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Státní závěrečné zkoušky se skládají ze tří státnicových předmětů. Každý ze státnicových předmětů
vychází ze dvou až čtyř povinných předmětů magisterského studia. Z každého předmětu si student
losuje jednu otázku. Otázky vycházejí z okruhů ke SZZk zveřejněných níže. Jeden okruh může být
poryt více otázkami. Studijní literaturu k jednotlivým okruhům studenti naleznou v sylabech
povinných kurzů, ze kterých státnicové předměty vycházejí.

Přehled státnicových předmětů:
Politologie


tento státnicový předmět vychází z obsahu kurzů Teorie demokracie a Komparativní
politologie.

Volební studia


tento státnicový předmět vychází z obsahu kurzů Volební systémy a stranická soutěž, Volební
analýza, Politická komunikace a Politický marketing a volební kampaně.

Soudobé dějiny Evropy


tento státnicový předmět vychází z obsahu kurzů Soudobé dějiny Evropy 1 a Soudobé dějiny
Evropy 2.

Členové zkušební komise pro SZZk z Politologie
Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. – předseda komise
Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.
Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.
Mgr. Eva Lebedová, Ph.D.
Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
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Okruhy ke státnicovému předmětu Politologie
1. Pojem demokracie, demokratické typologie, vývoj konceptu demokracie
2. Demokracie v antice
3. Klasické teorie demokracie
4. Kritika demokracie: anarchismus a poručnictví (různé formy hierarchické vlády, marxismus a
komunismus, elitářství)
5. Konkurenční teorie demokracie
6. Pluralismus a polyarchie R. A. Dahla
7. Ekonomická teorie demokracie A. Downse a Schumpeterova kritika klasických
demokratických teorií
8. Participační demokracie
9. Deliberativní demokracie
10. Demokracie: soudobé výzvy

11. Ekonomické podmínky demokratického vládnutí
12. Sociální kapitál, občanská společnost a demokracie
13. Společenské změny a politické strany v druhé polovině 20. století
14. Postkomunistická občanská společnost
15. Osobnosti v čele exekutivy – prezidencializace politiky?
16. Determinanty volební účasti
17. Pravicový extremismus v Evropě
18. Institucionální podmínky demokratického vládnutí
19. Politická opozice
20. Defekty postkomunistického státu

Okruhy vycházejí ze sylabů kurzů Teorie demokracie a Komparativní politologie. Obsah okruhů
pokrývají jednotlivé přednášky, semináře, povinná literatura i seminární literatura z obou kurzů.
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Okruhy ke státnicovému předmětu Volební studia
1. Jednokolové většinové systémy s kategorickým hlasem
2. Jednokolové většinové systémy s ordinálním hlasem
3. Dvoukolové většinové systémy
4. Listinné poměrné systémy a jejich proměnné, MMP
5. Jmenný poměrný systém STV
6. Smíšené systémy
7. Volby a stranické systémy – vlivné teorie
8. Analýza volebních systémů – proporcionalita, reprezentace, přirozený práh
9. Výzkumy volebních preferencí
10. Volební chování

11. Vývoj politické komunikace, volebních kampaní a politického marketingu. Politická
komunikace ve 21. století.
12. Média a demokracie. Politický marketing a demokracie.
13. Účinky médií a volebních kampaní.
14. Politická reklama a politické zpravodajství.
15. Systém politické komunikace v České republice. Politický marketing ve volebních kampaních
v České republice.
16. Politická komunikace, veřejné mínění a politická participace.
17. Marketingová komunikace a volební kampaně.
18. Politický trh a politický marketing
19. Strategie politického marketingu a marketingové teorie.
20. Politický marketing, politické poradenství a politické PR.

Okruhy vycházejí ze sylabů kurzů Volební systémy a stranická soutěž, Volební analýza, Politická
komunikace a Politický marketing a volební kampaně. Obsah okruhů pokrývají jednotlivé přednášky,
semináře, povinná literatura i seminární literatura ze všech kurzů.
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Okruhy ke státnicovému předmětu Soudobé dějiny Evropy
1. Vymezení soudobých dějin
2. Evropa před druhou světovou válkou – problémy demokracií, autoritářské a totalitní
tendence
3. Druhá světová válka – periodizace, pojmy: okupace, genocida, kolaborace a rezistence
4. Dědictví fašismu a nacismu po druhé světové válce
5. Sovětský komunismus: revoluce, systém a vývoj do roku 1945
6. Sovětský svaz – vnitřní vývoj 1945–1991
7. Od sovětizace k prvním krizím – Sovětská východní Evropa
8. Proměna západní Evropy po druhé světové válce
9. Studená válka a Evropa
10. Od politické stabilizace k revoltě: západní Evropa v 50. a 60. letech
11. Úpadek Evropy jako globálního hráče – dekolonizace v kontextu bipolárního uspořádání světa
12. Reforma zevnitř nebo revoluce? Krize komunistického bloku 1956–1968
13. Západní Evropa v 60. a 70. letech
14. Západní Evropa od 80. let do konce 20. století
15. Kolaps komunistické Evropy
16. Postsovětská Evropa a problémy transformace
17. Úvahy nad poválečnými dějinami Evropy

Okruhy jsou šířeji vymezená témata, která zahrnují přednášky, seminární četbu a diskuse a povinnou
literaturu k předmětům SDE 1-2. Vyžadován je přehled ve všech uvedených tématech a jejich
kontextuální interpretace, nikoliv pouhý výčet dat, jmen atp. Podoba státní závěrečné zkoušky (oddíl
SDE) odpovídá struktuře a rozsahu zkoušení v SDE v 1. roce navazujícího magisterského studia.
Studenti, kterým byl místo části nebo celku SDE uznán předmět ze zahraničí, jsou povinní u SZZk
naplnit veškeré požadavky kladené na zkoušku (viz výše). Je doporučeno doplňovat povinnou
literaturu vlastní četbou.
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