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Československé, české a světové soudobé dějiny 

(2. část státní závěrečné zkoušky) 

 

Studující může přistoupit k plnění zkoušky až po úspěšném absolvování následujících před-

mětů: Československé soudobé dějiny (1945–1968), Světové soudobé dějiny (1945–1968), 

Československé soudobé dějiny (1968–1989), Světové soudobé dějiny (1968–1989), Česko-

slovenské a české soudobé dějiny (po roce 1989), Světové soudobé dějiny (po roce 1989). 

 

V případě, že se studující nestihne z termínu včas odhlásit a nebude moci ke zkoušce z dů-

vodu nesplněné prerekvizity přistoupit, rozhoduje o omluvě či propadnutí termínu zkušební 

komise. 

 

Průběh zkoušky 

 

Témata státní závěrečné zkoušky jsou rozdělena do šesti bloků (A, B, C, D, E, F), které dohro-

mady obsahují 30 okruhů. Studující si předem zvolí z každého bloku 1 téma, celkem tedy 

zkušební komisi v den zkoušky nahlásí 6 vybraných otázek. Komise následně z těchto 6 ok-

ruhů vybere 2 (1 z československých a 1 ze světových dějin), z jejichž problematiky studují-

cího zkouší. Studující odpovídá bezprostředně po zadání vybraných témat. U státní závěrečné 

zkoušky se předpokládá znalost povinné literatury k uvedeným povinným předmětům. 
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1) Československé dějiny od roku 1945 

 

A1) Obnovení Československa a tzv. Třetí republika 

A2) Mezinárodní postavení Československa v letech 1945–1968 

A3) Tzv. zakladatelské období komunistického režimu 1948–1953 (politický, socioekono-

mický a kulturně-společenský vývoj) 

A4) Problémy destalinizace, tzv. československé reformy a pražského jara a jeho potlačení 

A5) Československo a národnostně-menšinová problematika v letech 1945–1968 (na pří-

kladu česko-slovenských, česko-německých vztahů apod.) 

 

B1) „Normalizace“ v Československu 

B2) Formování opozice, vznik Charty 77 a pozdější opoziční hnutí 

B3) Každodennost v „normalizaci“ a tzv. socio-patologické jevy 70. a 80. let 20. století 

B4) „Přestavba“ v Československu, revoluční události roku 1989 a pád komunismu 

B5) Občanské fórum, jeho vznik, vývoj a zánik a ustavení stranického systému 

 

C1) Spor o pojetí veřejného prostoru Havel/Klaus 

C2) Ekonomická transformace Československa 

C3) Rozpad Československa 

C4) Problémy postsocialistického antikomunismu, transformace KSČ, politika paměti 

C5) Integrace ČR do EU/NATO versus postsocialistický nacionalismus a pravicový radikalis-

mus 

 

2) Světové dějiny od roku 1945 

 

D1) Ustavení bipolárního světa, formování tzv. lidově-demokratických režimů 

D2) Západ v počátcích studené války, evropská společenství a jejich vztahy s USA 

D3) Konflikty a krize studené války: Berlín, Korea, Maďarsko, Kuba, válka v Indočíně, Střední 

Východ 



 
 

 

 

 

 

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň 

http://ohsd.fhs.cuni.cz/ 

D4) Generace 40. let, „baby boomers“, sociokulturní změny, ideové proudy, koncepty spole-

čenského angažmá, kritika autorit 

D5) „Revoluční“ rok 1968 v mezinárodní perspektivě, 60. léta ve vzpomínání a „mýtus 60. 

let“ 

 

E1) Détente a její problémy a průběh od 60. let až do roku 1979 

E2) Konec détente, invaze do Afghánistánu, druhá studená válka, krize euroraket 

E3) Opoziční hnutí ve Východní Evropě, Helsinský proces, polský případ - hnutí Solidarita 

E4) Nástup Michaila Gorbačova, perestrojka v SSSR 

E5) Revoluční rok 1989 

 

F1) Rozpad bipolárního světa, konceptualizace postkomunismu 

F2) Rozpad SSSR a Jugoslávie a související konflikty 

F3) 11. září 2001, „Válka proti teroru“ a zahraniční intervence a bezpečnostní situace ve 

světě 

F4) Problémy Blízkého východu, Arabské jaro 

F5) Populismus, putinovské Rusko, nová média a jejich dopady na veřejnou sféru 

 


