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Predmet: Všeobecné dejiny 
 

1. Oblasť Stredozemného mora v 9. – 11. storočí (Byzancia, Európa, Arabi, Orient) 
2. Šľachta a panovník v Poľsku na pozadí historickej reality 14. - 18. storočia   
3. Absolutizmus vo Švédsku. (16. – 18. storočie) 
4. Od Brandenburska k Pruskému kráľovstvu (15. – 18. storočie) 
5. Burgundsko v 14. a 15. storočí     
6. Osmanská ríša – (panovník a štát v 14. – 18. storočí) 
7. Podoby španielskeho absolutizmu v 15. – 18. storočí 
8. Podoby francúzskeho absolutizmu (16. – 18. storočie) 
9. Rozdiely a spoločné znaky Stalina a Hitlera a ich režimov 
10. Operácia Overlord 
11. Priebeh druhej svetovej vojny (od podpísania paktu Molotov - Ribbentrop po kapituláciu 

Japonska) 
12. Ženské hnutie v dejinách (vývoj hnutia doma i v zahraničí, významné osobnosti, dokumenty, 

dobové diskusie).  
13. Pojmy "šoa" a "genocída" ako metodologický problém 
14. Teoretické východiská antisemitizmu 
15. Príprava apokalypsy (politika Tretej ríše voči židovským spoluobčanom v rokoch 1933 - 

1938) 
16. "Konečné riešenie" židovskej otázky (1941 - 1942) 
17. Protižidovské besnenie kulminuje (1943 - 1945) 



X Tézy na štátnice - magisterské štúdium odbor História 2016 - 2017 

 
Predmet: Slovenské dejiny 
 

1. Typológia písomných prameňov k dejinám stredovekého Uhorska 
2. Územie Slovenska v 9. storočí a na začiatku 10. storočia (situácia na začiatku 9. storočia, 

vznik a dejiny Veľkej Moravy, príchod Maďarov a vznik Uhorského kráľovstva, písomné a 
archeologické pramene) 

3. Kristianizácia Slovanov s dôrazom na územie dnešného Slovenska v ranom stredoveku 
(prehľad bádania, kresťanské misie pred príchodom sv. Cyrila a Metoda, byzantská misia sv. 
Cyrila a Metoda, cirkevná správa na území Veľkej Moravy) 

4. Mníšske a žobravé rehole na území dnešného Slovenska v stredoveku  
5. Bitka pri Moháči a jej vplyv na ďalší vývoj v Uhorsku 
6. Šírenie reformácie a protireformácia v Uhorsku  
7. Protihabsburské povstania uhorskej šľachty 
8. Reformy cisára Karola VI. a vláda Márie Terézie 
9. Vláda Jozefa II ako predstaviteľa osvietenského absolutizmu 
10. Slovenský autonomizmus 
11. Slovenská otázka v čase 2. svetovej vojny 
12. Režim a štruktúra Slovenskej republiky (1939-1945) 
13. Slovenské národné povstanie 
14. Tzv. Židovská otázka a jej „riešenie“ na Slovensku (1938-1945) 
15. Rehabilitácie a ich politické dopady - náčrt vývoja v ČSR v rokoch 1956 - 1966 
16. Predjarie - vývoj v Československu v rokoch 1963 - 1967 
17. Invázia v roku 1968 a normalizácia.  
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Predmet: Metódy historického výskumu 
 

1. Historická veda, predmet jej skúmania, problém pravdy a objektivity 
2. Historické pramene, ich klasifikácia, kritika a interpretácia 
3. Archívny systém v SR. Typy štátnych a iných archívov. Vznik a vývoj archívneho 

systému na Slovensku. Elektronická archivácia dokumentov a ich 
digitalizácia 

4. Tvorba odborného textu – typy prác historika 
5. Metódy historického bádania (analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, priama, nepriama, 

progresívna, retrospektívna, komparatívna, štrukturálna analýza, typologická, metóda sondy, 
biografická – genealogická, filologická, geografická, štatistická, demografická) 

6. Slovenská historiografia po vzniku ČSR (osobnosti, inštitúcie a centrá výskumu) 
7. Rodové štúdiá ako veda – predmet skúmania, výskumné metódy, charakteristika pojmového 

aparátu, postavenie v systéme vied, významné osobnosti. Súčasné smery feministického 
myslenia. 

8. Oral History a využitie ústnych prameňov v historickom výskume 
9. Enviromentálna história  
10. Historiografia na území Slovenska od baroka do roku 1918 
11. Interdisciplinarita v historickom výskume (spolupráca histórie s inými vednými disciplínami) 
12. Historiografia za totality 
13. Pomocné vedy historické a práca s historickými prameňmi 

 
 


