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Státní zkouška z vedlejší specializace (dílčí státní zkouška, 5HD3) 
 

 

Vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů 
 

 

Obsah:  

Okruhy a otázky státní zkoušky vychází z povinných předmětů vedlejší specializace. 

 

Kód Název povinných předmětů (skupina sP) 

Hodiny 

(přednášky/ 

cvičení) 

ECTS kredity 

(vyučující) 

5HD401 Diskusní seminář 0/2 4 (Tóth) 

5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 0/2 4 (Soukup) 

5HD410 Dějiny mezinárodních vztahů po roce 1945 0/2 4 (Soukup) 

5HD411 
Teorie politických dějin a dějin 

mezinárodních vztahů 
0/2 5 (Novotný) 

5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů 0/2 4 (Johnson) 

Celkem 21 ECTS kreditů
1
 

 

Forma: 

Podmínkou účasti na státní zkoušce je absolvování všech předepsaných předmětů studijního oboru. 

Státní zkouška se skládá z povinných předmětů. Zkouška probíhá ústní formou před komisí, jejíž 

složení se řídí rozhodnutím garanta programu. Komise je minimálně tříčlenná. Na začátku zkoušky si 

student vylosuje dvě otázky (nesmí být z jednoho okruhu). Po písemné přípravě trvající cca 30 minut 

student odpoví ústně na vylosované otázky. Pak odpovídá na dotazy zkoušejících. Pro úspěšné 

vykonání státní zkoušky se předpokládá tvůrčí přístup studenta v odpovědi na položenou otázku; 

student musí prokázat schopnost aplikovat poznatky z prostudované literatury. Po úspěšném složení 

zkoušky jsou studentu přiděleny 3 ECTS kredity (jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní 

zátěže průměrného studenta). 

 

Podmínky: nejsou stanoveny 

 

Kapacita: neomezená 

 

Doporučená délka studia: 2 semestry 

 

Diplomový seminář: 

Studenti Národohospodářské fakulty absolvují předmět 5HP500 Projekt diplomové práce. Se studenty 

z jiných fakult se zadání a vedení diplomových prací řeší individuálně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
1
 V předmětech volitelných v rámci vedlejší specializace (skupina sV) je třeba získat 9 ECTS kreditů. 
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Okruhy ke státní zkoušce  
 

1. Protestantismus jako nemateriální a duchovní zdroj rozvoje kapitalismu (Max Weber, etika, 

protestantismus, kapitalismus, náboženství, konfese, kalvinismus, katolicismus, reformace) 

Protestantism as a nonmaterial and spiritual source of development of capitalism 

 

2. Principy mírového soužití mezi národy vs. válka jako forma projevu nepřátelství (Immanuel 

Kant, Carl Schmitt, stát/národ/národní stát, republikanismus/republika/federalismus, 

despocie/demokracie, přítel/nepřítel, politická jednota/politické pluriversum, liberalismus/liberální 

demokracie, legalita, legitimita) 

Principles of peaceful coexistence between nations vs. war as a form of expression of hostility 

 

3. Problematika multipolárního a multicivilizačního světa (civilizace, multipolarita, 

multicivilizační svět, Západ, Východ, islám, ústřední státy, západní universalismus, přechodové války, 

války na civilizačních hranicích) 

The issue of a multipolar and multi-civilizational world 

 

4. Formování národních identit, evropských národů, nacionalismu, principu národního 

sebeurčení, národního státu a národnostních menšin (modernisté/konstruktivisté, primordialisté, 

nacionalismus, mezinárodněprávní ochrana menšin, Společnost národů) 

Formation of national identities, European nations, nationalism, principle of national self-

determination, national state and national minorities 

 

5. Fenomén střední Evropy – střední Evropa jako prostor společensko-politických a 

mezinárodních konfliktů (Oskar Halecki, Mitteleuropa, Panevropa, Briandův plán, Malá dohoda, 

politická kultura) 

The phenomenon of Central Europe – Central Europe as an area of socio-political international  

conflicts 

 

6.         Proměny mezinárodních vztahů v první polovině 19. století (napoleonské války, Vídeňský 

kongres, koncert velmocí, Pax Britannica, Svatá aliance) 

Transformation of international relations in the first half of the 19th century 

 

7.  Od sjednocení Itálie a Německa k první světové válce (Risorgimento, jednání v Plombières, 
Německý spolek, Německý celní spolek, maloněmecká koncepce sjednocení Německa, velkoněmecká 

koncepce sjednocení Německa, Spolek tří císařů, Dohoda, Dvojspolek, Trojspolek) 

From the unification of Italy and Germany to the First World War 

 

8.          První světová válka a pařížská mírová konference (Schlieffenův plán, bitva u Vedrunu, bitva 

na Sommě, Brestlitevský mír, 14 bodů, pařížské mírové smlouvy, Společnost národů, Rada deseti, 

Rada pěti, Rada tří)  

The First World War and the Paris Peace Conference 

 

9.         Hlavní problémy mezinárodních vztahů ve 20. letech 20. století (konference v Janově, rúrská 

krize, reparace, Dawesův plán, Youngův plán, Malá dohoda, Washingtonská konference, Ženevský 

protokol, konference v Locarnu, Ženevská konference, Briand-Kellogův pakt, Balkánský pakt) 

The main problems of the international relations in the 1920s 

 

10. Cesta ke druhé světové válce a dopad druhé světové války na mezinárodní vztahy (politika 

appeasementu, Neintervenční výbor, anšlus Rakouska, Římské protokoly, Pakt čtyř, zákony o 

neutralitě, Cash&Carry Act, Lend&Lease Act, Jaltská konference, Postupimská konference, 

Organizace spojených národů)    
The way to the Second World War and impact of the Second World War on international relations  
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11.        Počátky studené války (do roku 1953) (okupace Německa, Dlouhý telegram, Trumanova 

doktrína, Marshallův plán, OEEC, NATO, první berlínská krize) 

Beginnings of the Cold War (until 1953) 

 

12.        Vývoj mezinárodních vztahů v 50. a 60. letech 20. století (Ženevský summit, Hallsteinova 

doktrína, druhá berlínská krize, karibská krize, válka ve Vietnamu, Brežněvova doktrína) 

Development of international relations in the 1950s and 1960s 

 

13.  Vývoj mezinárodních vztahů v období détente (triangulární systém, pingpongová diplomacie, 

Ostpolitik, Helsinský proces) 

International relations in the era of détente 

 

14. Evropský integrační proces na cestě k jednotné Evropě (Schumannův plán, Evropské 

společenství uhlí a oceli, Římské smlouvy, EURATOM, Evropské hospodářské společenství, 

Evropská společenství, Evropské sdružení volného obchodu, Jednotný evropský pakt, Schengenská 

dohoda) 

European integration process on the way to the united Europe 

 

15. Od politiky détente k rozpadu Východního bloku (Reaganova doktrína, Strategická obranná 

iniciativa, perestrojka, glasnosť, polská krize, válka v Afghánistánu) 

From the era of détente to the fall of the Eastern Bloc 

 

16.      Stát jako aktér politických dějin (národní indiferentnost, nacionalismus, primordialismus, 

modernismus, histoire croisée, transnational history, národní stát, národní identita) 

State as a participant in the political history 

 

17.  Realismus a idealismus v mezinárodních vztazích (realismus v mezinárodních vztazích, 

idealismus v mezinárodních vztazích, legitimita, paradigma, právní pozitivismus, anarchie 

v mezinárodních vztazích, rovnováha sil) 

Realism and idealism in international relations 

 

18. Role norem v mezinárodních vztazích, soft power (paradigma, mezinárodní právo, 

utilitarismus, „soft power“, „hard power“, ideologie) 

Role of norms in international relations, soft power 

 

19.        Role, proměna a interpretace války a míru v mezinárodních vztazích (válka, mír, mezinárodní 

řád, rovnováha sil, kolektivní bezpečnost, Organizace spojených národů) 

Role, transformation and interpretation of war and peace in international relations 

 

20.  Gender v mezinárodních vztazích (feminismus, gender, androcentrismus, emancipace, národní 

bezpečnost, marginalizované skupiny obyvatel) 

Gender in international relations 

 

21. Počátky fungování zlatého standardu v druhé polovině 19. století a jeho proměny v první 

polovině 20. století (Pax Britannica, doktrína svobodného obchodu, monometalismus, bimetalismus, 

bullionismus, standard zlaté devizy, standard zlatého slitku, měnový blok) 

Beginnings of the gold standard in the second half of the 19th century and its changes in the 20th 

century 

 

22.       Proměna postavení USA ve světové ekonomice a její dopad na mezinárodních ekonomické 

vztahy ke konci 19. století do počátku Velké hospodářské krize (hospodářský vzestup USA, pozlacený 

věk, Monroeova doktrína, dolarová diplomacie, izolacionizmus, Čtrnáct bodů, Společnost národů, 

Fordney-McCumberův celní sazebník, Dawesův plán, Youngův plán)  

Change in the position of the U.S. within the world economy and  its impacts on international 

economic relations from the end of the 19th century to the beginning of the Great Depression 
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23.       Dopady Velké hospodářské krize a druhé světové války na mezinárodní ekonomické vztahy 

(Smoot-Hawleyho celní sazebník, Hooverovo moratorium, politika ožebračování svého souseda, 

měnové bloky, Tripartitní dohoda o stabilizaci, Marshallův plán, Organizace pro evropskou 

hospodářskou spolupráci, Brettonwoodský měnový systém, GATT) 

Impacts of the Great Depression and the Second World War on international economic relations 

 

24.     Hospodářské vztahy mezi zeměmi Západu v druhé polovině 20. století a hospodářská 

spolupráce zemí RVHP (GATT (WTO), OECD, Brettonwoodský měnový systém a jeho instituce, 

první ropný šok, druhý ropný šok, RVHP, Mezinárodní banka hospodářské spolupráce, bilaterální 

smlouvy, převoditelný rubl)     

Economic relations among the Western countries in the second half of the 20th century and economic 

cooperation among the COMECON countries  

 

25.       Země třetího světa a země BRICS ve světové ekonomice (první svět, druhý svět, třetí svět, 

dekolonizace, regionální spolupráce – ASEAN, APEC, MERCOSUR, G77, BRICS, emerging 

markets, hospodářský vzestup Číny, nově industrializované země Asie) 

Third-world countries and BRICS countries in the world economy 

 


