VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH
A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA
VZDELÁVACÍ A KONZULTAČNÝ
INŠTITÚT V BRATISLAVE

Tematické okruhy pre AR 2021/2022
Mezinárodní a diplomatická studia – Mgr.
A/1
Spoločenský protokol v diplomacii, Dress Code, spoločenské udalosti (čaša vína, koktejl, recepcia,
večera).
A/2
Predmet, pojem a história diplomatického protokolu – vestfálsky mier, Viedenský reglement 1815 a
Cášsky protokol 1818.
A/3
Viedenská dohoda o diplomatických stykoch (1961), charakteristika hlavných ustanovení dohody.
A/4
Viedenská dohoda o konzulárnych stykoch (1963), charakteristika hlavných ustanovení dohody.
A/5
Diplomatické výsady a imunity.
A/6
Triedy šéfov diplomatických misií.
A/7
Diplomatický a ďalší personál na zastupiteľských úradoch.
A/8
Nadväzovanie diplomatických stykov, nástup a odchod vedúcich diplomatických činiteľov vo
vysielajúcom a prijímajúcom štáte.
A/9
Protokolárne poradie štátnych predstaviteľov ČR/SR.
A/10
Diplomatická korešpondencia (poverovacie listiny, kabinetný list, konzulárny patent, nóta,
memorandum).
A/11
Charakterizujte hlavné aktivity a problémy diplomacie samostatnej Českej republiky/Slovenskej
republiky.
A/12
Politická a vojenská diplomacie v globalizovanom svete.
A/13
Americký globálny systém: kríza a vojna v Zálive 1990-91, rozširovanie Severoatlantickej aliancie,
invázia do Afganistanu 2001, invázia do Iraku 2003.
A/14
Rozpad Juhoslávie: vojna v Slovinsku, Chorvátsku, Bosne a Kosove.
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A/15
Zánik Sovietskeho zväzu: arménsko-azerbajdžanska vojna 1998-94 a 2020, čečenský konflikt, Rusko
v medzinárodných vzťahoch, otázka anexie Krymu.
A/16
Prehlbovanie európskej integrácie: štvrté rozšírenie 1995, piate (východné) rozšírenie 2004, šieste a
siedme rozšírenie 2007.
A/17
Islamský svet a bezpečnostné hrozby: islamský fundamentalizmus (Moslimské bratstvo), islamizmus
(al-Qáʽida), arabská jar 2011 a Islamský štát.
A/18
Čína v medzinárodných vzťahoch, otázka územnej celistvosti.
A/19
Charakterizujte kategóriu „ekonomická diplomacia“ z hľadiska medzinárodných ekonomických
vzťahov. Objasnite väzbu ekonomickej diplomacie na zahraničnú politiku štátu a na diplomatické
služby.
A/20
Charakterizujte českú/slovenskú ekonomiku a vysvetlite význam ekonomickej diplomacie; pre ktoré
oblasti národnej ekonomiky má ekonomická diplomacie veľký význam?
A/21
Charakterizujte inštitucionálnu stránku ekonomickej diplomacie, kto sú hlavní aktéri zaisťovania
ekonomickej diplomacie v ČR/SR.
A/22
Energetická bezpečnosť Európy, možnosti a realizácie. Energetická bezpečnosť ČR.
A/23
Verejná, kultúrna a športová diplomacia, paradiplomacia.
A/24
Geopolitické koncepcie v minulosti: nemecká geopolitická škola.
A/25
Geopolitické koncepcie v minulosti: anglosaská geopolitická škola.
A/26
Geopolitické uvažovanie v 21. storočí.
A/27
Kultúra ako determinant medzinárodných vzťahov, kultúrny relativizmus a pluralita kultúr.
A/28
Stret civilizácií a kultúr, dialóg medzi nimi.
A/29
Politický marketing a politická komunikácia, politická reklama, propaganda.
A/30
Vplyv globálnych médií na medzinárodnú politiku, lobing v politickom marketingu.
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B/1
Zahraničná politika, doktrína, stratégie a techniky zahraničnej politiky, vzťah medzi zahraničnou
a vnútornou politikou.
B/2
Štruktúra svetového politického systému, multipolarita, bipolarita a hegemónia.
B/3
Veľmoci a superveľmoci v medzinárodných vzťahoch, definícia a poňatie veľmoci a superveľmoci, ich
rola vo vývoji svetového politického systému.
B/4
Rola malých štátov v medzinárodných vzťahoch, vymedzenie a charakteristika pojmu „malý štát“,
možnosti malých štátov v medzinárodných vzťahoch.
B/5
Systémy mocenské rovnováhy a univerzalizmy v dejinách a súčasnosti.
B/6
Kolektívna bezpečnosť, definícia, rozdiel voči anarchii, vývoj ideí, možnosti presadenia.
B/7
Národný štát, definícia štátu a národa. Štát ako aktér svetovej politiky, zvrchovanosť štátov, právo
národov na sebaurčenie. Národný štát v období globalizácie.
B/8
Národný (štátny) záujem, doktrína, stratégie a poňatie národného a štátneho záujmu.
B/9
Konfliktné narušovanie suverenity; propaganda, špionáž, terorizmus, vojna.
B/10
Kontrola zbrojenia a odzbrojenia, strategické zbrane, zmluvy.
B/11
Úloha prevencie a preventívnej diplomacie v rámci riešenia konfliktov.
B/12
OSN, OBSE a EÚ a preventívna diplomacia.
B/13
Ľudské práva v medzinárodných vzťahoch, ochrana ľudských práv v medzinárodnom práve,
humanitárna intervencia.
B/14
Charakterizujte aktivity česko-slovenskej diplomacie v období studenej vojny a aktivity
českej/slovenskej diplomacie v globalizovanom svete.
B/15
Liberálne idealistický koncept. Jeho hlavní predstavitelia a základné otázky.
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B/16
Klasický realizmus a neorealizmus. Hlavní predstavitelia a hlavné otázky. Prvá veľká debata:
realistická kritika idealizmu.
B/17
Dominancia neoliberalizmu a neorealizmu. Druhá veľká debata: prístupy ku štúdiu medzinárodných
vzťahov, tretia veľká debata medzi paradigmami: liberalizmus – realizmus – marxizmus.
B/18
Vízia postbipolárneho sveta: Huntington, Fukuyama, Kissinger, Brzeziński.
B/29
Vojna a mier v teóriách medzinárodných vzťahov: spor, konflikt, vojna, prímerie, mier.
B/20
Typológia konfliktov/vojen, príčiny vojnových konfliktov.
B/21
Guerillová vojna, hybridná vojna, kybernetická vojna.
B/22
Terorizmus ako bezpečnostná hrozba v historickej retrospektíve.
B/23
Teroristické útoky 11. septembra 2001 ako nový míľnik.
B/24
Migrácie do Európskej únie a jej riešenia.
B/25
Ekonomické zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu, riadenie hospodárstva z hľadiska
obranyschopnosti a bezpečnosti.
B/26
Medzinárodný menový fond, Svetová banka, WTO – vývoj a aktuálne problémy.
B/27
Euro – história, súčasnosť, problémy.
B/28
Vývoj európskej regionálnej politiky.
B/29
Globálne problémy ľudstva: vyčerpávanie zdrojov (suroviny, potraviny, voda), klimatická zmena.
B/30
Kolonializmus, dekolonizácia a ich dedičstvo, ekonomické rozdelenia sveta: „bohatý“ Sever a
„chudobný“ Juh.
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