Politické dějiny
1. Dědictví Západořímské říše – struktura a vývoj nástupnických států (na území býv.
Germánie, Galie, Ibérie a Itálie)
2. Proměny dědictví antického Říma na východě – Byzanc (Arabové a Osmané)
3. Etatizace střední a východní Evropy (Velká Morava, Čechy, Polsko, Maďarsko, Rusko)
4. Vývoj středoevropského prostoru a „české“ společnosti za posledních Přemyslovců
5. Lucemburské panství v Evropě
6. Západní Evropa ve vrcholném a pozdním středověku – Francie a Anglie
7. Křížové výpravy, střety a setkání západních křesťanů s „jinými“ (Svatá země, východ
Evropy, západní hereze, rekonkvista)
8. České země a husitství, husitská tradice v českých národních dějinách
9. České země a integrace středoevropského prostoru za Jagellonců (Polsko, Litva,
Uhry…)
10. Zrod moderního státu: stavovství a absolutismus, počátky konstitucionalismu a
parlamentarismu – na příkladu Španělska, Francie, Anglie, Polska, Rakouska
11. Evropa, Afrika a „Nový“ svět: proměny vzájemných kontaktů od 15. do 20. století
(Severní a Jižní Amerika, Austrálie)
12. Evropa a „Orient“ v 18. – 20. století: srovnání (zvláště s Osmanskou říší, Čínou,
Japonskem a Indií)
13. Revoluce v moderní době: charakteristika pojmu, stručný průběh významných
revolucí a jejich srovnání – na příkladu anglické, holandské, americké, francouzské a
ruské revoluce
14. Vytváření moderních národů a občanské společnosti, tzv. jaro národů 1848,
problematika českého a německého národního hnutí v českém prostředí
15. Ústavní vývoj a politický systém v Rakousku a v Rakousko-Uhersku v letech 18481918 a na území Československa v letech 1918-1989
16. První světová válka na bojištích a v zázemí (se zvláštním zřetelem na politické příčiny
a důsledky konfliktu, zejm. v Evropě a v Rusku)
17. Druhá světová válka na bojištích a v zázemí (se zvláštním zřetelem na politické příčiny
a důsledky konfliktu v Evropě i v zámoří)
18. Komunistický režim ve východní Evropě a v Československu – charakteristika, fáze,
problémy interpretace
19. Klíčové mezníky a události Studené války
20. Politické výzvy poválečné Evropa – rozpad koloniálního systému a evropská integrace

Hospodářské a sociální dějiny
1. Vytváření šlechtických vrstev a jejich postavení ve společnosti. Od pozdní antiky
k feudalismu
2. Hospodářské a sociální změny v Evropě ve 12. - 13. století
3. Proměny města a venkova (od antiky k moderní době)
4. Pojem „kolonizace“ v evropských dějinách
5. Válka v evropské dějinné perspektivě (hospodářské a sociální důsledky, vliv válek a
armád na stát a společnost)
6. Dálkový obchod a jeho evropská centra v historické perspektivě
7. „Na dně a na okraji“ – opomíjení, utlačovaní a revoltující v evropských dějinách
8. Vývoj moderní hospodářské struktury: proměny zemědělství v 18. – 20. století,
proces industrializace a jeho (proto)fáze, rozvoj bankovního sektoru a různých forem
podnikání
9. Rodina a dětství v historické perspektivě, demografické změny v Evropě od antiky po
moderní dobu
10. Problematika genderu. Proměny postavení žen a mužů ve společnosti napříč různými
kulturami od antiky po moderní dobu
11. Proměny tržního hospodářství a dějiny ekonomických teorií (na příkladech z
Anglie, USA, Japonska, Německa, Ruska)
12. Sociální otázka a formy emancipace dělnictva, postavení rolnictva a středních vrstev
v 19. a 20. století
13. „Zdraví a nemoc, tělo a věda“: vznik moderní medicíny, hygieny a zdravotní péče
14. „Od politické ekonomie socialismu k liberálně tržnímu hospodářství“: problematika
transformace národních ekonomik – na příkladech z historické praxe
15. Globalizace dnes a její předstupně v 19. a 20. století
16. Formy diskriminace ve 20. století, jejich projevy a překonávání (se zvláštním zřetelem
na rasovou a sociální segregaci a příklady genocid)
17. Klimatické změny a lidské dějiny
18. Velké objevy a jejich dopad na vývoj lidské společnosti (na příkladech elektřiny, páry,
spalovacího motoru, atomu, výpočetní techniky apod.)
19. „Migrace“ v historické perspektivě
20. Hospodářské a sociální „krize“ jako historický činitel

Kulturní dějiny
1.
2.
3.
4.

Dědictví antické mytologie a náboženství v evropské kultuře
Antické kořeny evropské kultury (vzdělávání, právo, medicína)
Náboženství Knihy – počátky a základní charakteristiky judaismu, křesťanství a islámu
Východní a západní křesťanství – (hierarchie, vývoj papežství, mnišství,
obrazoborectví, velké schizma)
5. Středověká vzdělanost (univerzita, filozofie, písmo, knižní kultura, skriptoria,
knihovny)
6. Románská a gotická kultura
7. Humanismus a renesance v celospolečenských souvislostech
8. Reformace a protireformace
9. Kultura doby baroka
10. Vědecká revoluce v 17. století a rozvoj raně novověké vědy
11. Osvícenství v teorii a praxi, jeho zdroje a důsledky
12. Národy a nacionalismus v teorii a historiografické praxi (Ernest Gellner, Eric
Hobsbawm, Miroslav Hroch, Benedict Anderson a další)
13. Moderní školství – socializace pod (státní) kontrolou (alfabetizace, všeobecná školní
docházka, moderní univerzitní vzdělání), výchova a politika
14. „Od Gutenberga k Facebooku“: nové formy komunikace (včetně knižní kultury, tisku,
železnice a dalších technických vymožeností, reklamy, sociálních sítí)
15. Myšlenkové směry 19. století (liberalismus a neoliberalismus, konzervativizmus,
socialismus, marxismus, anarchismus, feminismus apod.)
16. Ideologie 20. století: fašismus, komunismus, nacismus
17. Vzpomínková kultura: symboly a rituály v moderní době (pomníky, slavnosti, národní
a státní svátky a symboly)
18. Masová zábava, populární kultura a avantgarda v 19. a 20. století
19. Zachování a ochrana kulturního dědictví v minulosti i dnes (mecenášství, sběratelství,
paměťové instituce apod.)
20. Otázky a koncepty soudobé historiografie (se zvláštním zřetelem na školu Annales,
lingvistický obrat a problematiku orální historie)

