
Tézy na štátnice - magisterské štúdium odbor História 2017 - 2018 

Predmet: Všeobecné dejiny 

1. Oblasť Stredozemného mora v 5. – 8. storočí (Východorímska ríša – Byzancia, 

západná Európa, Arabi, Orient) 

2. Oblasť Stredozemného mora v 9. – 11. storočí (Byzancia, Európa, Arabi, Orient) 

3. Šľachta a panovník v Poľsku na pozadí historickej reality 14. - 18. storočia 

4. Absolutizmus vo Švédsku. (16. – 18. storočie) 

5. Od Brandenburska k Pruskému kráľovstvu (15. – 18. storočie) 

6. Burgundsko v 14. a 15. storočí 

7. Osmanská ríša – (panovník a štát v 14. – 18. storočí) 

8. Podoby španielskeho absolutizmu v 15. – 18. storočí 

9. Podoby francúzskeho absolutizmu (16. – 18. storočie) 

10. Rozdiely a spoločné znaky Stalina a Hitlera a ich reţimov 

11. Operácia Overlord 

12. Priebeh druhej svetovej vojny (od podpísania paktu Molotov - Ribbentrop po 

kapituláciu 

Japonska) 

13. Ţenské hnutie v dejinách (vývoj hnutia doma i v zahraničí, významné osobnosti, 

dokumenty, 

dobové diskusie). 

14. Stav európskeho kontinentu po II. svetovej vojne (zbombardované mestá, 

narušená cestná, ţelezničná i lodná doprava, straty na ţivotoch – vojaci verzus 

civilisti, UNRRA, IRO, choroby, podvýţiva, utečenci, zajatci, presuny národnostných 

menšín, Dohoda z Halle, Európsky dohovor o ľudských právach, partizánske 

skupiny, občianska vojna v Grécku) 

15. Prvá fáza studenej vojny a jej konflikty (1946 – 1962: aspoň prehľadovo konflikt 

Stalina s Titom, vojna v Indočíne, čínska občianska vojna, Trumanova doktrína, 

Marshallov plán, I. berlínska kríza, vojna v Kórei, prevrat v Egypte, Guatemale a 

Iráne, udalosti v Maďarsku, II. berlínska kríza, revolúcia na Kube a kubánska 

raketová kríza) 



16. „Zlaté časy“ európskeho štátu (60. roky 20. storočia – stabilita vlád, sociálne 

sluţby, klesajúca nezamestnanosť, sťahovanie do miest, rozmach kultúry, oslabenie 

cenzúry, povolenie hazardu či rozvodu) 

17. Prvky začínajúcej nestability na Západe (2. polovica 60. rokov 20. storočia – 

preplnenie vysokých škôl, vystúpenia mladých v televízii, nespokojnosč s politikou, 

študentské nepokoje vo Francúzsku, západnom Nemecku a Taliansku) 

18. Prvky začínajúcej nestability na Východe (2. polovica 60. rokov 20. storočia – 

ťaţkosti druhej polovice Chruščovovej vlády, zásahy proti disentu, výbušná situácia 

v Poľsku, osobité postavenie Rumunska)  

19. Dezilúzia sa prehlbuje (70. roky 20. storočia v západnej Európe – kolaps pevných 

menových kurzov a šeťdňovej vojny na európsku ekonomiku, polopevné kuzy, ECU, 

stagnácia niektorých odvetví, zaloţenie organizácii OPEC a OECD, prejavy 

terorizmu v západnom Nemecku a Taliansku) 

20. Od naštrbenia k pádu komunistických reţimov (1978 aţ 1991 – zvolenie Karola 

Wojtylu za pápeţa, Solidarita a nepokoje v Poľsku, SALT II., Gorbačovova 

„glasnosť“ (otvorenosť) a „perestrojka,“ pád komunistickej moci vo východnom 

Nemecku, tragický koniec rumunského diktátora Ceausesca)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Vidiecke sídla a mestá na území dnešného Slovenska v stredoveku (prehľad 

bádania, terminológia) 

5. Mníšske a ţobravé rehole na území dnešného Slovenska v stredoveku 

6. Bitka pri Moháči a jej vplyv na ďalší vývoj v Uhorsku 

Vývoj politickej situácie v bývalom Uhorskom kráľovstve po bitke pri Moháči v roku 

1526 do obsadenia Ostrihomu v roku 1543 na pozadí vojny dvoch kráľov Ferdinanda 

I. Habsburského a Jána Zápoľského o trón. Vývoj protitureckej vojny v rokoch 1553 

aţ 1590 na území dnešného Slovenska. 

7. Šírenie reformácie a protireformácia v Uhorsku 

Confessio Pentapolitana 1549, Confessio Heptapolitana/Montana 1559 a Confessio 

Scepusiana 1569 ako základy náboţenskej slobody v mestách, Ţilinská synoda 1610, 

Spišská synoda 1614, arcibiskupi Mikuláš Oláh a Peter Pázmány a ich vplyv na 

postavenie katolíckej cirkvi v Uhorsku v 16. a 17. storočí, palatín Juraj Turzo a 

evanjelická cirkev augsburského vyznania. 

8. Protihabsburské povstania uhorskej šľachty 

Priebeh a výsledky stavovských povstaní uhorskej šľachty, a to Štefana Bočkaja v 

rokoch 1604 - 1606, Gabriela Betlena v rokoch 1619 - 1629, Juraja I. Rákociho v rokoch 

1644 – 1645, Vešeléniho sprisahanie v rokoch 1667 - 1670, kurucké hnutie a povstania 

Imricha Tӧkӧliho v rokoch 1678 - 1687 a Františka II. Rákociho v rokoch 1703 – 1711.  

9. Reformy cisára Karola VI. a vláda Márie Terézie 

Situácia v Uhorsku po skončení osmanskej nadvlády a po Satmárskom mieri v roku 

1711. Pragmatická sankcia 1713, vznik Miestodrţiteľskej rady 1724, Resolutio 

Carolina 1731 o obmedzení postavenia nekatolíckych cirkví, vojna o rakúske 



dedičstvo 1741 – 1748, Tereziánsky urbár 1767, školská reforma Ratio Educationis 

1777, vzťahy uhorskej šľachty a Márie Terézie.  

10. Vláda Jozefa II ako predstaviteľa osvietenského absolutizmu 

Centralizácia vlády nad Uhorskom 1780 -1790, Tolerančný patent 1781, zrušenie 

nevoľníctva 1785, zrušenie cirkevných rádov,  pôsobenie Antona Bernoláka a prvá 

fáza slovenského národného obrodenia v 80. rokoch 18. storočia. 

11. Formovanie novodobého slovenského a českého národa v 19. storočí a ich 

vzájomné vzťahy (Kollárova idea jednotného „československého kmeňa“, 

kodifikácia Štúrovej slovenčiny ako tzv. jazykový rozkol, Palackého „veľkočeský“ 

program z r.1849,odcudzenie po rakúsko-uhorskom vyrovnaní a opätovná 

spolupráca v závere 19. st.) 

12. Slovenský autonomizmus (Slovenská ľudová strana ako líder programu 

slovenskej autonómie opretej o Pittsburskú dohodu, samosprávne idey ostatných 

politických strán – Slovenskej národnej strany, agrárnej strany) 

13. Slovenská otázka v čase 2. svetovej vojny (názory na budúce postavenie 

Slovenska v obnovenom Československu, spory Beneša s Osuským,  Hodţom a 

povstaleckou Slovenskou národnou radou) 

14. Reţim a štruktúra Slovenskej republiky (1939-1945) – charakteristika reţimu, jeho 

ideové východiská a etapy vývoja, HSĽS v pozícii štátostrany, boj umiernených s 

radikálmi, prijatie vodcovského systému 

15. Slovenské národné povstanie (formovanie ústrednej odbojovej organizácie SNR, 

vyhlásenie SNP a jeho priebeh po politickej a vojenskej stránke) 

16. Tzv. Ţidovská otázka a jej „riešenie“ na Slovensku (1938-1945) – postoje 

slovenskej politickej garnitúry k Ţidom, vytváranie protiţidovského zákonodarstva, 

kodifikovanie termínu „Ţid“, Ţidovský kódex, deportácie 

17. Československo medzi Východom a Západom (1945 – 1948: oslobodzovanie 

územia, I., II. a III. praţská dohoda, voľby 1946, proces s Tisom, tzv. „ľudácke 

sprisahanie“ ) 

18. Prvé roky komunistického reţimu (1948 – 1953: „víťazný február,“ upevňovanie 

centralizmu, „masová nezákonnosť“ na príklade procesu so Slánským a 

charakterizovanie akcii K, P, R a T 43) 

19. Od rehabilitácii k „Praţskej jari“ (1956 – 1968: rehabilitačné komisie, IV. zjazd 

československých spisovateľov, „slovenská otázka“ a pád Novotného diktatúry) 



20. Invázia v roku 1968 a normalizácia (prvé dni po „vstupe spriatelených vojsk,“ 

postoj OSN a USA k nemu a cesta k „hokejovej kríze“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tézy na štátnice - magisterské štúdium odbor História 2016 - 2017 

Predmet: Historiografia 

1. Antická historiografia – grécka – (Herodotos, Thukydides, Polybios); rímska – 

(Titus Livius, Tacitus); M. T. Cicero, Lukianos zo Samosaty - O písaní dejín. 

2. Stredoveká historiografia – (chápanie dejín, hybná sila histórie, smerovanie dejín, 

miesto človeka v histórii) – (Gregor z Toursu, Beda Venerabilis, Geoffrey z 

Monmouthu, Geffroy de Villehardouin, Jean de Joinville, Jean Froissart, Ibn-

Chaldún, Philippe de Commynes.) 

3. Historiografia 17. a 18. storočia – (J. Bossuet – providencialistické chápanie dejín; 

G. B. Vico; osvietenstvo – W. Robertson, J. G. Fichte; osvietenstvo/romantizmus – F. 

Schiller , J. G. Fichte, W. Robertson). 

4. Historiografia 19. storočia – (T. B. Macaulay, L. Ranke, J. Michelet, J. Burckhardt). 

5. Historiografia prvej polovice 20. storočia – (H. Pirenne, J. Huizinga, R. G. 

Collingwood, G. Ferrero, F. J. Turner). 

6. Historiografia 20. storočia – (A. J. Toynbee, L. Huntová, A. Gurevič, H. White, P. 

Burke).  

7. Historiografia na území Slovenska od baroka do roku 1918 

8. Slovenská historiografia po vzniku ČSR (osobnosti, inštitúcie a centrá výskumu) 

9. Historiografia za totality 

10. Slovenská historiografia po roku 1989 

11. „Škola“ Annales ako „revolúcia“ v písaní o dejinách (dejiny mentalít, historická 

antropológia) – (významní historici školy)  

12. Mikrohostória, dejiny kaţdodennosti – (zakladatelia, významní historici – C. 

Ginzburg, N. Zemon Davisová, R. Darnton) 

13. Pop History 

14. If History 

15. Enviromentálna história 

16. Mýty v dejinách 

17. Interdisciplinarita v historickej práci (spolupráca histórie s inými vednými 

disciplínami) 



18. Svetové" - "národné" - "regionálne" dejiny vo vzájomných súvislostiach 

 

 

 

 


