
Zkušební okruhy z moderních dějin Číny 

 

1) Periodizace čínských dějin: vymezení pojmu moderní dějiny, rozdílné přístupy 

k periodizaci, pojem historie, historický diskurz, pojem Čína 

2) Soumrak Qingů: Opiové války; povstání Taipingů, Příčiny neúspěchu 100 dní reforem,  

Boxerské povstání, reformy pozdního císařství 

3) Xinhaiská revoluce: Xingzhonghui, role Sunjatsena, Wuchangské povstání, pád císařství, 

Yuan Shikai a jeho role v počátcích republiky 

4) Ideologické a myšlenkové dědictví císařství 

5) Májové hnutí: militaristé, Nové Mládí, baihua, Kantonská vláda 

6) Založení KS Číny: iniciace, první jednotná fronta, tažení na sever, rozkol 

7) Střet KMT a KS: Nanchangské povstání, Povstání podzimní sklizně, Kantonská komuna a 

sovětské oblasti před Dlouhým pochodem 

8) Dlouhý pochod: Konference v Zunyi, Yan´anský sovět, Xi`anský incident a  geopolitická 

situace v předvečer II. sv. války 

9) Protijaponská válka: Mandžukuo, Incident u Mostu Marka Pola, Šanghajská ofenziva, 

Nankingský masakr a jeho diskurzivní důsledky, čínsko-japonské vztahy ve 20. století 

10) II. světová válka na Dálném východě: průběh, kapitulace Japonska a její geopolitické 

důsledky na Dálném východě, dopady na Čínu a její postavení ve světě 

11) Občanská válka 1946–49: pokus o sjednocenou frontu, Harbin, bitvy let 1948-49 a 

vyhlášení ČLR 

12) Stažení Čankajška na Taiwan: konsolidace taiwanského režimu až do současnosti 

13) Boj a optimismus: konsolidace 1949–1954, Korejská válka, první pětiletka, kampaně 

14) Mírové osvobození Tibetu: geopolitické postavení Tibetu, Tibetské povstání, role 

Dalajlámy, role USA, diskurzivní problémy Tibetu z pohledu současnosti 

15) Velký skok: příčiny, ideologické zdůvodnění a následky, roztržka ve vedení KS Číny po 

Velkém skoku a konsolidace ekonomiky 

16) Vztahy ČLR – SSSR/USA po roce 1945; Studená válka, pančašíla, třetí svět 

17) Kulturní revoluce: předehra, manická fáze, depresivní fáze, smrt Mao Zedonga a její 

význam 

18) Druhá lidová republika: funkční státní a ideový převrat, otevírání se světu po roce 1978 

19) Krize přichází: Události na náměstí Brány nebeského klidu a jejich interpretace, 

Liberalizační a demokratizační procesy v ČLR a na Taiwanu 

20) Česko – čínské vztahy ve 20. století 


