Návrh otázek z českých dějin středověku (do 1648) pro bakalářské závěrečné zkoušky:
1) Příchod Slovanů do střední Evropy - Sámova říše
2) Velká Morava jako první státní útvar na našem území (případně spojit vůbec s
prvními státy středoevr. Slovanů)
3) Počátky českého státu a jeho vývoj do konce 10. století
4) Geografické podmínky, hospodářské poměry a společenský vývoj v českém státě v
10 - 12. století
5) Hlavní události českých dějin 11, - 12. století (postavení knížat, moravští
Přemyslovci, vztah k Římské říši nár. německého)
6) Hospodářské změny ve 13. století - kolonizace, města
7) Vnitřní a zahraniční politika posledních Přemyslovců
8) Český stát za vlády Jana Lucemburského
9) Státoprávní poměry za Karla IV. - Svatováclavská koruna
l0) Postavení církve v českém státě ve 13.a 14. století - projevy reformního hnutí v
Čechách
11) Společenská krize českého státu za Václava IV. a její projevy
12) Počáteční období husitské revoluce
13) Charakteristika hlavních politických směrů v husitském revolučním hnutí
14) Vývoj českého státu v letech 1434 - 1458, význam tzv. landfrýdů
15) Charakter vnitřní a zahraniční politiky Jiřího z Poděbrad
16) Soupeření šlechty a měst v době vlády Jagelonců
17) Náboženské poměry v českém státě po husitské revoluci - podstata kompaktát
18) Změny hospodářských poměrů na přelomu 15. a 16. století, tzv. režijní hospodaření
šlechty
19) Okolnosti nástupu Habsburků na český trůn
20) Podstata politických konfliktů české šlechty s Habsburky v 1. polovině 16. století
21) Ohlas reformace v Čechách v 16. století a její vliv na náboženské poměry
22) Mezinárodní postavení Habsburské monarchie v 16. století - její vztahy k Svaté říši
římské a Turecku
23) Růst společenského a politického napětí v habsburské monarchii od konce 16.
století
24) Český stavovský odboj v letech 1618 - 1620 jako součást evropských konfliktů

25) Vliv 30 - tileté války na situaci v Čechách (bude spojeno s otázkou z obecných
dějin)
26) Tzv „česká otázka“ v průběhu 30 - tileté války
27) Život ve středověkém městě (zaměstnání obyvatel, řízení města, výstavba, úroveň
vzdělání)
28) Vývoj státoprávních poměrů v českém státě - nejdůležitější české středověké
zákoníky a jejich charakter
29) Formování šlechty v českém státě (beneficiární a pozemková šlechta), změny v
postavení šlechty a jejího vztahu k panovníkovi ve 14. - 16. století.
30) Život poddaných na venkově, změny v jejich postavení ve 13. - 16. století

Bc. - otázky pro SZZ
1648-1918
1. Panovnický absolutismus, český stát a pobělohorská společnost.
2. Zahraniční politika posledních Habsburků (války s Ludvíkem XIV, s Turky a o
dědictví španělské.
3. Rekatolizace českých zemí a kultura baroka.
4. Postavení venkovského lidu v pobělohorské období a nevolnické povstání 1680..
5. Války Marie Terezie o dědictví 1740-1763 (slezské války a válka sedmiletá).
6. Příčiny a počátky reforem Marie Terezie. Nástup osvícenského absolutismu.
7. Merkantilismus v habsburské monarchii a rozvoj manufakturního podnikání
v českých zemích (příčiny, počátky procesu a jeho rozmach, hlavní obory výroby,
představitelé).
8. Zemědělská výroba v 2. polovině 18. století, přetrvávající znevolnění poddaných a
selské povstání 1775.
9. Vyvrcholení osvícenského absolutismu. Úsilí Josefa II. o reformu pozdně feudálního
systému (1780-1792).
10. Česká kultura osvícenské a napoleonské epochy.
11. České národní obrození (1781-1848) - podstata a charakter, periodizace, hlavní
představitelé a program jednotlivých etap.
12. České země za napoleonských válek a upevňování františkovsko-metrnichovského
absolutismu (1792-1848)
13. Průmyslová revoluce a industrializace českých zemích v letech 1800-1867.
(Význam termínu průmyslová revoluce a její místo v evropských dějinách, hlavní
průmyslová odvětví, podíl českého a německého kapitálu na industrializaci, parní
stroj a revoluce v dopravě)
14. Revoluce 1848 v českých zemích - příčiny, politická diferenciace v českém táboře,
hlavní události, výsledky.
15. Politický vývoj českých zemí v 2. polovině 19. století (pokusy o řešení vztahu
k Vídni, diferenciace českého politického tábora, pokusy o řešení vztahu Čechů a
Němců v českých zemích)

16. Hospodářský vývoj českých zemí v 2. polovině 19. století a vznik sociální otázky
(rozmach dělnického hnutí).
17. Dotvoření české politické struktury a hlavní české politické strany předvečer první
světové války.
18. Česká společnost a kultura na přelomu 19. a 20. století.
19. České země za první světové války.
20. Český a slovenský národně osvobozenecký zápas za první světové války.
1918-1971
1. Vznik ČSR v roce 1918 a problémy budování státu (mezinárodní uznání, stanovení
hranic a jejich zabezpečení, národnostní struktura, politický systém, politické strany a
jejich představitelé).
2. Místo ČSR v rámci versailleském systému a zahraniční politika státu v letech 19181938.
3. Hlavní politické osobnosti meziválečného Československa - charakteritika jejich
postojů a názorů (T.G.Masaryk, E. Beneš, M. R. Štefánik, A. Švehla, K. Kramář a
další).
4. Hospodářský vývoj meziválečného Československa (ztráta trhů po velké válce,
konjuktura, velká hospodářská krize a její důsledky
5. Politický extremismus v ČSR a jeho představitelé do poloviny 30. let.
6. Ohrožení ČSR fašismem v 2. polovině 30. let (fašismus českých Němců, ohrožení ze
strany Hitlerova Německa, politika appeasmentu, Mnichovský diktát a jeho
důsledky).
7. Čechoslovakismus a proměny česko-slovenských vztahy v meziválečném období.
8. Rozvoj české kultury v období mezi světovými válkami.
9. ČSR od Mnichova do zániku republiky 15. března 1939.
10. České země v době okupace 1939-1945 (právní postavení českých zemí, systém
vlády, persekuce a represe, hospodářství a nucené práce, přídělový systém).
11. Protifašistické odbojové hnutí v protektorátě a na Slovensku za druhé světové války.
12. Politický systém ČSR v letech 1945-1948 (Národní fronta a její politický systém,
politické strany, pravomoci vlády, prezidenta a parlamentu, zahraniční politika,
postavení Slovenska, společenské organizace)
13. Poválečný vývoj v letech 1945-1947 (vládní program a jeho realizace, řešení otázky
menšin, měření sil ve volbách a první projevy vnitropolitické krize).
14. Zápas KSČ o ovládnutí státu (podzim 1947, první vážné spory a konflikty,
představy KSČ a nekomunistických stran na řešení možné vládní krize, únor 1948,
přechod ke komunistické diktatuře)
15. Československo v době stalinismu a při jeho překonávání od roku 1948 do poloviny
60. let (politický vývoj, komunistická diktatura a represe, plánované hospodářství,
měnová reforma a společenské změny)
16. Společenská krize 60. let a československá reforma sovětského socialismu
17. Invaze armád Varšavské pětky v srpnu 1968 a potlačení reformy (do r. 1971).

