Tézy na štátnice - magisterské štúdium odbor História 2018 – 2019 – externé štúdium
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 reţimov
10. Operácia Overlord
11. Priebeh druhej svetovej vojny (od podpísania paktu Molotov - Ribbentrop po
kapituláciu Japonska)
12. Ţenské hnutie v dejinách (vývoj hnutia doma i v zahraničí, významné osobnosti,
dokumenty, dobové diskusie).
13. 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)
14. „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)
15. Prvky začínajúcej nestability na Západe (2. polovica 60. rokov 20. storočia –
preplnenie vysokých škôl, vystúpenia mladých v televízii, nespokojnosť s politikou,
študentské nepokoje vo Francúzsku, západnom Nemecku a Taliansku)
16. 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)

Predmet: Slovenské dejiny
1. Typológia písomných prameňov k dejinám stredovekého Uhorska
2. Vznik a dejiny Veľkej Moravy
3. Príchod Maďarov a vznik Uhorského kráľovstva, písomné a archeologické
pramene
4. Slovenský autonomizmus
5. Slovenská otázka v čase 2. svetovej vojny
6. Reţim a štruktúra Slovenskej republiky (1939-1945)
7. Slovenské národné povstanie
8. Tzv. Ţidovská otázka a jej „riešenie“ na Slovensku (1938-1945)
9. Rehabilitácie a ich politické dopady - náčrt vývoja v ČSR v rokoch 1956 - 1966
10. Predjarie - vývoj v Československu v rokoch 1963 - 1967
11. Invázia v roku 1968 a normalizácia

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, IbnChaldún, 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, A. J. Toynbee)
6. „Škola“ Annales (dejiny mentalít, historická antropológia), významní historici
školy
7. Historiografia na území Slovenska od baroka do roku 1918
8. Slovenská historiografia po vzniku ČSR (osobnosti, inštitúcie a centrá výskumu)
9. Mikrohistória, dejiny kaţdodennosti (významní predstavitelia – C. Ginzburg, N.Z.
Davisová, R. Darnton)
10. Pop History, If History, enviromentálna história
11. Mýty v dejinách
12. Interdisciplinarita v historickej práci (spolupráca histórie s inými vednými
disciplínami)
13. Svetové" - "národné" - "regionálne" dejiny vo vzájomných súvislostiach

