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štitucionalizmom spájať princípy demokratic-
kého rozhodovania.“ (s. 418)

V recenzovanej vedeckej monografii je 
s čím súhlasiť i nesúhlasiť, je v nej čo pochvá-

liť i kritizovať, lebo je to obsažná kniha s myš-
lienkami.

Eduard B á r á n y*

* JUDr. Eduard B á r á n y, DrSc., Ústav štátu a práva SAV, Bratislava.

V y š n ý, P. – M a r t i š k o v á, M. Praktikum zo svetových dejín štátu a práva. 
Druhé, čiastočne prepracované a rozšírené vydanie. Trnava : Typi Universitatis Tyrna-
viensis, 2019, 181 s. ISBN: 978-80-568-0368-4

Publikácia autorskej dvojice doc. JUDr. Pe-
ter Vyšný, PhD. et Ph.D. (Trnavská univerzita 
v Trnave, Právnická fakulta, Katedra dejín prá-
va) – Mgr. Monika Martišková, PhD. (absol-
ventka Trnavskej univerzity v Trnave, Právnic-
ká fakulta, Katedra dejín práva) je doplnkom 
učebnice Svetové dejiny štátu a práva. Druhé, 
podstatne prepracované a rozšírené vydanie. 
(Vyšný, P. Trnava: Typi Universitatis Tyrna-
viensis, 2019, 370 s., ISBN: 978-80-568-0195-
6), jej materiálnou (pramennou) podstatou a zá-
roveň cvičebnicou, t. j. zbierkou praktických 
úloh pre študentov predmetu Svetové dejiny 
práva. 

Je vhodnou didaktickou pomôckou, ktorá 
uľahčí a skvalitní študentom proces učenia 
(premena abstraktných poznatkov na konkrétne 
vedomosti empirickým učením) a pedagógom 
proces výučby (autori zozbierali vybrané pra-
mene zo svetových dejín práva, preložili tie, 
ktoré neboli dostupné v slovenčine, prispôsobi-
li ich tak, aby vyhovovali potrebám seminárov 
– t. j. vybrali najrelevantnejšie ustanovenia, 
resp. ich časti a usporiadali ich tak, aby zodpo-
vedali logickej výstavbe seminára a časovým 
možnostiam, vysvetlili v nich nejasnosti a do-
plnili k nim autorský text). Pramenná báza je 
doplnená o jasné a prehľadné repetitórium 
esenciálnych poznatkov na zorientovanie štu-
dentov a o otázky a úlohy rozmanitého charak-
teru. Tie sú zamerané veľmi vhodne najmä na 
zopakovanie a utvrdenie základných poznatkov 
z učebnice a matérie prednášok, doplnenie po-

znatkov nad tento rámec, rozprúdenie diskusie, 
interpretáciu historických právnych ustanovení 
(cvičenie porozumenia, vyjadrenie a vysvetle-
nie porozumenia), konfrontáciu historických 
ustanovení s účinnými (najmä, ale nielen) slo-
venskými právnymi predpismi, osvojenie si 
historickej a právnej terminológie, vyjadrenie 
vlastného názoru, argumentáciu, osvojenie zá-
kladných pozitívno-právnych poznatkov a pod. 
Charakter otázok nie je pri každom prameni 
rovnaký, čo pre študenta aj vyučujúceho zvyšu-
je atraktívnosť publikácie. Na druhej strane to 
viedlo k tomu, že pri niektorých témach sú 
otázky pomerne všeobecné (napr. úloha ,,rozo-
brať výňatky prameňov” na s. 110 a nasl. / po-
merne špecifická otázka sudcovskej tvorby prá-
va na s. 101 – 102). Publikácia je však využíva-
ná v procese výučby, takže táto skutočnosť ne-
predstavuje žiadny problém. Zvláštnym sa 
možno javí umiestnenie jediného obrázka 
v celom texte publikácie. Zaradenie viacerých 
úloh, ktoré by pracovali s grafickou úpravou, 
by bolo určite vítané.

Výber prameňov korešponduje s učebni-
cou, s výnimkou poslednej kapitoly učebnice 
venovanej Rusku, čo považujem za nedosta-
tok. Ak bolo dôvodom, že autor nechcel zvy-
šovať počet strán publikácie, navrhla by som 
vypustiť otázky na memorovanie štátnych or-
gánov a ich kompetencií (či dokonca zmien 
kompetencií v jednotlivých historických ob-
dobiach, pozri s. 58 – 59). Sú prínosné v tom 
zmysle, že študentom pomôžu zostaviť si syn-
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tézu vedomostí z učebnice, avšak v kontexte 
širšie postavenej otázky, či požadovanie ta-
kýchto informácií od študentov nebude viesť 
len k memorovaniu čiastkových informácií 
bez satisfakčnej hodnoty pre študenta a výpo-
vednej hodnoty pre vyučujúceho/skúšajúceho, 
môže byť ich prínos spochybnený. Výber 
publikovaných prameňov je veľmi vhodný, 
ide o najznámejšie právne pamiatky, ktoré sú 
súčasťou všeobecného prehľadu či dokonca 
stále aktuálneho diania (napr. dodnes účinný 
revidovaný Code Civil či referencia na prípad 
Marbury v. Madison v súvislosti s nálezom 

českého Ústavného súdu o zrušení zákona 
č. 195/2009 Sb. o zrušení piateho volebného 
obdobia Poslaneckej snemovne). 

Záverom možno zhrnúť, že ide o hodnotnú 
a zaujímavú publikáciu, prínosnú pre pedagó-
gov, ktorým mimoriadne ušetrí čas na prípravu 
výučby a zefektívni a zatraktívni výučbový 
proces, a najmä pre študentov, ktorí si zaujíma-
vou formou osvoja poznatky, ktoré majú tvoriť 
všeobecný prehľad každého študenta či absol-
venta práva.
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