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 Okruhy ke státní zkoušce 

 

1. Hospodářský vzestup českých zemí ve druhé polovině 19. století a ekonomické souvislosti 

vzniku Československa (hospodářský význam českých zemí v rámci Rakouska Uherska, český 

hospodářský zázrak, vznik Československa a jeho politický a ekonomický vývoj ve 20. letech 

20. století, měnová reforma, pozemková reforma, nostrifikace, daňový systém, mezinárodní 

obchod). 

Economic rise of the Czech Lands in the second half of the 19th century; economic conditions 

of the creation of Czechoslovakia. 

 

2. Ekonomický vývoj Československa ve 30. letech a protektorátní ekonomika (hospodářská 

krize 1929/30-1933/34, pokusy o její překonání, měnový systém, zemědělství a průmysl, 

zahraniční obchod, vliv Německa na protektorátní ekonomiku). 

Economic development of Czechoslovakia in the 1930s and economy of the Protectorate of Bohemia 

and Moravia. 

 

3. Ekonomický vývoj Československa v letech 1945-1962 (změny v období tzv. „třetí 

republiky“, role Února 1948, integrace do východního bloku a RVHP, měnové reformy, 

kolektivizace, přechod k centrálnímu plánování, Rozsypalova reforma). 

Economic development of Czechoslovakia from 1945 to 1962.  

 

4. Šikova reforma a potlačení reformního procesu v Československu po roce 1968 (koncept 

Šikovy reformy a její důsledky, charakter národního hospodářství a zásadní opaření 

hospodářské politiky v době normalizace, důsledky normalizace pro československé 

hospodářství). 

Šik’s reform and suppression of the reform process in Czechoslovakia after 1968.  

 

5. Hospodářský vývoj Československa v 80. letech 20. století (krize ekonomického řízení, 

pokusy o reformu řízení ekonomiky, krize východního bloku). 

Economic development of Czechoslovakia in the 1980s. 

 

 

 

 



6. Podstata transformace československého hospodářství po roce 1989 (transformační 

ekonomické procesy, velká a malá privatizace, restituce, návrat k tržní ekonomice, základní rysy 

ekonomické transformace, rozpad Československa z ekonomického hlediska). 

The essence of Czechoslovak economic transformation after 1989. 

 

7. Ekonomické okolnosti vzniku komunistického režimu v Číně (občanská válka 1946-1949, 

čínská ekonomika při vyhlášení komunistického režimu, pozemková reforma, kolektivizace, 

zahraničně ekonomické vztahy v prvních letech její existence, Mao Ce-tungova vize 

hospodářského vývoje). 

Economic aspects of the establishment of Communist regime in China.  

  

8. Proces ekonomických reforem v ČLR v letech 1978-2001 (vymezení a cíle reforem, zvláštní 

ekonomické zóny, otevírání Číny zahraničnímu obchodu). 

Economic reforms in People’s Republic of China from 1978 to 2001. 

 

9. Hospodářský vývoj Japonska v letech 1945-1973 (role USA a poválečná okupace, 

Dodgeova linie, faktory hospodářského zázraku). 

Economic development of Japan from 1945 to 1973. 

 

10. Hospodářské dopady druhé světové války na Spojené státy americké, význam USA 

v mezinárodně hospodářských vztazích těsně po druhé světové válce (Fair Deal, Zákon 

o zaměstnanosti, Taft-Hartleyho zákon, Trumanova doktrína, politika zadržování komunismu, 

Marshallův plán). 

Economic consequences of the Second World War in the United States of America and significance 

of the U.S. in international economic relations immediately after the Second World War.  

 

11. Faktory hospodářské prosperity 50. let 20. století ve Spojených státech amerických (fine 

tuning, superhighways, konzumní společnost, baby boom, válka v Koreji) 

Factors of economic prosperity in the 1950s in the United States of America. 

 

12. Zlatá 60. léta v americké ekonomice (New Economics, New Frontier, Great Society, válka 

proti chudobě, válka ve Vietnamu, konzumní společnost). 

Golden Sixties in the U.S. economy.   

 

13. Hospodářský vývoj Spojených států amerických v době prvního a druhého ropného šoku 

(stagflace, New Economic Policy, protikrizová opatření federální vlády, Oil Patch, Carterova 

doktrína). 

Economic development of the United States of America during the first and second oil shocks. 

 

14. Hospodářsko-politická koncepce Reaganomics a ekonomický vývoj Spojených států 

amerických v 80. letech 20. století (ekonomie strany nabídky, monetarismus, kumulace 

federálního zadlužení, dvojí deficit, Strategická obranná iniciativa). 

Economic policy of Reaganomics and economic development of the U.S. in the 1980s.  

 

15. Americká ekonomika v 90. letech 20. století, význam Clintonomics a dot-com bubble 

(Third Way, racionalizace sociálního státu, NAFTA, informační technologie, spekulace 

na akciovém trhu). 

American economy in the 1990s, importance of Clintonomics and dot-com bubble. 

 

 



16. Industrializace a průmyslová revoluce v 19. století na příkladu Velké Británie, Německa 

(průmyslová revoluce, industrializace, ekonomické a sociální souvislosti průmyslové revoluce, 

gründerství). 

Industrialization and industrial revolution in the 19th century on the examples of Great Britain 

and Germany. 

 

17. Globální ekonomika na přelomu 19. a 20. století (zlatý standard, globální trhy, nástup 

USA a Německa, ústup Velké Británie, liberalizace a protekcionismus v zahraničním obchodě).   

World economy at the turn of the 20th century. 

 

18. Hospodářský vývoj zemí střední a západní Evropy a USA ve 20. a 30. letech 20. století 

(hyperinflace v Německu, splácení reparací, protekcionismus, deflace během Velké hospodářské 

krize, řešení Velké hospodářské krize, New Deal a jeho dopady). 

Economic development in Central and Western Europe and the USA in the 1920s and 1930s.   

 

19. Srovnání zásahů státu v ekonomikách totalitních (autoritativních) režimů 

ve 30. a 40. letech 20. století na příkladech SSSR a Německa (kolektivizace, industrializace, 

plánování hospodářství, zbrojení, válečná ekonomika, sociální politika). 

Comparison of state interventions in the economies of totalitarian (authoritarian) regimes in the 1930s 

and 1940s on the examples of the USSR and Germany. 

 

20. Hospodářský vývoj světového hospodářství v letech 1945-1971 obecně a na příkladu 

Spolkové republiky Německo (role USA při obnově Evropy, Marshallův plán, Brettonwoodský 

měnový systém, evropský hospodářský zázrak, indikativní plánování, větší role státu 

v ekonomice, počátky sociálního státu, sociálně tržní hospodářství).   

Economic development of the world economy from 1945 to 1971 in general and on the example 

of the Federal Republic of Germany. 

 

21. Centrálně plánované hospodářství a problémy světové ekonomiky v 70. a 80. letech 

20. století (fungování RVHP, hlavní charakteristiky, cíle a problémy centrálního plánování, 

reformy a kolaps centrálně plánovaných ekonomik, ropné šoky, strukturální změny 

hospodářství v západní Evropě a USA, stagflace). 

Centrally planned economy and problems of the world economy in the 1970s and 1980s. 

 

22. Mezinárodní ekonomické vztahy první poloviny 20. století (základní trendy ve světovém 

obchodě ve 20. a 30. letech, dopady velké hospodářské krize na světový obchod). 

International economic relations in the first half of the 20th century. 

 

23. Hospodářské příčiny, průběh a výsledky první světové války (válečná ekonomika, 

hospodářské příčiny a důsledky války). 

Economic causes, development, and consequences of the First World War. 

 

24. Ekonomické souvislosti versaillesko-washingtonského systému a jeho rozpad (do 1939) 

(otázka mezistátních závazků včetně problematiky německých reparací, ekonomické dopady 

politických rozhodnutí, nestabilita meziválečného uspořádání a její ekonomické důsledky). 

Economic context of the Versailles-Washington system and its decay (until 1939.)  

 

25. Ekonomická integrace západní Evropy po roce 1945 (institucionální rámec, hlavní trendy 

a problémy). 

Economic integration of Western Europe after 1945. 


