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Instrukce pro státní závěrečné zkoušky
Bakalářské studium
SP: Historické vědy
SO: Dokumentace památek (zahájení studia 2015 a novější – prezenční i kombinované
studium)
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 DĚJINY
Student/ka si losuje otázky z vybraného období (středověk, raný novověk, 19. století, 20.
století). Losem tak získává jednu otázku z vybraného časového období dějin, druhá otázka je
k ní přiřazena proporčně.
-> DOKUMENTACE PAMÁTEK
Student/ka si losuje jednu otázku z Dějin architektury a jednu otázku z metodologické a
teoretické problematiky Dokumentace.

Přehled okruhů otázek
->ČESKÉ DĚJINY
Středověk
1. Stěhování národů. Osídlení a vývoj na území ČR v 6. - 9. století.
2. Velká Morava
3. Vznik českého přemyslovského státu a jeho vývoj až do roku 1000.
4. Proměny českého státu za vlády Přemyslovců.
5. Lucemburkové na českém trůně.
6. Románská a gotická kultura na území ČR.
7. Husitské války (příčiny, průběh, důsledky).
8. České země za vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců.

Raný novověk
1. Habsburkové na českém trůně.
2. Humanismus a renesance v Čechách a na Moravě.
3. Stavovské povstání a Třicetiletá válka na našem území. 4. Náboženské a kulturní poměry
v českých zemích 17. a 18. století.
5. Venkovské obyvatelstvo v českých zemích v 17. a 18. století. Povstání poddaných.
6. Hospodářské proměny 17. a 18. století v českých zemích.
7. Osvícenský absolutismus a české země.
19. století
1. Formování novodobého českého národa.
2. Metternichovský absolutismus a revoluční rok 1848/49 v českých zemích.
3. Hlavní společenské ideje a proměna české společnosti v 19. století.
4. Průmyslová revoluce v českých zemích.
5. Národnostní otázka a proměna politického i společenského života v českých zemích až do
1. světové války.
6. Kulturní vývoj v 19. a na počátku 20. století v českých zemích.
20. století
1. Okolnosti vzniku samostatného československého státu. 28. říjen 1918.
2. Vývoj Československé republiky 1918-1938.
3. Mnichov 1938 a jeho důsledky.
4. Druhá československá republika.
5. Protektorát Čechy a Morava a česká společnost.
6. Československo v letech 1945-1948.
7. Komunistický totalitní režim v Československu.
8. 60. léta v Československu (kulturní, společenský a politický vývoj; Pražské jaro 1968).
90. Československo v období „normalizace“ a pád komunistického režimu.

->DOKUMENTACE PAMÁTEK
Dějiny architektury
1. Předrománská a románská architektura
2. Gotická architektura
3. Renesanční architektura
4. Manýrismus a počátky baroka
5. Barokní architektura
6. Klasicismus
7. Neoslohy 2. poloviny 19. století
8. Moderna, secese v Evropě a v Čechách
9. Purismus, funkcionalismus, mezinárodní styl
10. Architektura totalitních režimů
11. Architektura po druhé světové válce
Dokumentace
1. Stavba jako historický pramen.
2. Zákonná ochrana nemovitých památek a hmotných historických pramenů.
3. Stavební terminologie a popis.
4. Význam jednotlivých typů průzkumu a výzkumů pro získávání informací z historických
staveb.
5. Metoda stavebního měření, ortogonální metoda a odebírání profilace.
6. Výkresová dokumentace (dle ČSN 01 3420).
7. Fotogrammetrie v dokumentaci památek.
8. Geodetická metoda v dokumentaci památek.

9. 3D skenování v dokumentaci památek.
10. Speciální dokumentační a datační analytické metody (dendrochronologie, využití
termokamery a potrubní kamery, dron apod.)
11. Archeologické metody (dálkový průzkum země, povrchový průzkum, geofyzikální
metody apod.)

