
Prima Středověk 1. ročník

Téma švp Výstup ŠVP Učivo ŠVP
Průřezová 

témata
Oblast průřezového tématu

Vazby na 

předmět
co váže

Dějepis a dějiny

rozlišuje různé zdroje historických 

informací, způsob jejich získávání a 

úskalí jejich interpretace

Pravda v dějinách; hmotné a 

písemné prameny; juliánský a 

gregoriánský kalendář a 

periodizace dějin

MV role médií v pohledu na dějiny ZSV

Evropské národy a státy ve 

středověku

charakterizuje společensko-

politické útvary raného středověku; 

rozliší etnické a jazykové rodiny na 

území Evropy

Kmeny a národy Evropy; 

středověký stát
MKV rozhled po evropských etnikách G

Rytířství charakterizuje rytířskou kulturu

středověké vojenství; rytířské 

legendy; turnaje; zbraně; způsob 

boje; úpadek a pád rytířství

ČjL rytířské romány

Hrady

vysvětlí způsob užívání hradů ve 

středověku; určí základní znaky 

gotické architektury a rozpozná její 

znaky

románské a gotické hrady na území 

ČR (Křivoklát, Bezděz, Zvíkov, 

Karlštejn)

Křesťanství a christianizace
zdůvodní civilizační přínos 

křesťanství

Počátky křesťanství; základní 

poučení o křesťanství jako 

náboženství; církevní rok - Vánoce, 

Velikonoce a svátky svatých a 

jejich slavení ve středověku

MKV

vztah křesťanství k ostatním kultům 

a integrace pohanských tradic do 

křesťanského kulturního systému

ZSV, ČjL

Kláštery a kostely

charakterizuje způsob života v 

klášterech; rozpozná znaky 

středověké architektury

charakteristika života v klášterech 

(benediktini; františkáni);typy 

církevních staveb; příklad katedrály 

sv. Víta

ZSV, ČjL

Počátky českého státu

charakterizuje základní rysy vývoje 

raně středověkých států ve Střední 

Evropě

Sámova říše; Velká Morava; Český 

stát do zavedení seniorátu (1055)

Židé ve středověku

objasní židovství a jeho význam 

pro dějiny středověké Evropy; 

objasní vazby mezi židovstvím a 

křesťanstvím

Židovství (základní informace o 

náboženství); diaspora; ghetto; role 

Židů ve středověkých městech; 

pogromy ve středověku

MKV

význam, jedinečnost a izolovanost 

židovské menšiny ve středověké 

kultuře

ZSV

Města a vesnice

vysvětlí zásadní zlom ve vývoji 

lidstva v důsledku cílevědomé 

zemědělské a řemeslné činnosti; 

charakterizuje příčiny rozvoje 

sídelní sítě

Středověká kolonizace (zakládání 

měst a vesnic); řemesla; obchod; 

měšťanské domy; rozvoj 

zemědělství

Počátky islámu a jeho střetávání 

s Evropou

vymezí specifika islámské oblasti; 

vysvětlí důsledky arabské a turecké 

expanze pro vývoj středověké 

Evropy

islám a islámské státy (Arabové a 

Turci); islámská expanze do 

Evropy (Arabi na Pyrenejském 

poloostrově); Křížové výpravy (1. - 

3.)

MKV vztah islámu k ostatním kultům

Český stát za vlády posledních 

Přemyslovců

charakterizuje základní znaky 

rozvoje českého vrcholně 

středověkého státu

První čeští králové (Vratislav a 

Vladislav); Zlatá bula sicilská; 

Přemysl Otakar II.; Václav II.

Lucemburkové na českém trůně

charakterizuje základní znaky 

rozvoje českého vrcholně 

středověkého státu

Praha za vlády Karla IV.; Karel IV. 

a Evropa

Vzdělání ve středověku
charakterizuje systém středověkého 

vzdělávání

školy nižšího stupně; univerzity; 

obrazy a poslech (četby románů i 

kázání) jako zdroj informací pro 

negramotnou většinu

Hereze a husitství

charakterizuje základní rysy 

středověkých herezí; vysvětlí 

příčiny a proces husitské revoluce

Hereze; vystoupení Jana Husa; 

husitská revoluce; vláda Jiřího z 

Poděbrad

MKV
hereze a vztah k jinému (od 

tolerance k nenávisti)
ČjL literatura doy husitské

Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu:



Renesance

charakterizuje znaky renesančního 

výtvarného umění a popíše projevy 

humanismu v renesanční literatuře; 

charakterizuje vztahy mezi 

humanistickou Itálií a Střední 

Evropou

renesanční výtvarné umění - 

obrazy, sochy; renesanční literatura 

(Petrarca a Karel IV.)

EV (VV)

Nový svět

porozumí důsledkům zámořských 

objevů, jež vedly k podstatným 

hospodářským i mocensko-

politickým změnám

zámořské plavby - Portugalci a 

Španělé; objevení Ameriky - jeho 

význam; rozdělení koloniálního 

světa na začátku 16. století

MKV

vztah mezi uzurpátorskou a 

podřizující se kulturou; integrace 

znaků evropské kultury v Novém 

světě v rané fázi kolonizace

G


