
Okruhy ke státním závěrečným zkouškám pro studijní program 

HISTORIE (navazující magisterská) 

 

 

I. STARŠÍ DĚJINY 
Je kladena jedna otázka vycházející z předmětů Hospodářské a sociální dějiny I, Kulturní dějiny 

českých a evropských zemí v předmoderní době, Kulturní dědictví Slezska, Dějiny vedlejších 

zemí Koruny české. 

 

1) Hlavní politické a myšlenkové proudy v Evropě a v českých zemích ve středověku 

2) Hlavní politické a myšlenkové proudy v Evropě a v českých zemích v raném novověku 

3) Ekonomický a sociální vývoj českých zemí přemyslovského období 

4) Ekonomický a sociální vývoj českých zemí od vymření Přemyslovců do konce středověku 

5) Ekonomický a sociální vývoj českých zemí v letech 1526–1620 

6) Ekonomický a sociální vývoj českých zemí v letech 1620–1740 

7) Dvůr českých panovníků: hospodářské, sociální, politické a kulturní aspekty 

8) Náboženský, duchovní a ideový vývoj českých zemí ve středověku 

9) Náboženský, duchovní a ideový vývoj českých zemí v raném novověku 

10) Vzdělávání a vzdělanost v českých zemích do poloviny 18. století 

11) Životní styl, každodennost a mentality společnosti českých zemí do poloviny 18. století 

12) Hlavní vývojové rysy umění středověku 

13) Hlavní vývojové rysy umění raného novověku 

14) Osobnosti českých kulturních dějin do poloviny 18. století v evropském kontextu 

15) Slezsko v politickém, hospodářském a kulturním kontextu českých zemí do poloviny 18. 

století 

 

 

II. NOVODOBÉ DĚJINY 
Je kladena jedna otázka vycházející z předmětů Hospodářské a sociální dějiny II, Kulturní 

dějiny českých a evropských zemí v moderní době, Kulturní dědictví Slezska, Dějiny vedlejších 

zemí Koruny české. 

  

1) Hlavní politické a myšlenkové proudy druhé poloviny 18. a 19. století 

2) Hlavní politické a myšlenkové proudy 20. století 

3) Ekonomická a sociální modernizace českých zemí od konce 18. století do roku 1848 

4) Ekonomická a sociální modernizace českých zemí v letech 1848–1918 

5) Ekonomický a sociální vývoj českých zemí/Československa v letech 1918–1948 

6) Ekonomický a sociální vývoj Československa v letech 1948–1968 

7) Ekonomický a sociální vývoj Československa v letech 1968–1989 

8) Religiozita a sekularizace: náboženský vývoj v českých zemích od konce 18. století 

9) Vzdělávání a vzdělanost v českých zemích/Československu od konce 18. století 

10) Proměny životního stylu v českých zemích v moderní době 

11) Formování občanské společnosti a novodobých národů: odraz v kultuře 

12) Hlavní vývojové rysy umění v moderní době 

13) Osobnosti moderních kulturních dějin: „dlouhé 19. století“ (1789–1914) 

14) Osobnosti moderních kulturních dějin: „krátké 20. století“ (1914–1991) 

15) Slezsko jako země stýkání a potýkání moderních národů (vývoj po roce 1740) 

 

 



III. HISTORIOGRAFIE A METODOLOGIE 
Je kladena jedna otázka vycházející z předmětů Obecná historiografie, Česká historiografie. 

 

1) Antické dějepisectví a jeho dědictví 

2) Dějepisectví křesťanského středověku 

3) Renesanční myšlení v dějepisectví 

4) Osvícenský kriticismus 

5) Počátky moderní vědecké historiografie v Německu 19. století 

6) Historismus 

7) Škola Annales a její přístupy 

8) Mikrohistorie, kulturní dějiny a antropologické přístupy v dějepisectví 

9) Postmoderní dějepisectví (narativistická kritika, analýza diskursu) 

10) Narativní prameny k českým dějinám středověku a předbělohorského období 

11) Barokní a osvícenská historiografie v českých zemích 

12) Historiografické dílo Františka Palackého a jeho následovníků 

13) Spory o rukopisy a smysl českých dějin 

14) Gollova škola: mezi kritickou tradicí a inovací 

15) Marxistické dějepisectví v českých zemích 

 

 

 

 

 


