. “A Garbage Can Model of Organizational Choice” – názory J. March a J. Olsena na 

politické inštitúcie ako organizácie.  “A Garbage Can Model of Organizational Choice” – 

views of J. March and J. Olsen on political institutions organizations.  

 

 

24. Dynamika zmien v medzinárodných politických usporiadaniach.  

Dynamics of changes in international political constellations. 

 

 


