
TEMATICKÉ OKRUHY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE 

 

Úvodem si dovolujeme důrazně upozornit, že následující tematické okruhy nelze zaměňovat 
za zkušební okruhy. Jediný smysl těchto okruhů spočívá v usnadnění základní orientace ve 
zkušební látce. 

 

I. Proseminář 

Předpokládá se znalost: 

1. základních narativních pramenů českého středověku, u vybraných detailněji (Kristiánova 
leg., Kosmova kr., kronika tak řeč. Dalimila, Zbraslavská kronika, Husitská kr. Vavřince 
z Březové) 

2. nejdůležitějších diplomatických edic českého středověku, tři základních detailněji (CDB, 
CDM, RBM/V/) 

3. nejdůležitějších pramenů úřední a právní povahy a edic, v nichž jsou vydány (městské 
knihy, urbáře, zákoníky a svody zemského práva) 

4. základních syntéz českých středověkých dějin (detailněji o vztahu Palackého Dějin a tzv. 
Laichterových Českých dějin) 

5. nejdůležitějších prací k jednotlivým obdobím a hlavním problémům českých dějin  

 

II. České dějiny 

1. Vznik prvních slovanských státních útvarů ve střední Evropě 

2. Velká Morava. 

3. Počátky českého státu. 

4. Český stát v epoše knížecí. 

5. Hospodářské, sociální a kulturní poměry v českých zemích před rokem 1200. 

6. 13. století - dlouhé století českých dějin. 

7. České země za Lucemburků. 

8.  Církevní a konfesijní poměry 14. a 15. století 

9. Husitská revoluce. 

10. Věk poděbradský. 



11. Mocenské, sociální a kulturní poměry v českých zemích v epoše jagellonské. 

 

 

 

III. Obecné dějiny  

Západní Evropa 

1. Pojem středověk. Časové a prostorové vymezení. Terminologie a problémy periodizace. 

2. Konec antiky a počátek středověku. 

3. Vznik, vývoj a rozklad franské říše. 

4. Hledání identity: 9. století. 

5. Otonská renesance.  

6. Boj o investituru. 

7. Svět křížových výprav. 

8. Proměny střední Evropy v 13. století. 

9. Krize pozdního středověku. 

10. Zámořské objevy a počátky národních států. 

 

Východní Evropa 

1. Byzanc na prahu středověku 

2. Byzanc a Slované 

3. Asijští kočovníci (Hunové, Avaři, Bulhaři, Chazaři, Pečeněhové, Maďaři, Polovci,                                 

     Mongolové) a jejich vliv ve střední a východní Evropě 

4. Varjagové ve východní Evropě  

5. Obchod v raně středověké Evropě 

6. Evropa na cestě k církevnímu rozkolu; pokusy o církevní unii 

7. Vznik států na území jihovýchodní a východní Evropy a jejich politický, náboženský a          

     kulturní vývoj    



8. Byzanc a křížové výpravy  

9. Rytířské řády v Pobaltí a jejich vliv ve východní Evropě 

10. Překonávání údělného období na teritoriu východní Evropy a vznik sjednocených států  

       ve XIV. a XV. století 

11. Turecká expanze a její důsledky 

12. Polsko-litevská unie a vzestup jagellonské dynastie 

13. Základy stavovské společnosti na území východní Evropy 
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