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4.8 Dějepis 

4.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

„Studnice minulosti je hluboká. Neměli bychom o ní říkat, že vůbec nemá dna?“ 

Thomas Mann 

Předmět zapadá do vzdělávací oblasti člověk a společnost, přičemž se v mnohých směrech kryje se 
vzdělávacími obory občanský a společenskovědní základ, geografie a český jazyk a literatura a celou 
vzdělávací oblastí umění a kultura.  

Vyučovací předmět dějepis slouží ke kultivaci žákova historického vědomí. Tato snaha si však musí být 
vědoma svých mezí. Omezujeme se zvláště na západní kulturní civilizační okruh, zatímco ostatní 
regiony stojí stranou. Hlavní pozornost je věnována dějinám státních a kulturních útvarů na území 
Střední Evropy (země Koruny české, Svatá říše římská, PLR atd.). Vývoj ve středoevropském regionu 
ovlivnila i expanze Osmanské říše, dějiny západních ruských knížectví, polsko-litevské unie a dalších 
východoevropských regionů. Proto do základního penza zahrnujeme i tyto oblasti. Až do rozmachu 
koloniálních velmocí stojí stranou vývoj na Dálném a Středním východě, v Africe, Jižní a Severní 
Americe. Další omezení souvisí s předmětem historie jako vědního oboru, z nějž pro potřeby 
gymnaziálního vzdělávání vyřazujeme období primárně poznávaná archeologickými metodami. 
Podrobnější informace o nich předáváme jen zájemcům o obor ve specializovaném semináři. Poslední 
omezení vyplývá z orientace na kulturní okruh, formovaný abrahámovskými náboženstvími. 

Praktická stránka výuky dějepisu nespočívá podle našeho názoru pouze v „porozumění současné 
politické situaci“. Mnohem častěji než s pozůstatky politického vývoje se ve středoevropském regionu 
setkáváme s artefakty kulturněhistorického vývoje. Proto považujeme za nezbytné poznatky z dějin 
vzdělanosti, umění, církví, mentalit, hospodářství a společenských struktur.  

 Při jeho koncepci jsme se soustředili především na průřezová témata: 

»  multimediální výchova 

»  multikulturní výchova 

4.8.2 Časové, obsahové a organizační vymezení předmětu 

Časové vymezení předmětu 

1. ročník: 2 hodiny/týden 

2. ročník: 2 hodiny/týden 

3. ročník: 2 hodiny/týden 

4. ročník: 1 hodina/týden 

Výuka se uskutečňuje v kmenových a multimediálních učebnách gymnázia. K preferovaným 
organizačním formám výuky kromě frontálních metod, metody skupinové práce, vlastních žákovských 
výstupů, patří i odborné exkurze i praktická cvičení v terénu. V hojné míře jsou využívány dějepisné 
atlasy, nástěnné mapy interaktivní pomůcky atp. 

V rámci výuky dějepisu budou rovněž otevírány semináře, rozšiřující předmět nejen tematicky, ale i 
směrem k dovednostem, potřebným pro práci s prameny a historickými artefakty.  
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4.8.3 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 

dějepis 

Kompetence k učení a k řešení problémů 

Díky primárnímu akcentu na multimediální výchovu dostává žák značné množství sekundárních 
informací zaměřených na práci s textem, respektive obrazovým materiálem, ale i s dalšími typy 
historických pramenů. Klademe přitom důraz na fakt, že každý text vypovídá především o sobě a pak 
až teprve o sdělované skutečnosti. Naším cílem jsou v tomto směru následující kompetence.  

Žák: 

» dokáže odlišit manipulativní strategie v textu a oddělit je od jeho sdělné hodnoty 

» zhodnotí sdělnost textu a utřídí si v něm jednotlivé informace podle jejich důležitosti 

» využije názorných didaktických pomůcek (dějepisný atlas, nástěnná mapa) k získávání 
vědomostí i k jejich dalšímu zpracování 

» vyhledává relevantní informace na internetu, ve slovnících a v omezené míře i v oborových 
kompendiích a odborné sekundární literatuře 

Vedle práce s textem a reprodukovaným pramenným materiálem vedeme žáky k tomu, aby třídili 
poznatky podle jejich relevance. Při hodnocení používáme prvky pozitivní motivace. 

Kompetence komunikativní 

Vyučovací předmět dějepis nabízí ve své látce i v jejím zpracování množství různých typů diskurzů. 
žák získává informace o velkém množství různých náhledů na stejnou (či přinejmenším velmi 
podobnou) věc. 

Žák: 

» s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky 
komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací; 

» čte s porozuměním populárně naučný text a na základní úrovni i snazší odborné texty 

» efektivně využívá moderní informační technologie; 

» vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co 
a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; 

» je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci; 

Kompetence sociální a personální 

Klademe důraz hlavně na schopnost sebehodnocení žáka a toleranci vůči jednání a názorům druhých. 

Žák: 

» reflektuje své jednání s ohledem na možné odlišné přístupy k situaci a toleruje druhé 

» aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů s ohledem na možnosti, 
názory a schopnosti druhých 

» přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné 
úctě, toleranci a empatii; 

» rozezná manipulativní strategie komunikujících a adekvátně na ně odpovídat 
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Kompetence občanské 

Žák: 

» respektuje historické dědictví jednotlivých kultur 

» zachovává základní požadavky ohleduplného přístupu ke kulturním památkám, ale i k 
historickým artefaktům vůbec, s čímž souvisí i to, že dbá o zachování přírodního prostředí, v 
němž se kulturní památky nacházejí 

» rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání; 

» posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaujímá a 
obhajuje informovaná stanoviska. 

Kompetence k podnikavosti 

Předáváme informace i o univerzitních oborech, ústavech akademie věd, archivech, knihovnách a 
dalších institucích, v nichž historik uplatňuje své poznatky.  

Žák: 

» cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti se 
rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření v rámci oboru; 

» rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě; 

» získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá 
dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit; 

» usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky
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4.8.4 D – 1. a V. ročník 

„Někdy se přihodí věci, které dělí historii na dobu předtím a potom,...“ 

Peter Englund 

Téma švp Výstup ŠVP Učivo ŠVP Průřezová témata 
Oblast průřezového 

tématu 

Vazby na 

předmět 
Co váže 

Úvod do studia dějin 

Ţák rozlišuje různé 

zdroje historických 

informací, způsob 

jejich získávání a 

úskalí jejich 

interpretace. 

Úvod do studia; 

archivy 
MV Historický pramen     

  

charakterizuje 

smysl historického 

poznání a jeho 

povahu jako 

poznání 

neuzavřeného a 

proměnlivého 

Chronologie a 

periodizace 
        

Pravěk 

charakterizuje 

pojem 

archeologická 

kultura 

Archeologie a 

pravěk; 

archeologická 

kultura jako 

termín – pouze v 

základních 

konturách – 

rozlišení 

pravěku a 

starověku – ne 

výklad o 

jednotlivých 
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archeologických 

kulturách 

  

vysvětlí zásadní 

zlom ve vývoji 

lidstva v důsledku 

cílevědomé 

zemědělské a 

řemeslné činnosti 

Neolitická 

revoluce 
        

Starověk 

popíše základní 

metody 

historického 

výzkumu 

pouţívané při 

studiu antiky 

Klasická 

archeologie a 

filologie; 

epigrafika 

    Latina klasická filologie 

Starověk – antické 

Řecko 

charakterizuje 

geografická 

specifika 

pevninského i 

ostrovního Řecka a 

jejich dopad na 

rozlohu a polohu 

řeckých států 

minojská a 

mykénská 

kultura 

        

  

charakterizuje 

význam mytologie 

v řecké kultuře a 

vysvětlí příčiny a 

důsledky velké 

řecké kolonizace 

temné a 

archaické 

období řeckých 

dějin 

MV 
Drama a epos - 

médium antiky 
ČjL 

drama a epos – 
jejich obsah a 
funkce 

  

vysvětlí modely 

fungování řeckých 

městských států – 

demokracie, 

oligarchie, tyranis 

Řecká polis – 

Athény, Sparta 
MKV Heiloti a Sparta SVF 

raná řecká 
demokracie, 
oligarchie a tyranis 
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vysvětlí příčiny 

řeckoperských 

válek, popíše 

způsob vlády v 

perské říši 

klasické období, 

perská říše a 

řecko-perské 

války 

        

  

charakterizuje 

souboj o 

hegemonii mezi 

řeckými poleis 

Peloponéská 

válka; Krize 

poleis; Thébská 

hegemonie 

        

  

popíše výboje 

Alexandra 

Makedonského a 

vysvětlí způsob 

šíření řecké kultury 

na východ 

Alexandr 

Makedonský; 

helénismus 

        

  

popíše a doloţí 

civilizační přínos 

antického Řecka 

pro zrod evropské 

kultury; rozezná 

jednotlivé 

sloupové řády a 

odliší na základě 

uměleckých prvků 

výtvory 

jednotlivých 

kulutrních epoch 

antického Řecka 

Kultura 

antického 

Řecka; Doba 

ţelezná a 

západní svět v 

kontrastu k 

antice? 

MV   VV 
architektura a 
výtvarné umění 
antického Řecka 

Starověk – antický 

Řím 

popíše zeměpisné 

podmínky a 

etnické sloţení 

apeninského 

poloostrova 

Etruskové, 

římské 

království  
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charakterizuje 

model fungování 

římské republiky; 

vysvětlí význam 

římského občanství 

a bojů mezi plebeji 

a patriciji 

Římská 

republika 
    SVF 

prvotní římská 
zastupitelská 
demokracie 

  

charakterizuje 

snahy o udrţení 

republiky a popíše 

hlavní směry 

výbojů římské říše 

Krize republiky 

– 1. triumvirát 
    VV 

architektura a 
výtvarné umění 
antického Říma 

  

popíše způsob 

vzniku tzv. 

principátu 

2. triumvirát; 

Principát a 

claudiovsko-

juliovská 

dynastie 

        

  

objasní vazbu mezi 

ţidovstvím a 

křesťanstvím a 

výlučnost obou 

těchto 

náboţenských 

systémů 

Dějiny římských 

provincií – 

Judea – 

judaismus a 

ţidovské dějiny 

ve starověku; 

Flaviovci – 

Adoptivní císaři 

MKV 

vztah Římské říše k 

minoritám – na 

příkladu Ţidů 
    

  

objasní vazbu mezi 

ţidovstvím a 

křesťanstvím a 

výlučnost obou 

těchto 

náboţenských 

systémů 

Vznik 

křesťanství 
MV 

epištoly a kázání 

jako prvotní média 

křesťanství 
SVF 

judaismus; vznik 
křesťanství 

  
stručně 

charakterizuje 

Germania – 

Doba římská – 
    SVF vznik křesťanství 
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situaci za 

hranicemi římské 

říše (limes 

romanus) 

pravěk nebo 

starověk??? 

  

popíše krizi 

římského impéria, 

jeho rozpad a 

konstituování tzv. 

tetrarchie 

Vojenští císaři; 

Dominát; 

Konstantin 

Veliký 

        

  

ilustruje vlivy 

řecké, etruské a 

fénické kultury na 

kulturu antického 

Říma, popíše a 

doloţí civilizační 

přínos antického 

Říma a křesťanství 

pro zrod evropské 

kultury, popíše a 

doloţí civilizační 

přínos antického 

Říma a křesťanství 

pro zrod evropské 

kultury 

Kultura 

antického Říma 
MKV 

vztah Římské říše k 

minoritám – na 

příkladu křesťanů 
    

  

popíše určující 

procesy a události, 

uvede významné 

osobnosti 

starověkých dějin 

Rozpad 

Západořímské 

říše 

MKV 
multikulturalita 

pozdní Římské říše 
SVF 

raná křesťanská 
církev; církevní 
otcové a sv. 
Augustin 

Raný středověk 

vysvětlí základní 

příčiny přesunů 

etnik v období tzv. 

stěhování národů 

Stěhování 

národů 
    VV 

výtvarná kultura 
pozdního Říma 
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vysvětlí podstatu 

vztahu mezi 

světskou a církevní 

mocí ve 

východním 

kulturním okruhu 

Byzanc MKV 
multikulturalita 

byzantské říše 
    

  

objasní proces 

christianizace a její 

vliv na 

konstituování raně 

středověkých států 

v Evropě 

Francká říše a 

papeţský stát 
    G 

Prvotní rozmístění 
indoevropských 
etnik a jejich 
posuny; střet kultur 
a přírodní 
podmínky, jež 
mohly v různých 
regionech vést k 
migraci celých 
etnik 

  

objasní proces 

christianizace a její 

vliv na 

konstituování raně 

středověkých států 

v Evropě 

Kultura raného 

středověku 
    G 

Rozpad církevní 
jednoty – 
rozmístění 
pravoslaví a 
západního 
křesťanství 

  

vysvětlí význam 

křesťanské kultury 

pro středověký svět 

Náboţenství ve 

středověku 
MKV 

křesťanská kultura a 

pohanské kulty 
SVF 

Etnikum, kmen, 
stát a národ – 
vývoj těchto 
termínů 

  
vymezí specifika 

islámské oblasti 

Arabská říše a 

arabské 

Španělsko 

MKV 
arabská kultura a 

křesťanství 
    

  

charakterizuje 

představu 

středověkého 

univerzalismu a 

snahy o navázání 

počátky svaté 

říše římské  
    SVF 

význam 
křesťanství pro 
konstituování 
středověkého 
světa 



Školní vzdělávací program GPJP Učební plán D – 1. a V. ročník 

– 113– 

na politické a 

kulturní dědictví 

římské říše 

  

charakterizuje 

základní rysy 

vývoje Velké 

Moravy jako 

příklad vývoje raně 

středověkého státu, 

charakterizuje 

konstitutivní znaky 

raného českého 

státu a raných států 

střední Evropy 

Sámův kmenový 

svaz; Velká 

Morava, počátky 

českého státu 

kontextu střední 

Evropy 

MV 

způsoby šíření 

křesťanství v 

protikladu k šíření, 

respektive 

uchovávání 

pohanských kultů – 

psaná a ústní tradice 

SVF islám 

  

popíše základní 

mezníky vývoje 

raného českého 

státu 

Český stát v 10. 

aţ 12. století 

(Čechy v době 

kníţecí) 

        

  

vysvětlí podstatu 

vztahu mezi 

světskou a církevní 

mocí v západním 

kulturním okruhu a 

doloţí jejich 

rozdílnost na boji o 

investituru 

Svatá říše 

římská v 11. - 

12. stol. a Itálie  

        

  

porovná vývojové 

tendence ve Francii 

a Anglii, vysvětlí 

roli Vikingů v 

rámci raně 

novověké Evropy, 

vysvětlí a na 

příkladech doloţí 

Západní Evropa 

v raném 

středověku 

(Francie, 

Anglie, počátky 

skandinávských 

států) 
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rizika lenního 

systému 

  

porovná odlišnosti 

vývoje v západní a 

východní Evropě 

doby raného 

středověku, popíše 

hlavní tendence 

vývoje Kyjevské 

Rusi v kontextu 

přejímání 

byzantské kultury a 

náboţenství 

Východní 

Evropa v 9.-13. 

století 

(Kyjevská Rus, 

Polsko a 

Balkán) 

        

  

charakterizuje 

nové formy 

zboţnosti; zasadí 

zrod inkvizice a 

její postupy do 

souvislostí 

středověkého práva 

a vysvětlí důvody, 

jeţ vedly k jejímu 

zaloţení; zhodnotí 

význam kříţových 

výprav pro další 

vývoj Evropy 

Vývoj církve ve 

12. - 13. století – 

IV. lateránský 

koncil; rozvoj 

ţebravých řádů; 

zrod inkvizice; 

kříţové výpravy 

MKV 

vztah křesťanů a 

Arabů během 

kříţových výprav 
    

  

rozpozná románské 

stavby a 

charakterizuje 

stavební typy – 

rotunda, basilika; 

doloţí na 

románských 

Románská 

kultura v Evropě 

a v českých 

zemích 

    VV 
románská výtvarná 
kultura 
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stavbách vliv 

římské stavební 

kultury 

Vrcholný středověk 

charakterizuje 

základní znaky 

gotické výtvarné 

kultury a 

architektury na 

konkrétních 

příkladech 

Gotická kultura 

v Evropě a v 

Čechách 

        

  

popíše konflikty 

mezi Anglií a 

Francií a jejich 

příčiny; popíše 

centralizaci 

francouzské moci a 

vznik prvních 

protoparlamentních 

shromáţdění – 

francouzské 

generální stavy; 

anglický parlament 

Anglie a Francie 

ve vrcholném 

středověku 

(Plantageneti v 

Anglii, vrchol 

středověké 

monarchie ve 

Francii za 

svatého Ludvíka 

a Filipa 

Sličného) 

MKV 

Náboţenské 

minority na pomezí 

legality 
    

  

vysvětlí důsledky 

tatarských a 

tureckých nájezdů 

pro jiţní a 

východní Evropu 

Polsko,  Uhry a 

Rus v 11. - 14. 

století 

        

  

charakterizuje 

kulturněpolitický 

vzestup českého 

státu za posledních 

Přemyslovců; 

charakterizuje 

proměnu 

Český stát za 

posledních 

Přemyslovců 

MKV 

etnický obraz 

českých zemí za 

posledních 

Přemyslovců – Češi, 

Němci, Ţidé 
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středověkého 

hospodářství a 

společnosti spjatou 

s tzv. středověkou 

kolonizací a její 

dopad na vývoj 

středověké i 

souačsné sídlení 

sítě 
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4.8.5 D – 2. a VI. ročník 

 

„Je pravděpodobné, že během putování časem, které dnes zahajujeme, budeme nuceni odložit na okraj cesty řadu iluzí,...“ 

Jean Delumeau 

 

Téma švp Výstup ŠVP Učivo ŠVP 
Průřezová 

témata 

Oblast průřezového 

tématu 

Vazby na 

předmět 
Co váže 

Vrcholný 

středověk 

objasní postavení českého 

státu v rámci Svaté říše 

římské a vysvětlí 

mezinárodněpolitické dohody 

Karla IV. s rody Anjouovců a 

Habsburků 

Nástup 

Lucemburků na 

český trůn; Říše a 

Čechy za 

Lucemburků 

        

Pozdní středověk 

vysvětlí dopady 

hospodářských, kulturních a 

politických projevů „krize 

středověku“ 

Krize středověku; 

Stoletá válka; 

Václav IV. a krize 

Svaté říše římské 

        

  

popíše názorové proudy 

rodícího se husitského hnutí; 

vysvětlí význam husitského 

hnutí pro další politický a 

kulturní vývoj českých zemí 

Husitská revoluce; 

Kříţové výpravy 

proti husitům; 

jednání na 

basilejském 

koncilu; 

kompaktáta jako 

základní zemský 

zákon 

MV 

metody šíření idejí 

jednotlivých husitských 

proudů 

SVF 

názorová uskupení 

v husitských 

Čechách 
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popíše průběh osmanské 

expanze v západním směru a 

pokusí se objasnit její dopad 

na západoevropskou 

mezinárodněpolitickou scénu 

Expanze 

osmanských Turků 

ve 14. aţ v první 

polovině 16. 

století; Polsko a 

Uhry ve 14. - 15. 

století; 

Habsburkové na 

říšském trůně a 

pokusy o reformu 

říše 

MKV 

Polsko, Uhry a Osmanská 

říše – multikulturní státy a 

jejich nakládání s 

nejrůznějšími minoritami 

SVF 

parlamentarismus 

a monarchismus v 

církvi; 

ekumenické snahy 

v pozdním 

středověku a dnes; 

náznaky 

parlamentarismu v 

řízení Svaté říše 

římské; pokusy 

Jiřího z Poděbrad 

o vytvoření 

mezinárodní 

organizace 

křesťanských 

vládců 

  

vymezí základní znaky 

stavovství v počátcích této 

instituce; vysvětlí postavení 

kompaktát v právním systému 

zemí Koruny české a důvody, 

proč na nich Jiří z Poděbrad 

trval 

Jiří z Poděbrad a 

jeho království 

dvojího lidu; Zrod 

stavovského státu 

    SVF 

názorová uskupení 

v husitských 

Čechách po roce 

1437) 

  

definuje převahu stavů v 

české politice a kultuře a 

rozpozná znaky pozdně 

gotické výtvarné kultury 

Jagellonci ve 

střední Evropě a 

pozdní gotika 

    VV 

pozdní gotika v 

Čechách a v 

Německu 



Školní vzdělávací program GPJP Učební plán D – 2. a VI. ročník 

– 119– 

Raný novověk 

rozpozná nové filozofické a 

vědecké myšlenky, které byly 

zformulovány v období 

renesance a humanismu; 

Renesance a 

humanismus, 

vývoj v Itálii od 

13. do konce 16. 

století 

    
VV, ČjL, 

HV, Latina 

renesanční 

výtvarná kultura; 

myšlenkový svět 

renesančního 

člověka; 

renesanční hudba; 

rozvoj 

humanistické 

latiny a její vliv na 

konstituování 

kulturních 

„spisovných“ 

jazyků – italštiny, 

španělštiny; role 

antické 

vzdělanosti v 

humanistickém 

myšlení 

  
porozumí důsledkům 

zámořských objevů+B16 

Zámořské objevy a 

počátky 

kolonizace 

    G 

dopad španělsko-

protugalských 

koloniálních válek 

na současné 

jazykové a 

kulturní sloţení 

jejich bývalkých 

kolonií v latinské 

Americe 

  

popíše základní rysy 

reformace a protireformace, 

jejich vztah k jevu 

označovanému jako 

humanismus a dopad obou 

tendencí na konfesijní 

rozdělení Evropy 

Reformace; 

základní 

reformační proudy 

– luteránství; 

kalvinismus; 

novokřtěnci 

MV 

Role knihtisku a dalších 

médií při šíření 

reformačních myšlenek 

G, SVF, ČjL 

Rozpad konfesijní 

jednoty západního 

křesťanstva – 

regionální 

rozloţení a 

odlišnosti 

jednotlivých 
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proudů 

  

popíše proudy nových forem 

zboţnosti a jejich dopad na 

vytvoření nových církevních 

řádů; vysvětlí základní příčiny 

rozchodu křesťanských 

konfesí a popíše základní 

závěry tridentského koncilu  

Katolická 

reformace 
    SVF 

nové formy 

zboţnosti; 

ustavení katolické 

církve – katolické 

dogmatiky v 

zásadních bodech 

platné aţ do 19. 

století; podobně i 

u reformačních 

konfesí 

  

popíše topoi vztahující se ke 

španělskému nacionalismu a 

jejich kořeny v době raného 

novověku 

Španělsko a Itálie 

v 16. stol. 
MKV 

Španělsko – vztah k 

Maurům; Ţidům a 

moriskům 

    

  

vysvětlí náboţenské konflikty 

v konfesionalizující se oblasti 

západní Evropy a jejich 

politický rozměr 

Holandsko v 16. - 

17. století; 

Francouzské a 

německé 

náboţenské války; 

Anglie v 16. století 

    G 

holandské regiony, 

francouzské 

departementy, 

rozdíly mezi 

Belgií a 

Holandskem 

  

popíše rozsah habsburského 

panství v Evropě i ve světě a 

dokumentuje centralizační 

snahy habsburských 

panovníků v českých zemích, 

vymezí základní znaky 

konfliktu stavovství a 

centralistických snah Rudolfa 

II., resp. jeho státního aparátu, 

rozpozná základní znaky 

České země v 

době 

předbělohorské, 

česká renesance a 

manýrismus 

MKV 

konfesijní situace v 

českých zemích – 

vzájemný vztah 

jednotlivých konfesijních 

a etnických minorit 

ČjL, Ch, Fy, 

VV 

postavení jednoty 

bratrské – její péče 

o jazyk a české 

překlady Bible, 

vrcholící v Bibli 

Kralické, Rozvoj 

alchymie, 

astronomie a 

esoterických věd 

na českém 
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manýristické výtvarné a 

literární kultury 

panovnickém 

dvoře, výtvarná 

kultura doby 

manýrismu 

  

vysvětlí vznik systému 

rovnováhy sil a počátky 

tradice mezinárodních 

mírových kongresů 

České stavovské 

povstání a 

třicetiletá válka 

        

  

popíše model absolutistické 

vlády Ludvíka XIV., vymezí 

základní znaky stavovství a 

absolutismu v 17. století 

Francie (kontra 

papeţství) v 17. 

století; 

galikanismus a 

snahy o vytvoření 

státní církve, 

absolutismus? 

Panovnický dvůr a 

stavy v raném 

novověku  

    SVF 

merkantilistická 

teorie a její 

uplatnění 

  

posoudí postavení českého 

státu uvnitř habsburského 

soustátí a analyzuje jeho 

vnitřní sociální, politické a 

kulturní poměry 

Habsburská 

monarchie v letech 

1648 – 1740 

        

  
rozpozná znaky barokní a 

klasicistní kultury 

Kultura baroka a 

klasicistního 

humanismu 

    
VV, ČjL, 

HV 

barokní a 

klasicistní 

výtvarná kultura 

(klasicismus 17. a 

počátku 18. století 

– Francie, 

Španělsko, Itálie, 
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 „barokní“ hudba 

  

popíše význam baltského 

moře jako obchodního 

prostoru severní Evropy a 

příčiny geopolitických změn v 

tomto prostoru 

Rusko, Švédsko a 

Polsko v 16. - 18. 

století; velká 

severní válka 

        

  

vytvoří si představu o úpadku 

španělské moci v průběhu 17. 

století; na příkladě zvratu ve 

válce o španělské dědictví 

dokumentuje snahu Velké 

Británie a některých dalších 

mocností o udrţení rovnováhy 

sil na evropském kontinentě 

Španělsko 17. 

století - monarchie 

na ústupu?, válka 

o španělské 

dědictví 

        

Osvícenský 

absolutismus 

vysvětlí a na příkladu 

některého ze států ilustruje 

způsob organizace státu, 

označovaný jako osvícenský 

absolutismus, vysvětlí 

motivaci josefínských reforem 

osvícenský 

absolutismus 

(vzestup Pruska, 

Rusko od Petra 

Velikého do 

Kateřiny Veliké, 

podunajská 

monarchie od 

Marie Terezie k 

Leopoldu II.) 

    SVF, ČjL 

osvícenský 

absolutismus; 

germanizační tlaky 

a počátky 

národního 

obrození 

Osvícenství 

určí a zhodnotí hlavní 

myšlenky a principy 

osvícenství, rozpozná jejich 

uplatnění v revolucích 18. 

století a v modelu 

osvícenského absolutismu 

Osvícenství     SVF, ČjL osvícenství 
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4.8.6 D – 3. a VII. ročník 

„Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot." 

Winston Churchill 

 

Téma švp Výstup ŠVP Učivo ŠVP 
Průřezová 

témata 

Oblast průřezového 

tématu 

Vazby na 

předmět 
Co váže 

Novověk – dlouhé 19. 

století 

rozpozná znaky rodící se 

demokracie na konci 18. století; 

popíše základní momenty průběhu 

francouzské revoluce a vysvětlí 

souvislost mezi revoluční Francií a 

bojem amerických kolonií o 

nezávislost 

Válka o nezávislost 

severoamerických 

kolonií; Velká 

francouzská 

revoluce 

        

  

posoudí význam ústavy a novou 

organizaci státu, uvede základní 

typy parlamentních státních 

systémů 

Napoleonská 

Francie a Evropa 
    SVF, ČjL 

konstituování národů v 

opozici vůči francouzské 

expanzi 

Evropa na počátku 19. 

století 

identifikuje rysy romantismu, 

empíru a biedermeieru ve 

výtvarném umění a v 

propagandistických textech; 

vysvětlí příčiny a následky 

průmyslové revoluce; popíše vznik 

sociální otázky a srovná různé 

moţnosti jejího řešení; vysvětlí 

fungování systému Svaté aliance a 

důvody jeho zhroucení 

romantismus, 

biedermeier a 

empír v evropské 

kultuře; 

průmyslová 

revoluce; systém 

Svaté aliance a jeho 

limity; Karlovarská 

nařízení; rozpad 

Osmanské říše 

MV 

Svatá aliance, 

RKZ- analýza 

textů 

VV, HV, G 

umění romantismu (VV, 

HV); vznik států na 

Balkáně, v severní Africe 

a v Jiţní Americe (Z) 
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Vznik národních hnutí 

objasní význam termínů: 

velkoněmecká koncepce, 

maloněmecká koncepce; 

panslavismus; austroslavismus; 

Mladá Evropa; tato hnutí 

vzájemně odliší a najde jejich 

společné tendence 

Národní obrození MV 
RKZ - analýza 

textu 
    

České země v době 

předbřeznové 

popíše vznik a průběh národního 

obrození v kontextu vzniku 

novodobých národů; vysvětlí 

fungování Rakouského císařství 

národní obrození a 

průmyslová 

revoluce v českých 

zemích a 

metternichovské 

Rakouské císařství 

MV  symboly revoluce ČjL, SVF 

národní obrození v 

literatuře (ČjL); základní 

lidská práva v revoluci 

1848 (ZSV) 

Revoluce 1848 

srovná příčiny, průběh a následky 

revolucí 1848 v různých 

evropských zemích 

revoluce v Evropě 

v r. 1848 
        

Risorgimento a 

sjednocení Německa 

porovná proces sjednocování Itálie 

a Německa; vysvětlí souvislosti 

politického vývoje Německa, 

Francie a Itálie 

krymská válka, 

risorgimento a  

sjednocení 

Německa; 

Bismarckovo 

Německo; Francie 

za druhého císařství 

a třetí republiky 

MV  

vliv letáků a 

pamfletů na 

formování 

jednotného 

veřejného mínění 

VV, HV, G 

umění druhé poloviny 

19. století - reprezentace 

risorgimenta a 

velkoněmecké ideologie 

(HV, VV); proces 

sjednocování Německa a 

Itálie (dříve samostatné 

státy, dnes regiony) (Z) 

Kolonialismus 19. 

století 

vysvětlí fungování britské 

koloniální říše a srovná její vývoj s 

koloniálními říšemi dalších 

evropských států; popíše vývoj 

USA a carského Ruska ve 

srovnání s evropskými státy   

Viktoriánská 

Anglie a její 

koloniální říše; 

východní otázka a 

vnitřní vývoj v 

Rusku; vytváření 

koloniálních 

panství v Africe; 

americká občanská 

MKV 

 indiánské války v 

USA, řešení 

národnostních 

otázek v britských 

koloniích 

G, SVF 

koloniální tradice 

současných států (Z); 

lidská práva muţiků v 

Rusku a otroků v USA 

(ZSV) 
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válka a období 

rekonstrukce; 

nástup Japonska 

mezi světové 

velmoci 

Politický život v 

Českých zemích a 

Habsburské monarchii 

porovná říjnový diplom, únorovou 

a prosincovou ústavu jako 

alternativy ústavního politického 

vývoje s Bachovým 

(neo)absolutismem 

Bachův 

(neo)absolutismus, 

říjnový diplom, 

únorová a 

prosincová ústava 

MV   

zákon jako 

historický pramen i 

nástroj propagandy 

SVF 

ústavní vývoj na území 

českých zemí, funkce 

právního státu a 

ústavního systému 

  

popíše kulturní, hospodářskou a 

politickou emancipaci českého 

národa i německé menšiny na 

území českých zemí; rozezná 

centralizační a federalizační 

tendence uvnitř Rakousko-

Uherska 

Rakousko-Uhersko 

na přelomu 19. a 

20. století; politické 

strany a spolky 19. 

století 

MV 

strany a jejich 

noviny: vytváření 

veřejného mínění 

SVF 

veřejnost a její funkce, 

politické stranictví, 

multikulturní státy a 

jejich problémy 

Berlínský kongres a 

vývoj na Balkáně 

na mapě ukáţe státy, které vznikly 

rozpadem Osmanské říše, regiony 

s geopolitickými zájmy Německa, 

Rakouska-Uherska, Velké Británie 

a Francie 

Berlínský kongres, 

vývoj na Balkáně v 

70. - 90. letech 19. 

století 
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SVĚT VE VÍRU 

SVĚTOVÝCH VÁLEK 

A MEZIVÁLEČNÝCH 

KRIZÍ 

popíše příčiny, průběh a následky 

první světové války; vysvětlí 

fungování mezinárodního 

versaillesko-washingtonského 

mírového systému; uvede hlavní 

tendence vývoje SSSR a jeho 

vnitřní strukturu a mezinárodní 

postavení 

první světová válka 

a versailleský 

mírový systém; 

ruské revoluce 

1907 a 1917; vznik 

a vývoj SSSR do 

roku 1941; Velká 

Británie a Francie 

mezi světovými 

válkami; nové 

proudy v 

meziválečné 

kultuře 

MV   

revoluční 

propaganda a vznik 

masové kultury 

VV, HV, 

G, SVF 

meziválečná kultura 

(HV, VV); územní 

změny po 1. světové 

válce (Z); komunismus 

jako politická ideologie, 

funkce politické 

propagandy v moderní 

společnosti (ZSV) 

Velká hospodářská krize 

(1929) 

vysvětlí příčiny velké hospodářské 

krize, uvede moţnosti jejího řešení 

a dopady na USA a západní 

Evropu; uvede hlavní příčiny krize 

mezinárodního systému ve 30. 

letech 20. století; vysvětlí příčiny 

nástupu a úspěchu italského 

fašismu a německého nacismu; 

popíše příčiny, průběh a následky 

druhé světové války; 

italský fašismus; 

velká hospodářská 

krize; výmarská 

republika a vznik 

nacismu; 

mezinárodní krize 

30. let 20. století; 

druhá světová válka 

MKV 

ţidovská otázka v 

nacistickém 

Německu 

(holokaust a jeho 

hodnocení) 

SVF 

mechanismus 

hospodářské krize, 

nacismus a fašismus jako 

politické ideologie  

ČESKOSLOVENSKO 

A JEHO ÚZEMÍ 1918-

1935 

vysvětlí příčiny vzniku ČSR a 

popíše její politický systém;  

porovná vývoj v různých částech 

ČSR s důrazem na postavení 

Slováků a národnostních menšin 

Masarykův 

zahraniční boj a 

česká domácí 

politika během 

první světové 

války; vznik 

Československa; 

československá 

politika zahraniční 

a domácí do roku 

MKV  

Němci, Maďaři, 

Rusíni a Poláci: 

postavení menšin v 

ČSR 

SVF, VV, 

HV 

boj o smysl českých 

dějin, funkce politických 

stran v demokratickém 

systému (ZSV); 

meziválečná kultura a 

umění v ČSR (HV, VV) 
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4.8.7 D – 4. a VIII. ročník 

„Historie není pohled, ale odpovědnost…“      Jan Patočka 

Téma švp Výstup ŠVP Učivo ŠVP 
Průřezová 

témata 

Oblast 

průřezového 

tématu 

Vazby na 

předmět 
Co váže 

ČESKOSLOVENSKO 

A JEHO ÚZEMÍ 1935 

- 1945 

vysvětlí dopady velké hospodářské 

krize na dění v ČSR; uvede příčiny 

zániku první i druhé 

československé republiky; vysvětlí 

vztah mezi protektorátními orgány, 

českou společností a německou 

okupační správou; srovná moţnosti 

a výsledky prvního a druhého 

zahraničního odboje; 

krize Československé 

republiky a druhá 

republika; Protektorát 

Čechy a Morava; 

domácí a zahraniční 

odboj 

MKV 

vztah Čechů, 

Němců a 

Slováků: od 

spolupráce k 

roztrţce 

SVF 

ekonomická 

krize a 

nezaměstnanost 

2. světová válka 

popíše průběh bojových akcí; 

vysvětlí souvislost tvorby 

poválečného mezinárodního 

systému s konfrencemi v Jaltě, San 

Franciscu a Postupimi; vysvětlíé, co 

znamená protektorátní správa a 

stanné právo; charakterizuje vlny a 

střediska protinacistického odboje 

2. světová válka         

Evropská integrace 

vysvětlí důvody pro evropskou 

integraci, jak byly nahlíţeny v 

jednotlivých fázích procesu; uvede 

předpoklady pro vstup země do EU; 

charakterizuje bezpečnostní 

hospodářské mechanismy EU 

Evropský integrační 

proces - od plánů 

Mitteleuropa po 

Maastricht 

    SVF, G 
evropská 

integrace 
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Sionismus, genocida a 

země 3. světa 

charakterizuje situaci na Předním 

Východě a vysvětlí její historické 

kořeny; uvede charakteristické rysy 

genocidy 

Sionismus, 

protiţidovská 

propaganda v 19. a 20. 

století; Norimberské 

zákony; Šoa; dějiny 

státu Izrael; Arabské 

státy Předního Východu 

MKV 

otázka 

národnostních 

menšin na 

Předním 

východě; 

genocida jako 

fenomén 20. 

století 

SVF 

genocida, 

národnostní 

menšiny 

SVĚT PO DRUHÉ 

SVĚTOVÉ VÁLCE 

vysvětlí příčiny studené války, 

popíše její průběh na konkrétních 

konfliktech a důvody pro její 

ukončení 

studená válka a její 

konflikty; vnitřní vývoj 

velmocí (USA, SSSR, 

Čína); obnova válkou 

zničené Evropy (vývoj 

ve Francii, NSR a GB) 

MV  

nová média: 

fotografie, 

film;  

VV, HV 

moderní nebo 

postmoderní 

umění?  

Dekolonizace  

uvede příčiny dekolonizace a její 

následky; vysvětlí hospodářský 

nástup Japonska a Německa; 

posoudí globální šance a globální 

hrozby (střet kultur nebo konec 

dějin?) 

nový rozmach Německa 

a Japonska; 

blízkovýchodní krize; 

proces dekolonizace a 

dění ve třetím světě; 

evropská integrace a 

globalizace; rozpad 

Jugoslávie; válka proti 

terorismu 

MKV 

národnostní a 

kulturní 

problémy 

Afriky a Indie 

G 

nové státy 

vzniklé na 

základě 

dekolonizace 

ČESKOSLOVENSKO 

V TOTALITĚ A V 

DEMOKRACII 

porovná politický systém let 1945-

1948 s léty komunistické totality; 

srovná vývoj v Československu s 

vývojem v ostatních 

komunistických zemích 

vývoj české kultury 

v komunistické totalitě; 

třetí republika; 

stalinismus 

v Československu; 

Novotného éra;  vnitřní 

vývoj zemí východního 

bloku (NDR, Maďarsko, 

Polsko) 

MKV 

vysídlení, 

vyhnání nebo 

odsun? Němci 

po druhé 

světové válce 

SVF, VV, 

HV 

tzv. řízená 

demokracie 

(ZSV); kultura 

mezi 

totalitarismem 

a disentem 

(VV, HV) 
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uvede příčiny, průběh a následky 

pokusů o reformu v ČSSR, 

Maďarsku, NDR a v Polsku; srovná 

vývoj po obrodném procesu B15v 

Československu s vývojem v 

ostatních komunistických zemích; 

vysvětlí vztah normalizační moci a 

disentu; srovná zakladatelské 

období komunismu s obdobím 

normalizace; vysvětlí příčiny 

sametové revoluce a rozpadu 

Československa po pádu 

komunismu 

rok 1968 a praţské jaro 

v kontextu obrodných 

procesů v dalších 

komunistických zemích; 

normalizace 

československé 

společnosti a disent; 

charta 77; sametová 

revoluce a cesta ke 

svobodě; rozpad 

Československa   

MKV 

rómská 

otázka, pokus 

o sociální 

integraci 

Rómů do 

většinové 

společnosti 

SVF 
menšiny v 

současné ČR 


