
Tézy na štátnice - bakalárske štúdium odbor História 2015 - 2016 

 

Predmet: Všeobecné dejiny 

 

1. Druhy štátneho zriadenia v antickom Grécku – rodové zriadenie, archaické kráľovstvo, 

tyrania, oligarchia, timokracia, demokracia, spolky, helenistické monarchie – hlavní 

predstavitelia, úrady a inštitúcie. 

2. Hegemónie – snaha o presadzovanie vlastného vplyvu v Grécku – Peržania, Athény, Sparta, 

Théby, Filippos II. 

3. Helenistické veľmoci – Antigonovci, Seleukovci, Ptolemaiovci – od vzájomných sporov po 

ich podmanenie Rímom – 3.-1. stor. pred n. l. 

4. Res publica – politický systém rímskej republiky, inštitúcie, vnútropolitický vývoj 

5. Imperium Romanum -  geopolitické súvislosti vzniku a vývoja Rímskej ríše v období 

republiky a rímskeho cisárstva, správa štátu 

6. Kolapsy starovekého Ríma – pád rímskeho kráľovstva a vznik republiky, kríza rímskej 

republiky a vznik principátu, kríza principátu a vznik dominátu, rozpad Rímskej ríše 

7. Stredoveká Európa a islamský svet (pôsobenie proroka Mohameda a jeho nasledovníkov, 

konflikty medzi kresťanmi a moslimami, odkaz Arabov v oblasti kultúry a umenia) 

8. Konflikty v stredovekej Európe  

9. Franská ríša za vlády dynastie Merovejovcov a Karolovcov 

10.  Barbarské štáty na mape ranostredovekej Európy 

11.  Storočia byzantských dejín – najvýznamnejšie medzníky a panovníci v dejinách Byzantskej 

ríše 

12. Formovanie a upevňovanie národných monarchií, rozdelenie kresťanstva - náboženské spory 

v súdobej Európe (15. – 16. storočie) 

13. Vzostup Európy v 15. – 16. storočí, rozširovanie horizontov poznania (renesancia, zámorské 

objavy - ich dopad) 

14.  Náboženské a mocenské spory Európy sedemnásteho storočia 

15.  Európske a mimoeurópske konflikty, revolúcie osemnásteho storočia 

16.  Európa po Viedenskom kongrese a medzinárodné vzťahy do I. svetovej vojny 

17. Rusko, Sovietske Rusko a ZSSR 

18. Taliansko (od zjednotenie po koniec druhej svetovej vojny) 

19. Nemecko (od zjednotenie po koniec druhej svetovej vojny) 

20. Bipolarita v medzinárodných vzťahoch – studená vojna 

  



Tézy na štátnice - bakalárske štúdium odbor História 2015 - 2016 

 

Predmet: Slovenské dejiny 

 

1. Prvé historické etniká na území Slovenska – Kelti, Germáni 

2. Slovensko a Rímske impérium –  pramene, politické dejiny, osobnosti, Limes Romanus, 

rímske pamiatky na území Slovenska 

3. Panovníci  v dejinách Veľkej Moravy 

4. Písomné pramene k dejinám Veľkej Moravy a Uhorského kráľovstva 

5. Zmeny v hospodárskej politike stredovekého Uhorského kráľovstva 

6. Počiatky tureckej hrozby na stredoveké Uhorské kráľovstvo 

7. Významní predstavitelia jednotlivých dynastií na stredovekom kráľovskom stolci v Uhorsku.  

8. Slovensko v boji o uhorský trón medzi Ferdinandom Habsburským a Jánom Zápoľským v 

rokoch 1526 až 1543 

9. Reformácia a protireformácia na území Slovenska v rokoch 1549 až 1614 

10. Stavovské povstania v rokoch 1604 až 1711 a ich vplyv na územie Slovenska 

11. Slovenské národné obrodenie - od Antona Bernoláka(1787) po Ľudovíta Štúra(1847 

12. Revolučné roky 1848-1849 a Slováci 

13. Memorandové obdobie 

14. Boj za vznik Československa (1914-1918) 

15. Postavenie Slovenska v 1. ČSR – od žúp cez krajinské zriadenie až k autonómii 

16. Dezintegrácia ČSR - od Mníchova cez Žilinskú dohodu až k rozpadu republiky 

17. Postavenie Slovenska v povojnovom Československu (Prvá, Druhá a Tretia pražská dohoda)  

18. Problémy československej demokracie v rokoch 1945 - 1948  

19. Problém retribúcii a proces s Jozefom Tisom 

20. Zakladajúce obdobie komunistického režimu v Československu 1948 - 1953 (domáca 

politika) 

  



Tézy na štátnice - bakalárske štúdium odbor História 2015 - 2016 

 

Predmet: Historiografia 

 

1. Grécka antická historiografia 5. – 4. storočie p. n. l. (Herodotos, Thukydides, Xenofón, 

Filistos, Theopompos, Eforos) 

2. Výprava Alexandra Makedónskeho v dielach gréckej antickej historiografie 

3. Grécka antická historiografia rímskeho obdobia (3. storočie p. n. l. – 6. storočie n. l.) – (od 

Timaia z Tauroménia po Zosima) 

4. Antická rímska historiografia obdobia republiky 

5. Antická rímska historiografia obdobia cisárstva 

6. Antická kresťanská historiografia 

7. Byzantská historiografia 5. – 11. storočia 

8. Historiografia záverečného obdobia byzantských dejín (12. – 15. storočie) 

9. Včasnostredoveká historiografia 

10. Historiografia neskorého stredoveku 

11. Talianska renesančná historiografia 

12. Renesančná historiografia zaalpských oblastí (francúzska, španielska, anglická, nemecká, 

česká, uhorská, slovenská) 

13. Historiografia sedemnásteho storočia 

14. Historiografia osvietenstva 

15. Historiografia romantizmu 

16. Historiografia pozitivizmu 

17. Historiografia dvadsiateho storočia (škola Annales) 

18. Mikrohistória (E. Garin) 

19. Dejiny každodennosti (R. Darnton, N. Zemon – Davisová) 

20. Nemecká historiografia o fašizme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


