
Okruhy ke státním závěrečným zkouškám pro studijní program 

HISTORIE A KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

V REGIONÁLNÍ PRAXI (Mgr. navazující) 
 

 
I. KULTURNÍ DĚJINY A KULTURNÍ DĚDICTVÍ V EVROPSKÉM 

KONTEXTU  
Z předmětu Kulturní dějiny a kulturní dědictví v evropském kontextu jsou kladeny dvě otázky 

vycházející z povinných předmětů ZT a PZ, zvláště Kulturní dějiny českých a evropských zemí 

v předmoderní / moderní době, Prameny, literatura, informační zdroje, Kulturní dědictví 

Slezska, Kulturní dědictví v ČR, Evropské a světové kulturní dědictví, Montánní a industriální 

dědictví, Církevní dědictví, Kulturní dědictví aristokratické každodennosti, Urbánní a rurální 

dědictví ad. Mohou být kladeny doplňující otázky z ostatních povinných a povinně volitelných 

ZT předmětů a předmětů PZ. 

 
A)  

1. Prehistorické období  

2. Raná doba historická  

3. Velká Morava a raně středověká Evropa  

4. Přemyslovský stát a jeho postavení ve střední Evropě  

5. Počátky českého státu  

6. České země v době knížecí do 1197  

7. Evropa v 9. – 12. století  

8. České země v době královské do 1306  

9. Interregnum 1306-1310  

10. Evropa ve 13. století  

11. Země Koruny české za Lucemburků  

12. Doba poděbradovská  

13. Země Koruny české za vlády Jagellonců  

14. Evropa ve 14. a 15. století  

15. Evropa v 16. století  

16. Země Koruny české a podunajská monarchie za vlády Habsburků doba 

předbělohorská/stavovské povstání a třicetiletá válka/pobělohorské období/absolutismus / 

osvícenský absolutismus/napoleonské války a doba předbřeznová/„Jaro národů“/revoluční rok 

1848/české národní obrození/ české země a habsburská monarchie v letech 1848-

1914/mezinárodní poměry ve 2. pol. 19. a počátkem 20. století  

17. Velká válka, versailleský systém  

18. Československo v období 1918-1938/39-1945, mezinárodní kontext  

19. Druhá světová válka  

20. Evropa v rozděleném poválečném světě  

21. Československo jako součást východního bloku  

 

B)  

1. Kulturní dědictví  

2. Ochrana přírody, ochrana kulturních památek a cestovní ruch  

3. Světové kulturní dědictví („památky UNESCO“)  

4. Světové kulturní dědictví v ČR („památky UNESCO“)  



5. Národní kulturní památky, kulturní památky  

6. Právní ochrana kulturního dědictví  

7. Instituce pečující o kulturní dědictví státní  

8. Možnosti financování obnovy kulturního dědictví  

9. Církevní kulturní dědictví  

10. Urbánní kulturní dědictví  

11. Venkovské kulturní dědictví  

12. Kastelologické památky  

13. Montánní, (pre)industriální kulturní dědictví  

14. Písemné a pomocnovědné kulturní dědictví  

15. Kultura, kulturní dědictví a vzdělanost ve vztahu k historickým etapám a událostem  

přemyslovská dobá/lucemburská doba/husitství /jagellonská doba/habsburská doba    

(předbělohorská, pobělohorská, tereziánská, předbřeznová, po 1848)/období první 

republiky/socialistická éra  

16. Kulturní dědictví /památky spojené s vojenskými událostmi  

17. Kulturní dědictví ve vztahu k umělecko-historickým epochám (doma a v zahraničí), např. 

období románské/gotické/renesanční/barokní a rokoko/ klasicismus/ empír a biedermeier/ 

historizující slohy/ moderní směry (secese, kubismus, funkcionalismus, moderna a 

postmoderna, reál-socialismus ad.)  

 

II. REGIONÁLNÍ PRAXE V OBLASTI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ   

Z předmětu Regionální praxe v oblasti kulturního dědictví je kladena jedna otázka vycházející 

z předmětů ZT a PZ, zvláště Euroregiony a příhraniční spolupráce, Kulturní turismus; Příprava 

volnočasového produktu se zaměřením na kulturní dědictví, Realizace volnočasového produktu 

se zaměřením na kulturní dědictví, Experimentální praktikum z materiální kultury, Přístupný a 

sociální turismus se zaměřením na kulturní dědictví ad. Mohou být kladeny doplňující otázky 

z ostatních povinných a povinně volitelných ZT předmětů a předmětů PZ. 
 

1. Volnočasové aktivity  

2. Volnočasové aktivity – produkty CR /turismu se zaměřením na kulturní dědictví  

3. Cestovní ruch / turismus  

4. Příprava produktů CR / turismu  

5. Organizačně-technická a ekonomická příprava volnočasového produktu  

6. Event a event management  

7. Kulturní turismus  

8. Církevní, náboženský a poutní turismus  

9. Montánní a industriální turismus  

10. Urbánní a rurální turismus, agroturistika 

11.  Segmenty osob se specifickými potřebami a komunikace s nimi  

12. Kulturní turismus pro osoby se specifickými potřebami  

13. Kulturní turismus pro osoby se speciálními požadavky  

14. Příprava produktů ČR se zaměřením na OSSP  

 

 

 

 


