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----I. Moderní dějiny německy mluvících zemí
1) Výmarská republika 1918-1933: příčiny vzniku a zániku první německé liberální
demokracie
2) Nacionálně socialistický režim v Německu 1933-1945: ideologie a systém vlády
3) Rasová politika nacistického Německa 1933-1945
4) Tíživé dědictví minulosti: diskuze o nacionálně socialistické minulosti v německé
společnosti po roce 1945
5) Cíle, instituce a nástroje spojenecké okupační politiky v Německu v letech 1945-1955
6) Vznik dvou německých států a jejich vzájemné vztahy v letech 1949-1989
7) Adenauerova éra: základní linie politického a společenského vývoje SRN v letech 19491966
8) Kissinger, Brandt, Schmidt a Kohl: základní linie politického a společenského vývoje SRN
v letech 1966-1989
9) Německá „Ostpolitik“ počátku 70. let: cíle, průběh a výsledky
10) Zahraničněpolitické aspekty sjednocení Německa: politika Helmuta Kohla a vítězných
mocností druhé světové války
11) Sjednocení Německa 1989 a jeho hlavní vnitropolitické a společenské důsledky
12) Spolková republika jako motor evropské integrace od roku 1949 do současnosti
13) SRN, NATO a mezinárodní bezpečnost v době studené války
14) NDR, její režim a místo v německých dějinách
15) Vnitropolitický vývoj Rakouska v letech 1918-1938
16) Provinilá první oběť: Rakousko v "Třetí říši" a diskuze o nacistické minulosti v rakouské
společnosti od konce války do současnosti
17) Okupace, státní smlouva, neutralita: Rakousko v systému mezinárodních vztahů od konce
války do současnosti
18) Základní linie vnitropolitického vývoje Rakouska od roku 1945 do současnosti

II. Politický a právní systém německy mluvících zemí
1) Přehled vývoje politických a ústavních institucí SRN a býv. NDR v letech 1949 – 1990,
charakteristika situace po sjednocení Německa
2) Základní zákon SRN (Grundgesetz) – struktura a popis jednotlivých částí, pojetí základních
práv
3) Organizované zájmy v politickém systému SRN (politické strany, odbory, korporace
a spolky)
4) Německý federalismus (historické aspekty, ústavně-politické zakotvení, jeho aplikace
v minulosti, reformy v současnosti)

5) Německý volební systém
6) Přehled vývoje politických a ústavních institucí druhé Rakouské republiky
7) Rakouská ústava – základní specifikace, struktura, pojetí základních práv
8) Organizované zájmy v politickém systému Rakouska (politické strany, odbory, korporace
a spolky)
9) Rakouský federalismus a jeho proměny v poválečném vývoji
10) Rakouský volební systém
11) Současná německá zahraniční politika – institucionální struktura a základní
charakteristiky
12) Současná rakouská zahraniční politika – institucionální struktura a základní
charakteristiky
13) Německo a evropská integrace od roku 1990: reformy a rozšiřování EU
14) Německá bezpečnostní politika od roku 1990 – transformace a rozšiřování NATO, vývoj
Evropské bezpečnostní a obranné politiky
15) Německo a použití ozbrojených sil: účast/neúčast na hlavních zahraničních misích po roce
1990.
16) Německo od roku 1990: postavení v mezinárodních vztazích a bilaterální strategické
vztahy (USA, Rusko, Čína, Izrael)
17) Německo-francouzské a německo-polské vztahy: usmíření, otázky bezpečnosti a vztahy
v rámci EU

III. Kultura, ekonomika a sociální systém německy mluvících zemí
1) Základní tendence hospodářského vývoje SRN 1945-1989
2) Sjednocení Německa 1990 a jeho hlavní ekonomické a sociální důsledky
3) Vývoj německého sociálního státu v 2. polovině 20. století
4) Základní tendence hospodářského vývoje Rakouska od roku 1945 do současnosti
5) Krize německého a rakouského sociálního státu a nejdůležitější opatření k jejímu překonání
na počátku 21. století
6) Hospodářská a finanční krize 2008 a její dopady na hospodářský a sociální systém
Německa a Rakouska
7) Populační vývoj, migrace a pracovní trh v Německu a Rakousku - základní tendence
vývoje od roku 1945 do současnosti
8) Základní problémy německého a rakouského školství současnosti a jejich historické
souvislosti
9) Vývoj masových médií v Německu po roce 1945 a hlavní problémy mediální politiky
od roku 1945
10) Avantgardní umění v Německu a Rakousku
11) 60. léta a kulturní proměny v Německu a Rakousku
12) Vyrovnávání se s válkou a nacistickou minulostí jako téma německého a rakouského
umění
13) Vývoj vzájemných kulturních kontaktů mezi Českem a Německem , resp. Českem
a Rakouskem po roce 1989 do současnosti

