
Státní závěrečná zkouška 
Státní závěrečná zkouška z oboru Soudobé dějiny se skládá ze tří částí: 

 

I. Obhajoba bakalářské práce 
 

II. Ústní zkouška z českých soudobých dějin - tématické okruhy – u státní zkoušky se vybírá jeden z 
okruhů: 
a) proměny české společnosti v letech 1939-1989 

b) československá a česká politika po roce 1939 
c) česko-slovenský problém 

d) vnější kontext československého vývoje – diplomacie a zahraniční politika 

e) historiografie a metodologie soudobých českých dějin 
f) mediální reflexe soudobých českých dějin (fakta a fikce v masmédiích, filmové obrazy druhé světové 

války a komunismu, komunismus a ideologie ve filmové a televizní tvorbě) 
g) soudobé české dějiny jako politický fenomén (propaganda, historická politika a ústavy národní paměti, 

historická politika a propaganda, soudobě dějiny v zahraniční politice, lustrační problematika) 

 
III. Ústní zkouška z dějin teritorií – tématické okruhy – u státní zkoušky se vybírá v rámci 

zvoleného teritoria jeden z okruhů: 
 
1. Soudobé dějiny východní Evropy 

a) Sovětský svaz a východní Evropa za druhé světové války 
b) specifické rysy stalinismu 1939-1953 

c) Chruščov a pokus o reformu 

d) neostalinská stabilizace za Brežněva 
e) Gorbačov a pokus o druhou reformu 

f) hospodářský vývoj v letech 1945-1992 

g) sovětsko-americké vztahy 1943-1992 
h) rozpad Sovětského svazu a vznik nástupnických států 

 
2. Soudobé dějiny střední Evropy 

a) druhá světová válka a její důsledky 

b) lidové demokracie a sovětizace 
c) středoevropský stalinismus 

d) pokusy o změnu režimů v letech 1953-1970 

e) reforma a stabilizace 70. a 80. let 
f) reakce na sovětskou přestavbu 

g) rozpad komunistických režimů 
 

3. Soudobé dějiny Balkánu 

a) druhá světová válka a její důsledky 
b) sovětizace Balkánu a sovětsko-jugoslávské schizma 

c) ekonomicko-politické aspekty balkánského stalinismu 

d) pokus o reformu 60. let a albánský a rumunský izolacionismus 
e) neostalinská krize a reakce na sovětskou politiku přestavby 

f) konec komunistických režimů 
g) příčiny a charakter jugoslávské krize 

 

4. Soudobé dějiny německy mluvících zemí 
a) „Stunde null“ – srovnání Německa a Rakouska v letech 1945 až 1949. 

b) Studená válka a Německo – srovnání 1. a 2. berlínské krize, Chruščovovo ultimátum, pád berlínské zdi 
a sjednocení Německa 

c) Společenské vývoj, protesty a reformy 60. let v SRN, terorismus v SRN – RAF. 

d) Rakouský politický vývoj 1945–1990. 
e) Německý politický vývoj 1945–1990. 

f) Vývoj německého a rakouského hospodářství po roce 1945. 

g) německá otázka jako problém světové, evropské a středoevropské politiky 
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5. Soudobé dějiny západní Evropy 

a) historie a paměť druhé světové války v západní Evropě 

b) západní Evropa a studená válka 
c) trauma dekolonizace 

d) vývoj a formy západoevropské integrace 
e) západní Evropa jako aktér mezinárodních vztahů v letech 1945-1900 

f) vnitropolitický vývoj zemí západní Evropy 1945-1990 

g) hospodářský vývoj zemí západní Evropy 1945-1990 
 

 

6. Soudobé dějiny USA 
a) USA od první světové války k politice New Deal 

b) USA ve druhé světové válce 
c) počátky studené války 

d) neklidná 60. léta a Vietnamská válka 

e) obnova postavení USA za Reagana 
f) konec studené války a začátek nových nejistot 

g) USA ve velmocenských vztazích 

 
 

7. Soudobé dějiny Dálného východu 
a) druhá světová válka a její důsledky pro komunistickou a nekomunistickou cestu vývoje 

b) korejská válka 

c) hlavní mezníky vývoje lidové Číny 
d) japonský technologický zázrak 

e) rozdělený korejský poloostrov 

f) východní Asie ve světové politice a ekonomice 1945-1990 

 

 


