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Obsah:
Okruhy státní zkoušky vychází z povinných předmětů vedlejší specializace.
Kód
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Název povinných předmětů (skupina sP)
Dějiny mezinárodních vztahů do 1945
Dějiny mezinárodních vztahů po roce 1945
Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů

Hodiny
(předn./cvič.)
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0/2
4 (Tóth)
0/2
4 (Tóth)
0/2
4 (Johnson)
Celkem 12 ECTS kreditů2

Forma:
Podmínkou účasti na státní zkoušce je absolvování všech předepsaných předmětů vedlejší
specializace. Zkouška probíhá ústní formou před komisí, jejíž složení se řídí rozhodnutím garanta
vedlejší specializace. 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 v rozsahu povinných předmětů a prostudované literatury. Po úspěšném složení
zkoušky jsou studentu přiděleny 3 ECTS kredity (jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní
zátěže průměrného studenta).

Okruhy ke státní zkoušce
1.
Ekonomické a politické aspekty proměny mezinárodních vztahů v první polovině 19.
století
Economic and political aspects of transformation in international relations in the first half of the 19th
century
2.
Ekonomické a politické souvislosti sjednocení Itálie a Německa. Hospodářské
příčiny první světové války.
Economic and Political context of the unification of Italy and Germany. Economic causes of the First
World War
3.
První světová válka a ekonomické důsledky pařížské mírové konference
The First World War and the Paris Peace Conference
1

Informace a tematické okruhy ke stání zkoušce platí pro studenty, kteří se přihlásí do vedlejší specializace od
ZS 2019/2020.
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4.
Hlavní problémy mezinárodních ekonomických vztahů v kontextu politického vývoje 20.
letech 20. století
Main problems of the International Economic Relations in the context of the political developement in
the 1920s
5.

Československá zahraniční politika v meziválečném období a její ekonomické aspekty

The Czechoslovak Foreign Policy in the Interwar Period and its economic aspects
6.
Druhá světová válka a její dopady na zahraničně-ekonomické vztahy
The Second World War and its impacts on international-economic relations
7.
Sovětizace střední a východní Evropy
Sovietization of Central and Eastern Europe
8.
Ekonomické aspekty počátku studené války (do roku 1953) v širším kontextu vývoje
mezinárodních politických vztahů
Economic aspects of the beginnings of the Cold War (until 1953) in the general context of the
development of international political relations
9. Ekonomicko-politické souvislosti mezinárodních vztahů v 50. a 60. letech 20. století
Economic and Political context of international relations in the 1950s and 1960s
10.
Ekonomické a politické aspekty mezinárodních vztahů v období détente
Economic and Politcal aspects of international relations in the era of détente
11.
Ekonomické souvislosti evropského integračního procesu a cesta k jednotné Evropě
Economic context of European integration process on the way to the united Europe
12.
Od politiky détente k rozpadu Východního bloku
From the era of détente to the fall of the Eastern Bloc
13.
Postbipolární svět. Rozpad Východního bloku a jeho ekonomické souvislosti
Post-Bipolar World. The breakdown of the Eastern Bloc and its economic circumstances
14.
Ekonomická podstata role Velké Británie v mezinárodních a mezinárodněekonomických vztazích 19. století
The economic substance of Great Britain’s role in international and international-economic relations
of the 19th century
15.
Počátky fungování zlatého standardu ve druhé polovině 19. století a jeho proměny
v první polovině 20. století
Beginnings of the gold standard in the second half of the 19th century and its changes in the first half
of the 20th century
16.
Proměna postavení USA ve světové ekonomice a její dopad na mezinárodních
ekonomické vztahy od poslední třetiny 19. století do počátku Velké hospodářské krize
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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17.
Dopady Velké hospodářské krize a druhé světové války na mezinárodní ekonomické
vztahy
Impacts of the Great Depression and the Second World War on international economic relations
18.
Hospodářské vztahy mezi zeměmi Západu ve druhé polovině 20. století
Economic relations among the Western countries in the second half of the 20th century
19.
Hospodářská spolupráce mezi zeměmi Rady vzájemné hospodářské pomoci
Economic cooperation among the COMECON countries
20.
Země třetího světa a země BRICS ve světové ekonomice
Third-world countries and BRICS countries in the world economy
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