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Okruhy ke státní závěrečné zkoušce 

 Název studijního programu  Historie se zaměřením na vzdělávání – dobíhající akreditace 

 Kód studijního programu  7105R056 

 Typ studia  bakalářský  

 Forma studia  prezenční/kombinovaná 

 Specializace  

 Platnost od  

 

 

1. 11. 2016 

 
Zkouška se skládá ze dvou otázek z českých/československých dějin, jedné ze staršího a jedné 
z mladšího období (I. otázky č. 1–21; II. otázky č. 22–50). 
 
 

I. STARŠÍ OBDOBÍ 
 
1. Příchod Slovanů do střední Evropy: první slovanské „státy“ (Sámova říše, Velká Morava) 
 
2. Český stát v 10.–12. století. Vývoj politický, hospodářský, kulturní 
 
3. Ekonomické a společenské proměny českého státu ve 13. století (vznik měst, středověká kolonizace, 
utváření šlechty, postavení církve) 
 
4. Český stát 13. století – středoevropská mocnost? Vnitřní i zahraniční politika od Přemysla Otakara 
II. po Václava III. 
 
5. Lucemburkové na českém trůně. Jan Lucemburský a postavení českého státu v Evropě 
 
6. Mocenský, kulturní a hospodářský rozvoj českého státu za Karla IV. Lucemburského 
 
7. Vláda Václava IV. Česká společnost před husitskou revolucí 
 
8. Husitská revoluce 1419–1437 (příčiny a důsledky „první evropské reformace“) 
 
9. Nejistota v českých zemích 1437–1458. Jiří z Poděbrad jako zemský správce 
 
10. Konsolidace českého státu za krále Jiřího z Poděbrad (vnitřní a zahraniční politika) 
 
11. Jagellonci a utváření stavovské monarchie v Čechách (1471–1526) 
 
12. Ferdinand I. Habsburský a nový vládní systém. Stavovský odboj 1546–1547 
 
13. Vnitrostátní nábožensko-politické problémy Habsburků v českých zemích (do 1611). Zahraniční 
konflikty s Osmanskou říší (do 1606) 
 
14. Renesanční vzdělanost, humanistické písemnictví v českých zemích (osobnosti a díla) 
 
15. Druhý stavovský odboj 1618–1620. Počátek třicetileté války v českých zemích 
 
16. Třicetiletá válka a její důsledky pro české země (společnost, hospodářství, politika) 
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17. Obnova po „dlouhé válce“ v Čechách a na Moravě. Sociální konflikty na českém venkově kolem 
roku 1680 a jejich srovnání s událostmi roku 1775 
 
18. Barokní literatura světská i církevní (osobnosti, díla a jejich přínos české kultuře) 
 
19. Marie Terezie a boj o zachování podunajské monarchie (války o slezské dědictví 1740–1748, 1756–
1763). Reformní dílo panovnice 
 
20. Josef II. a osvícenský absolutismus jako politický systém. Vláda Václava IV. Česká společnost před 
husitskou revolucí 
 
21. Politický vývoj habsburské monarchie a českých zemí v době Velké francouzské revoluce a 
napoleonských válek 
 

II. MLADŠÍ OBDOBÍ 
 
 
22. Metternichovský absolutismus a české země do roku 1848 
 
23. Revoluční léta 1848-1849 v monarchii a českých zemích 
 
24. Politický a správní vývoj monarchie a českých zemí po porážce revoluce 1848–1849 a po obnovení 
ústavnosti 
 
25. České národní hnutí: cíle, osobnosti, časové určení 
 
26. Zavedení dualismu a vývoj českých zemí a monarchie do roku 1914 
 
27. Vývoj česko-slovenské vzájemnosti od roku 1848 do první světové války 
 
28. Industrializace a hospodářský vývoj českých zemí v první a druhé polovině 19. století 
 
29. Vzdělanost, vzdělávání a proměny školství od konce 18. do počátku 20. století 
 
30. První světová válka a vznik československého státu 
 
31. Československo v letech 1918 – 1920: základní charakteristika 
 
32. Problematika národnostních menšin za tzv. první republiky 
 
33. Československo ve 20. letech 20. století 
 
34. Československo ve 30. let 20. století 
 
35. Tzv. mnichovská dohoda: předpoklady, průběh a důsledky 
 
36. Tzv. druhá republika: stručná charakteristika 
 
37. Říšská župa Sudety: stručná charakteristika 
 
38. Slovenský stát: stručná charakteristika 
 
39. Protektorát Čechy a Morava: stručná charakteristika 
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40. Protestní aktivity, odboj za nacionálně socialistické okupace (domácí a zahraniční) a politická, 
náboženská a rasová perzekuce za okupace 
 
41. Československo v letech 1945–1948 (tzv. třetí republika): základní charakteristika 
 
42. Tzv. německá a maďarská otázka v poválečném Československu 
 
43. Únor 1948: předpoklady, průběh a důsledky 
 
44. Československo v 50. letech 20. století: základní charakteristika 
 
45. Československo v 50. letech 20. století: politické procesy a perzekuce, protestní a odbojové aktivity 
v ČSR a v zahraničí 
 
46. Československo v 60. letech (do roku 1968): základní charakteristika 
 
47. Pražské jaro, vpád vojsk Varšavské smlouvy a nástup tzv. normalizace (1968-1969) 
 
48. Období tzv. normalizace 1969–1989. Základní charakteristika systému, společnost a opozice 
za normalizace 
 
49. Pád komunistického režimu v Československu v r. 1989 a první fáze demokratické transformace 
do voleb v červnu 1990 
 
50. Politický vývoj v Československu po volbách v červnu 1990, rozpad Československa a jeho příčiny 
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