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Instrukce pro státní závěrečné zkoušky  

Bakalářské studium 

SP: Historické vědy 
SO: Kulturní historie   
 
ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ: 
Student/ka vyplní na studijním oddělení Přihlášku ke Státní závěrečné zkoušce, a to nejpozději 
v termínu určeném harmonogramem FF UJEP. V přihlášce uvede zvolené období (viz Způsob 
zkoušky) Student/ka je dále povinen/a se zapsat na SZZ  i prostřednictvím IS Stag. 
 
ZPŮSOB ZKOUŠKY: 
Student/ka, který/á se řádně přihlásil/a ke SZZ, odevzdá nejméně 14 dní před termínem 
konání zkoušky na sekretariát katedry historie seznam prostudované odborné literatury z 
historie, dějin umění a kulturní historie (max. 30 titulů).  
 
 
-> ČESKÉ A OBECNÉ DĚJINY  
Student/ka si losuje otázky z vybraného období (pravěk a starověk, středověk, raný novověk, 
19. století, 20. století). Losem tak získává jednu otázku z vybraného časového období dějin, 
druhá otázka je k ní přiřazena proporčně.   
 
-> KULTURNÍ HISTORIE 
Student/ka si losuje jednu otázku ze zvoleného období (starší/novější) dějin výtvarného umění 
(viz. dělení níže) a jednu otázku z metodologické a teoretické problematiky KH.  
 
 

Přehled okruhů otázek 
 

 
->ČESKÉ A OBECNÉ DĚJINY  
 
Pravěk a starověk 
1. Metody současné archeologie. 
2. Proces antropogeneze. 
3. Pravěké osídlení na území ČR (paleolit až doba železná). 
4. Neolitická revoluce a vznik prvních státních útvarů na Blízkém východě. 
5. Staroorientální státy. 
6. Antická civilizace (Řecko, Řím). 
 
Středověk 
1. Evropa a naše země v době stěhování národů. 
2. Slovanské osídlení na území ČR v 6. -9. století. Velká Morava. 



3. Byzantská říše, Balkán a východní Evropa od Justiniána do nástupu Osmanů.  
4. Vznik českého přemyslovského státu a jeho vývoj až do roku 1000. 
5. Evropa raného a vrcholného středověku. 
6. Středověká církev - zápas o investituru, kultura a vzdělanost středověku. 
7. Proměny českého státu za vlády Přemyslovců a Lucemburků. 
8. Husitské války (průběh, význam, důsledky) 
9. České země za vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců. 
10. Habsburkové na českém trůně. 
11. Humanismus a renesance v Čechách a na Moravě. 
12. Latinská Evropa pozdního středověku a počátku novověku – základní etapy politického 

vývoje. 
 
Raný novověk 
1. Evropská reformace a renesance. 
2. Třicetiletá válka v Evropě 
3. Třicetiletá válka na našem území. Hospodářské a společenské důsledky pro české země. 
4. Náboženské poměry v českých zemích 17. a 18. století. 
5. Venkovské obyvatelstvo v českých zemích v 17. a 18. století. Povstání poddaných. 
6. Politické, společenské a hospodářské proměny 17. a 18. století v Evropě. 
7. Hospodářské proměny 17. a 18. století v českých zemích. 
8. Osvícenský absolutismus a české země  
9. Revoluce 17. a 18. století (Anglie, Amerika, Francie). 
10. Koloniální mocnosti a kolonie v 17. až 19. století. 
11. Formování novodobého českého národa. 
 
19. století 
1. Evropská politika v první polovině 19. století. Revoluční rok 1848 v Evropě. 
2. Metternichovský absolutismus a revoluční rok 1848/49 v českých zemích. 
3. Spojené státy americké v 19. století. 
4. Hlavní společenské ideje a proměna evropské společnosti v 19. století.  
5. Průmyslová revoluce v Evropě a v českých zemích. 
6. Problematika Balkánu v 19. století. 
7. Národnostní otázka a proměna politického i společenského života v českých zemích až do 

1. světové války. 
8. Dělnická otázka v 19. a na počátku 20. století v českých zemích. 
 
20. století 
1. První světová válka (příčiny, průběh, důsledky).  
2. Česká a slovenská otázka za I. světové války. 
3. Rusko, resp. SSSR v letech 1917-1941. 
4. Vznik samostatného československého státu. 28. říjen 1918. 
5. Versailleská mírová soustava a poválečné uspořádání Evropy. Výmarská republika 1919-

1932. 
6. Vývoj Československé republiky 1918-1938. 
7. Autoritářské a totalitní režimy v Evropě mezi dvěma válkami. 
8. Spojené státy americké v meziválečném období. 
9. Mnichov 1938. 
10. Druhá československá republika.  
11. Protektorát Čechy a Morava a česká společnost. 
12. Druhá světová válka (příčiny, průběh, důsledky) a poválečné uspořádání světa. 
13. Československo v letech 1945-1948. Únor 1948.  
14. Studená válka a poválečný vývoj USA a SSSR.  
13. Sovětský mocenský blok (formování, vývoj, rozpad) 
15. Komunistický totalitní režim v Československu. 
16. Evropská integrace. 
17. Svět po druhé světové válce – proces dekolonizace, země třetího světa. 
18. Problematika Blízkého východu do II. světové válce. 



19. 60. léta v Československu (Kulturní, společenský a politický vývoj.  Pražské jaro 1968) 
20. Československo v období „normalizace“ a pád komunistického režimu. 

 
 

->KULTURNÍ HISTORIE 
 
Dějiny umění – starší období 

 
1. Pravěké umění 
2. Umění světa řeckého starověku 
3. Římské umění 
4. Raně křesťanské umění 
5. Umění raného středověku 
6. Předrománské umění v českých zemích 
7. Románské umění v Evropě a českých zemích 
8. Gotická architektura v Evropě a českých zemích 
9. Gotická plastika a malba v českých zemích 

 
Dějiny umění – novější období 

 
1. Italská renesance 
2. Zaalpská renesance 
3. Renesance v českých zemích 
4. Barokní umění v Evropě 
5. Barokní umění v českých zemích 
6. Klasicismus a romantismus 
7. Architektura 19. století 
8. Malířské proudy 19. století 
9. Architektura 20. století 
10. Umělecké proudy 1. poloviny 20. století 
11. Umělecké tendence po roce 1945 
 
Metodologická a teoretická problematika 
 
1. Mezníky v proměně kulturní krajiny českého státu (středověk až 20. století) 
2. Územní vývoj českého státu (středověk až 20. století 
3. Vývoj péče o památky ve střední Evropě od 2. pol. 19. století do r. 1945 
4. Současná legislativa a praxe péče o památky 
5. Literární díla před vznikem kulturní historie jako oboru (traktáty, renesanční a barokní 

umělecké biografie, významné postavy) v Evropě a českých zemích 
6. Kulturní historie (základní charakteristika oboru, vývoj, významné postavy, literatura) 
7. Struktura a typy muzejních a galerijních institucí v ČR 
 
 
 
 
 
 

 

 


