České dějiny 19. a 20. století (BCED 1, BCED 2) - okruhy k souborné
zkoušce z českých dějin
1) Habsburská monarchie v době napoleonských válek a české národní obrození.
(české země v době napoleonských válek, fáze, instituce, osobnosti a cíle národního obrození)
2) Revoluční léta 1848–1849 v habsburské monarchii a v českých zemích.
(evropský kontext
revoluce 1848, skupiny, požadavky a cíle revolučního hnutí,
austroslavismus, významné osobnosti – F. Palacký, K. H. Borovský atd., průběh a výsledky
revoluce – svatodušní bouře, kroměřížský sněm, zrušení poddanství)
3) Neoabsolutismus v Rakousku, jeho pád a počátky parlamentarismu v habsburské
monarchii.
(bachovský absolutismus – jeho politický i hospodářský rozměr, Říjnový diplom a únorová
ústava, politický systém habsburské monarchie po pádu absolutismu, prusko-rakouská válka
1866, rakousko-uherské vyrovnání a prosincová ústava, vývoj volebního práva v habsburské
monarchii)
4) Politický vývoj v českých zemích v 2. polovině 19. století.
(české politické strany po pádu absolutismu, státoprávní koncepce české politiky,
fundamentální články, česko-německé vztahy, pasivní a aktivní fáze české politiky,
diferenciace českého politického života v 90. letech 19. století, punktace, osobnost T.G.
Masaryka)
5) 1. světová válka a vznik ČSR.
(česká domácí politika v průběhu 1. světové války – její proměny a cíle, československý
zahraniční odboj a čsl.legie, významné dokumenty české politiky, 28. říjen 1918)
6) Hospodářství a kultura v českých zemích v 19. a na začátku 20. století.
(průmyslová revoluce v českých zemích, hospodářské změny v českých zemích v 2. pol. 19.
století, česká výtvarná, slovesná a hudební kultura v 19. stol., významné osobnosti českého
hospodářství a kultury)
7) ČSR 1918–1939
(politický, hospodářský a kulturní vývoj v ČSR, národnostní struktura, politické strany a
vládní koalice, světová hospodářská krize a její dopady na ČSR, ohrožení a rozbití ČSR –
Mnichovská konference, druhá republika a 15. březen 1939)
8) 2. světová válka, okupace a osvobození ČSR.
(okupační aparát a politika nacistů v Protektorátu, významné mezníky okupace, domácí a
zahraniční odboj, situace na Slovensku během 2. světové války osvobození ČSR, důsledky 2.
světové války )
9) ČSR v poválečném světě, nastolení komunistického systému.
(ČSR 1945–1948, únorový převrat v roce 1948 a nastolení totalitního režimu, politické,
hospodářské a kulturní změny v ČSR v 50. letech, represe proti odpůrcům režimu, ČSR jako
součást sovětského bloku)
10) 60. léta v Československu, Pražské jaro a normalizace.
(„uvolňování“ totalitního režimu v 60. letech – změny v kultuře, politice a hospodářství,
Pražské jaro a jeho potlačení, období normalizace v 70. a 80. letech, Charta 77)
11) Konec totalitního systému v roce 1989 a rozpad Československa.
(rozpad sovětského bloku a vývoj v Československu v 2. pol. 80. let, listopadové události v
roce 1989, rozpad Československa na zač. 90. let)

