Okruhy témat k státní závěrečné zkoušce
(bakalářský studijní program)
Okruh I.
1.

Řecko a jeho postavení ve Středomoří vůči Východu a vůči Západu – od počátku po
podmanění Římem.

2.

Archaické období Řecka. Dórský a iónský státoprávní model – inspirace pro evropskou
společnost.

3.

Výtvarné umění klasického Řecka jako vzor – renesance římská, karolinská a italská.
Stavitelství a urbanismus – vývoj v Řecku a v Římě.

4.

Helénistické umění (především písemnictví a drama) ve srovnání s klasickým a jeho
vliv na kulturu Říma, potažmo Evropu.

5.

Antické náboženství a mytologie a její místo v evropské a české kultuře. Vztah
mytologie a filosofie.

6.

Instituce římské republiky - charakteristika, její vývoj a konec – důvody krize a zániku.

7.

Římské právo a evropský právní systém. Význam antického řečnictví v evropské
rétorice. Antická hudba a evropská hudební tvorba.

8.

Vztah Říma k jiným náboženstvím. Židé. Vývoj křesťanství. Pozdní antika – patristika.

9.

Římská říše ve Středomoří, její geografický rozvoj; translatio imperii.

10. Zánik říše západořímské – průběh a příčiny. Stěhování národů – příčiny a následky.
11. Papežství. Francká říše.
12. Byzanc v největším rozkvětu. Arabská invaze. Arabská kultura.
13. Velká Morava a počátky českého státu v 10. století. Vznik polského a uherského státu.
14. Svatá říše římská.
15. Český stát v 11. a 12. století.

16. Vývoj církve v 11.-13. století. Boj o investituru, Inocenc III., Bonifác VIII., řeholní
řády.
17. Křížové výpravy. Výpravy do Svaté země, výpravy proti pohanům v severovýchodní
Evropě, křížové tažení proti albigenským.
18. Univerzita. Středověká filosofie, knižní kultura.
19. Poslední Přemyslovci.
20. Francie a Anglie v 11.-13. století.

Okruh II.
21. Gotické umění v Evropě a českých zemích.
22. Církevní vývoj v pozdním středověku: avignonské papežství, velké papežské schizma a
konciliarismus, renesanční papežství.
23. Stoletá válka. Anglie a Francie ve 14. a 15. století.
24. Osmané a Evropa do roku 1526.
25. Renesance a humanismus.
26. Dokončení reconquisty na Pyrenejském poloostrově. Zámořské objevy a jejich
důsledky.
27. Nástup Lucemburků na český trůn. Domácí a zahraniční politika Jana Lucemburského a
Karla IV. Lucemburkové v evropském politickém kontextu 14. a 15. století.
28. Václav IV. a krize společnosti za jeho vlády. Husitství a husitské války.
29. Doba poděbradská. 40. – 70. léta 15. století. Náboženský, ekonomický a politický
vývoj.
30. Doba jagellonská. Počátek stavovské monarchie. Náboženský, ekonomický a politický
vývoj.
31. Náboženská reformace v Evropě 16. století.

32. Mocenský vzestup a úpadek španělské a rakouské větve Habsburků v letech 1526 –
1714.
33. Opravné směry uvnitř římskokatolické církve, tridentský koncil a počátky
protireformace.
34. Osmané a Evropa 1526 – 1740.
35. Hospodářské a sociální poměry v západní Evropě v 16. - 18. století.
36. Vnitřní války v Nizozemí a ve Francii v 16. století.
37. Třicetiletá válka a její následky.
38. Raně novověká Anglie/Velká Británie: od porážky Španělska k hannoverskému
nástupnictví.
39. České země za vlády Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Rudolfa II.
40. Země Koruny české ve století po třicetileté válce.

Okruh III.
41. Osvícenské reformy v habsburské říši 1740-1792.
42. Evropská kultura 2. poloviny 18. a počátku 19. století: osvícenská věda a filozofie,
klasicismus, (pre)romantismus.
43. Francouzská revoluce a napoleonské války.
44. Vídeňský kongres, uspořádání Evropy a předbřeznové Rakousko.
45. Průmyslová revoluce v Evropě a v českých zemích.
46. Vznik novodobých národů, české národní hnutí od osvícenství k politickému programu
roku 1848.
47. Revoluční vlna v Evropě a v českých zemích v letech 1848/49, epocha neoabsolutismu
(do 1859).

48. Habsburské mocnářství 1860-1918: vnitropolitický a zahraničněpolitický vývoj.
49. České národní hnutí a česká politika v období 1848-1914.
50. Kultura 19. a počátku 20. století v Evropě, umělecké a myšlenkové proudy
(romantismus, biedermeier, liberalismus, socialismus, feminismus, realismus,
positivismus, dekadence, impresionismus apod.).
51. První světová válka (příčiny, průběh, důsledky), Češi a první světová válka, domácí a
zahraniční odboj v souvislosti s vývojem války.

52. Vznik a budování Československa, Versailleský mírový systém 1919-1929.
53. Evropská a československá kultura mezi dvěma světovými válkami.
54. Ruské revoluce, Sovětský svaz, nacistické Německo a nástup dalších nedemokratických
režimů.
55. Hospodářská krize, svět a ČSR ve 2. polovině 30. let.
56. Příčiny, průběh druhé světové války.
57. Mnichov, druhá republiky, Protektorát, odboj.
58. Politické, hospodářské a sociální důsledky druhé světové války v Evropě a
Československu (1945-1949).
59. Komunistické Československo (1948-1989).
60. Studená válka a bipolární svět.

