
Státní závěrečná zkouška 
Státní závěrečná zkouška z oboru Teritoriální studia se skládá ze tří částí: 

 

I. Obhajoba bakalářské práce 

 

II. Ústní zkouška z problematiky české současnosti - tématické okruhy - u státní zkoušky se 

vybírá jeden z okruhů: 

1. Proměny české společnosti po roce 1989  

2. Rozpad Československa a česko-slovenské vztahy 
3. Vnější kontext českého vývoje po roce 1993 

4. Politický vývoj České republiky 
5. Metodologická reflexe současné české společnosti 

6. Mediální reflexe české současnosti (informační kvalita a politická dezinformace, charakter 
zpravodajství, vlastnické zázemí české mediální scény) 

7. Současnost a politická manipulace (mediální agenda a válečné krize, role politického skandálu, 
korupce v ekonomice a politice) 

 

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

zvoleného teritoria jeden z okruhů: 

 

1. Postsovětský prostor 
a) rozpad Sovětského svazu a vznik postsovětského prostoru 

b) politické systémy postsovětských států 
c) koncepce ruské zahraniční politiky a postsovětského prostoru 

d) SNS a další varinaty regionální integrace 
e) postsovětský prostor a vztahy s velmocemi 

f) ekonomické a energetické aspekty vývoje postsovětského prostoru 
g) hlavní rysy vnitřního vývoje jednotlivých států 

 
2. Střední Evropa 

a) konec komunistických režimů a jeho vliv na další vývoj regionu 
b) vývoj ústavních a politických systémů 

c) hospodářská transformace 
d) postkomunistická střední Evropa v mezinárodních vztazích po roce 1990 

e) regionální integrace 
f) východní rozšíření NATO 

g) východní rozšíření EU 
 

3. Balkán 
a) rozpad komunistických režimů na Balkáně a startovací podmínky postkomunistického vývoje 

b) rozpad Jugoslávie – vnitřní a vnější parametry 
c) otázka Kosova 

d) Balkán a evropský integrační proces 
e) teritoriální, politické a menšinové spory současného Balkánu 

f) Balkán v ekonomicko-energetických kontextech 
g) řecká ekonomická krize 

 
4. Německy mluvící země 

a) politický vývoj v Německu po roce 1990 
b) politický vývoj v Rakousku po roce 1990 

c) NMZ v mezinárodních vztazích po roce 1990 
d) sociální a hospodářský vývoj NMZ po roce 1990 

e) Německo a Rakousko a jeho sousedé 
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f) Německo a Rakousko a evropská integrace 
g) německá a rakouská kultura po roce 1990. 

 
5. Západní Evropa 

a) evropská integrace a západoevropské státy 
b) zahraniční politika západoevropských států 

c) NATO a obranná politika západní Evropy 
d) západní Evropa a Spojené státy 

e) hospodářský vývoj západní Evropy po roce 1990, reakce na současnou krizi 
f) vnitropolitický vývoj Francie a Velké Británie 

g) západní Evropa a globální problémy a bezpečnost (ekologie, globalizace, terorismus, islám, 
migrace) 

 
6. USA 

a) zvláštní rysy USA a amerického národa 
b) socio-etnické problémy 

c) ústavní a politický systém USA (checks and balances) 
d) dobrovolné asociace a sociální kapitál 

e) imigrační problém 
f) americká ekonomik po ukončení studené války 

g) mezinárodní postavení USA a globalizace 
 

7. Dálný východ 
a) východní Asie v mezinárodních vztazích po roce 1990 

b) ekonomická dynamika regionu  
c) spory a problémy, vyrovnání s minulostí 

d) japonská ekonomika a politická emancipace 
e) rozdělená Korea 

f) čínská cesta 


