Tézy na štátnice - magisterské štúdium odbor História 2018 - 2019
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 režimov
11. Operácia Overlord
12. Priebeh druhej svetovej vojny (od podpísania paktu Molotov - Ribbentrop po
kapituláciu Japonska)
13. Ženské hnutie v dejinách (vývoj hnutia doma i v zahraničí, významné osobnosti,
dokumenty, dobové diskusie)
14. Norimberský súdny proces, Parížska mierová konferencia (1946 - 1947), OSN
15. Prvá fáza studenej vojny a jej konflikty (sovietsky blok, konflikt Stalina s Titom,
Trumanova doktrína, Marshallov plán, I. berlínska kríza, vojna v Kórei, prevrat v
Egypte, udalosti v Maďarsku a Poľsku, II. berlínska kríza, kubánska raketová kríza)
16. Dekolonizácia vo svete po druhej svetovej vojne
17. Antikomunistické besnenie v USA, podoby diktatúr na americkom kontinente v
20. st., boj za rasovú a náboženskú znášanlivosť
18. Dejiny Európskej únie (od prvých integračných zoskupení po vstup SR do EÚ v
2004)

Tézy na štátnice - magisterské štúdium odbor História 2018 - 2019
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 žobravé rehole na území dnešného Slovenska v stredoveku
6. 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.)
7. Slovenský autonomizmus (Slovenská ľudová strana ako líder programu slovenskej
autonómie opretej o Pittsburskú dohodu, samosprávne idey ostatných politických
strán – Slovenskej národnej strany, agrárnej strany)
8. Slovenská otázka v čase 2. svetovej vojny (názory na budúce postavenie Slovenska
v obnovenom Československu, spory Beneša s Osuským, Hodžom a povstaleckou
Slovenskou národnou radou)
9. Režim a štruktúra Slovenskej republiky (1939-1945) – charakteristika režimu, jeho
ideové východiská a etapy vývoja, HSĽS v pozícii štátostrany, boj umiernených s
radikálmi, prijatie vodcovského systému
10. Slovenské národné povstanie (formovanie ústrednej odbojovej organizácie SNR,
vyhlásenie SNP a jeho priebeh po politickej a vojenskej stránke)
11. Tzv. Židovská otázka a jej „riešenie“ na Slovensku (1938-1945) – postoje slovenskej
politickej garnitúry k Židom, vytváranie protižidovského zákonodarstva,
kodifikovanie termínu „Žid“, Židovský kódex, deportácie
12. Tzv. Ľudovodemokratický režim v Československu (1945-1948): režim regulovanej
demokracie, politika odčinenia Mníchova, tzv. Benešove dekréty, retribučné

súdnictvo, odsuny Nemcov z Československa, postavenie Slovenska, voľby 1946,
proces s Tisom
13. Prvé roky komunistického režimu (1948 - 1953: „víťazný február,“ upevňovanie
centralizmu, prejavy masovej nezákonnosti
14. Od rehabilitácie k „Pražskej jari“ (1956 - 1968: rehabilitačné komisie, IV. zjazd
československých spisovateľov, „slovenská otázka“ a pád Novotného diktatúry)
15. Invázia v roku 1968 a normalizácia (prvé dni po „vstupe spriatelených vojsk,“
postoj OSN a USA k nemu a cesta k „hokejovej kríze“)
16. Nežná revolúcia

Tézy na štátnice - magisterské štúdium odbor História 2018 - 2019
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. Mikrohistória, dejiny každodennosti – (zakladatelia, významní historici – C.
Ginzburg, N. Zemon Davisová, R. Darnton)
13. Pop History
14. If History
15. Environmentálna história
16. Mýty v dejinách
17. Interdisciplinarita v historickej práci (spolupráca histórie s inými vednými
disciplínami)

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

