
Prima 1. ročník

Téma švp Výstup ŠVP Učivo ŠVP
Průřezov

á 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 média

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

kulturně historické pozadí 

evropských států

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
křesťanství; středověká 

literatura

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, 

ESV

křesťanství; středověká 

literatura; gotika

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 judaismus

Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu:



Téma švp Výstup ŠVP Učivo ŠVP
Průřezov

á témata

Oblast průřezového 

tématu

Vazby na 

předmět
co váže

Města a vesnice

vysvětlí zásadní zlom ve vývoji 

lidstva v důsledku cílevědomé 

zemědělské a řemeslné činnosti; 

charakterizuje příčiny rozvoje 

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

Renesance

charakterizuje znaky renesančního 

výtvarného umění a popíše projevy 

humanismu v renesanční literatuře; 

charakterizuje vztahy mezi 

humanistickou Itálií a Střední 

renesanční výtvarné umění - 

obrazy, sochy; renesanční literatura 

(Petrarca a Karel IV.)

EV (VV) renesance

Nový svět porozumí důsledkům zámořských zámořské plavby - Portugalci a MKV vztah mezi G evropeizace



Sekunda

Téma švp Výstup ŠVP Učivo ŠVP
Průřezov

á témata
Oblast průřezového tématu

Reformace

Žák vysvětlí pojem reformace, 

zná její hlavní proudy a 

představitele

Světová reformace (Luther, Kalvín, 

anglická reformace); Důvody úspěšnosti. 

Souvislost s regionálně omezeným 

husitstvím. Reformace jako součást 

renesančního myšlení. Katolická reforma.

MKV; MV

Střet vyznání; nová média 

(knihtisk, letáky); Situace ve 

Španělsku v 15. a 16. století - vztah 

k jiným etnikům a vyznáním 

(Maurové; Moriskové; Židé)

Doba jagellonská

Objasní postavení českého státu 

v podmínkách Evropy 

(mocenská a náboženská centra)

Jagellonští panovníci a jejích vláda; 

Stavovská monarchie a její základy; Růst 

moci Habsburků v Evropě (Vídeňské 

dohody; ovládnutí Španělska); Boj mezi 

stavy (města a šlechta). Náboženské 

rozdělení Evropy. Ohrožení osmanskou 

VDO
Počátky parlamentarismu v 

Českém státě

Doba předbělohorská 

a pobělohorská

Pochopí postavení českého státu

uvnitř Habsburské monarchie 

objasní příčiny a důsledky 

třicetileté války  

vysvětlí termíny absolutismus, 

konstituční monarchii, 

parlamentarismus

Habsburkové na českém trůnu. Zápas o 

stavovský stát a náboženskou svobodu 

(Česká konfese; Majestát Rudolfa II. o 

náboženské toleranci); Krize a 

defenestrace; Třicetiletá válka; Žoldnéřské 

vojsko

MKV

Rudolfínská Praha (multinacionální 

město; tolerance vyznání daleko za 

rámec Majestátu; židovská 

menšina; dvůr Rudolfa II.); 

Nadkonfesijní křesťanství české 

aristokracie

Evropa v 17. století

Žák se orientuje na časové ose a 

v historické mapě; na příkladech 

evropských dějin konkretizuje 

absolutismus, konstituční 

monarchii, parlamentarismus; 

rozpozná základní znaky baroka 

a uvede jeho představitele a 

příklady kulturních památek, 

charakterizuje životní styl 

Občanská válka v Anglii; Francie za 

Ludvíka XIV.; Rusko za prvních 

Romanovců – vláda Petra I.; habsburská 

monarchie a české země po třicetileté 

válce – upevňování

nadvlády Habsburků, hospodářské, 

náboženské, národnostní a kulturní 

poměry rozvoj vědy a techniky

Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu:



Téma švp Výstup ŠVP Učivo ŠVP
Průřezov

á témata
Oblast průřezového tématu

Evropa a svět v 18. 

století, osvícenství

Objasní vliv osvícenství na 

hospodářský,společenský a 

kulturní rozvoj Evropy; Vysvětlí 

podstatu osvícenského 

absolutismu, chápe rozdíl mezi 

absolutismem a 

parlamentarismem, Vysvětlí 

Osvícenství:rozvoj vzdělanosti, vědy, 

techniky, umění; Osvícenský 

absolutismus; Vláda a reformy Marie 

Terezie a Josefa II. v českých zemích

MKV

Model ušlechtilého divocha; vztahy 

mezi kolonisty a kolonizovanými v 

Severní Americe

Velká francouzská 

revoluce a formování 

občanské společnosti

Charakterizuje vládu Ludvíka 

XVI. 

Popíše průběh francouzské 

revoluce

Na mapě ukáže země, kam 

VFR:příčiny, průběh, výsledky

Napoleonské války

Vídeňský kongres a Svatá aliance
MKV; MV

Reakce v Evropě na francouzskou 

revoluci a expanzi; svoboda slova a 

projevu

Národní hnutí 

evropských národů

Objasní podstatu revolučních 

nepokojů v Evropě před rokem 

1848 a popíše průběh revolucí v 

roce 1848 v jednotlivých zemích

Vysvětlí, jaké byly snahy 

českých obrozenců v 1.polovině 

19. století 

 Habsburská monarchie v době

metternichovského absolutismu

Revoluce roku 1848 v Evropě

Revoluční události v habsburské 

monarchii a českých zemích

Národní obrození

MKV

Národnostní situace habsburské 

monarchie i českých zemí zvlášť 

(poměry mezi Čechy, Böhmen, 

Němci, Maďary, Slováky…)

Politické proudy 19. 

století

Stručně charakterizuje podstatu  

jednotlivých politických proudů 

Popíše události vedoucí ke 

sjednocení Německa a Itálie

Popíše důvody rozpadu 

habsburské říše a vzniku 

Rakouska-Uherska

Konzervatismus, liberalismus, 

demokratismus, socialismus; Viktoriánská 

Anglie. Francie za Napoleona III. 

Sjednocení Německa a Itálie. Občanská 

válka v USA; Habsburská monarchie v 2. 

polovině19. století, vznik Rakouska-

Uherska

Rusko a Balkán v 19. století

MKV

multietnická situace na Balkáně; 

národní obrození v Itálii a 

Německu

Imperialismus a 

kolonialismus 

Uvede, kam směřovala 

expanzivní politika evropských 

velmocí a zhodnotí význam 

kolonií

Imperialismus a kolonialismus 



Téma švp Výstup ŠVP Učivo ŠVP
Průřezov

á témata
Oblast průřezového tématu

 Politika

velmocí. Konflikty 

mezi velmocemi, 

vznik

Trojspolku a Dohody

Charakterizuje spojenecké 

vztahy mezi

velmocemi před první světovou 

válkou 

Konflikty mezi velmocemi, vznik

Trojspolku a Dohody



2. ročník
Vazby 

na 

před

co váže

ČjL; 

VO; Z

Význam knihtisku; 

křesťanská vyznání; 

konfesijní mapa Evropy

Vv Jagellonská gotika

VV; 

VO

Rudolfínské sbírky; 

náboženská tolerance 

(vs. Svoboda vyznání)

Fy, 

Che, 

VV, 

HV, 

ČjL

vědecké a technické 

vynálezy 17.století – 

umění a kultura



Vazby 

na 

před

co váže

ČjL; 

VO; Z; 

VV; 

HV

politické systémy; 

osvícenská a klasicistní 

kultura; monopoly 

(tržní diktát Velké 

Británie jejím 

koloniím)

ČjL; 

VO

Lidská práva; počátky 

národního obrození

ČjL
národní obrození a 

romantismus

Z

Balkán a jeho postavení 

mezi Evropou a 

Předním Východem

G
Bývalé kolonie a jejich 

vazby na evropské státy



Vazby 

na 

před

co váže



tercie 3. ročník

Téma švp Výstup ŠVP Učivo ŠVP
Průřezová 

témata
Oblast průřezového tématu

Vazby na 

předmět
co váže

Moderní doba - Situace v 

letech 1914-1948 

Situace v letech 1914-1948 

Žák se učí chápat 1. pol. 20. stol. jako období dvou 

nejničivějších světových válek 

• žák na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 

světových válkách a jeho důsledky 

• charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich 

nastolení a 

• důsledky jejich existence pro svět 

• uvědomí si souvislost mezi nepříznivým stavem ekonomiky a 

tendencí řešit problémy extrémními způsoby 

• žák na příkladech vysvětluje rasismus, antisemitismus a 

jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

• zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech 

• orientuje se v historickém čase a prostoru: na časové ose a v 

historické mapě

první světová válka a její politické, 

sociální a kulturní důsledky; nové 

politické uspořádání Evropy; vznik 

ČSR, její hospodářský a politický 

vývoj, sociální a národnostní problémy; 

mezinárodní politická situace ve 20. a 

30. letech; totalitní systémy: 

komunismus, fašismus, nacismus; 

druhá světová válka, holocaust, situace 

v našich zemích, domácí a zahraniční 

odboj; politické, mocenské a 

ekonomické důsledky války 

MKV; VDO

MKV - Kulturní diference, lidské 

vztahy, princip sociálního smíru a 

solidarity 

VDO - Občan, občanská společnost 

a stát, formy participace občanů v 

politickém životě 

principy demokracie jako formy 

vlády a způsobu rozhodování 

 

Z, ČjL, Hv; 

Vv; VO

Z – orientace na mapě; ČJ – literatura 1. 

pol. 20. stol.; EsV - umění a kultura 1. pol. 

20. stol.; VO - problematika lidské 

nesnášenlivosti

Dějiny od poloviny 20. stol. do 

současnosti 

Žák - • se   seznámí   s postavením   ČSR v mezinárodních 

souvislostech 

• vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede 

příklady střetávání obou bloků 

• posoudí postavení rozvojových zemí 

• posoudí vliv médií na každodenní život a politické dění 

• prokáže základní orientaci v problémech současného světa 

• orientuje se v historickém čase a prostoru: na časové ose a v 

historické mapě 

- studená válka; rozdělení světa do 

vojenských – bloků (politické, hospodářské, 

sociální, ideologické soupeření států); rozpad 

koloniálního systému, mimoevropský 

světvývoj ČSR do 1989, vznik ČR; rozpad 

koloniálního systému, mimoevropský svět; 

rozpad koloniálního systému, mimoevropský 

svět; technika, věda a kultura ve 2. pol. 20. 

stol.; evropská integrace, globalizace

MV,VMEGS

Mediální výchova - Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech 

Jsme Evropané 

Evropa a svět nás zajímá 

VO, ČJ, 

VV, Hv

VO – mezinárodní organizace, 

mezinárodní vztahy; ČJ – literatura 2. pol. 

20. stol. Vv, Hv– umění 2. pol. 20. stol.

 

Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu:



kvarta

Téma švp Výstup ŠVP Učivo ŠVP
Průřezová 

témata
Oblast průřezového tématu

Vazby na 

předmět
co váže

Úvod do historie

žák aplikuje historické poznatky na 

konkrétní události, osvojuje si práci 

s časovou přímkou a historickou 

mapou, orientuje se v periodizaci 

dějin

úvod do historie Z orientace na mapě

žák rozliší typy historických 

pramenů a jmenuje instituce, ve 

kterých jsou historické prameny 

uchovávány

historický pramen

Pravěk

žák rozliší mytologický a vědecký 

přístup k problematice vzniku světa 

a kultury

teorie vzniku světa - mýty a věda ČJL
mýty o vzniku světa ve starověké a 

středověké literatuře

žák dokáže postihnout základní 

změny, k nimž docházelo během 

vývoje jednotlivých druhů člověka

vývoj člověka OSV
Osobnostní a sociální výchova 

(osobnostní rozvoj)

žák charakterizuje život pravěkých 

lovců a sběračů
společnost v paleolitu MKV

Multikulturní výchova (princip 

sociálního smíru a solidarity)

žák charekterizuje nejstarší umění a 

postihne rozdíl v kontextu s 

uměním pozdějších období 

lidského vývoje

první umělecké projevy VV výtvarné kultury v pravěku

žák chápe význam přechodu k 

usedlému způsobu života a počátku 

zemědělství pro vývoj společnosti a 

postihne důsledky těchto změn

neolitická revoluce

žák zdůvodní význam počátku 

zpracování kovů pro společnost, 

postihne důležitost vzniku řemesel 

a rozšiřování obchodu

kulturní diferenciace v eneolitu, 

době bronzové a železné

žák si uvědomuje nerovnoměrnost 

vývoje v jednotlivých oblastech 

světa

doba římská na našem území Z

orientace na mapě; památky římské 

kultury; památky germánských a keltských 

etnik

Starověk

žák chápe souvislosti mezi 

přírodními podmínkami a vznikem 

prvních starověkých států

první starověké civilizace, vznik 

státu

Výchova demokratického občana 

(formy participace občanů ve 

veřejném životě)

žák se orientuje v nejstarších 

formách hospodářství a 

společenském uspořádání prvních 

států

Mezopotámie

Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu:



Téma švp Výstup ŠVP Učivo ŠVP
Průřezová 

témata
Oblast průřezového tématu

Vazby na 

předmět
co váže

Starověk

žák se seznámí s náboženskými 

představami nejstarších civilizací a 

chápe jejich styčné a rozdílné body

Asie ve starověku - Čína, Indie 

(hinduismus a buddhismus)
VO

hinduismus, buddhismus a společenská 

zřízení Dálného Východu

žák charakterizuje rozdíly mezi 

jednotlivými starověkými 

orientálními civilizacemi, postihne 

důležitost egyptské náboženské 

reformy

Starověký Egypt

žák pochopí základní rozdíly mezi 

polyteistickým a monoteistickým 

náboženstvím

Židé ve starověku, judaismus - 

monoteismus versus polyteismus
VO

judaismus a pohanské kulty Předního 

Východu a antiky

žák se seznámí s okolnostmi vzniku 

křesťanství
vznik křesťanství VO křesťanství

žák se seznámí se základními 

příběhy z Bible a srovná je s jinými 

starověkými texty s podobnou 

tematikou

Starý a Nový zákon - mýty a 

historie
ČJL Bible

žák demonstruje přínos starověké 

řecké kultury pro vývoj evropské 

společnosti

Antické Řecko - nejstarší evropské 

starověké civilizace

Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech (kořeny a 

zdroje evropské civilizace)

VO, ČjL, 

ESV

antické literatury; antické umění; 

demokracie starověkého Řecka

žák pochopí postupný vývoj 

antické řecké kultury od jeho 

počátků k vrcholné fázi

Mínojská a mykénská kultura, 

Dórové a temné období

žák postihne cestu ke vzniku 

demokracie, charakterizuje rozdíly 

mezi Athénami a Spartou

Archaické a klasické období Řecka, 

vznik polis, Sparta a Athény

Výchova demokratického občana 

(principy demokracie)

žák vyjmenuje základní památky po 

antickém Řecku a základní 

osobnosti řecké kultury, postihne 

vliv řecké architektury na 

architekturu pozdějších období

helénismus, řecká kultura a její 

dopad na pozdější evropské kultury
VV antické výtvarné umění

žák uvede příklady vyspělosti 

Etrusků

Antický Řím - Etruskové versus 

báje

žák vysvětlí vznik první republiky Řím v době republiky VO demokracie; republika; římské právo

žák porovná jednotlivá státní 

zřízení v Římě
Triumviráty a doba císařství

žák postihne cestu Říma k impériu 

a jeho postupnému rozpadu

Rozdělení Říma a pád 

Západořímské říše

žák uvede základní aspekty římské 

kultury důležité pro další vývoj 

společnosti

kultura antického Říma a nástup 

křesťanství
VV, ČjL antické umění a literatura



Kvinta Středověk 1. ročník

Kvinta

Téma ŠVP Výstup ŠVP Učivo ŠVP Průřezová témata
Oblast průřezového 

tématu
Vazby na předmět co váže

Dějepis a dějiny

charakterizuje smysl historického poznání a 

jeho povahu jako poznání neuzavřeného a 

proměnlivého; rozlišuje různé zdroje 

historických informací, způsob jejich 

získávání a úskalí jejich interpretace

Pravda v dějinách; hmotné a 

písemné prameny; 

proměnlivost historického 

poznání; interpretace; otázka 

smyslu dějin; Osvětimská 

lež jako příklad falzifikace 

dějin; popularizace dějin; 

archivy; muzea; památková 

péče

MKV, MV

Osvětimská lež - 

problém její 

medializace; problém 

minoritní intrepretace 

dějin; podíl médií na 

vytváření kolektivního 

pohledu na dějiny

ZSV, ČjL média; noetika

Archeologické přístupy k 

dějinám 

charakterizuje předmět zkoumání a 

základní metody archeologie; definuje 

pojem archeologická kultura;  vysvětlí 

reflexi pohanských mytologií v raném 

středověku 

v rámci opakování a 

připomenutí: neolitická 

revoluce; doba bronzová a 

železná na českém území; 

starověké městské státy 

Předního Východu; 

Mezopotámie; Egypt; jako 

nové učivo: Stěhování 

národů a archeologické 

poznatky o Keltech; 

Germánech a Slovanech

MKV

Stěhování národů; 

multietnicita 

archeologických kultur

ČjL raně středověká literatura

Antika a středověk zdůvodní civilizační přínos antiky

Význam antiky pro 

středověk; Rozpad 

západořímské říše; Význam 

limes (římské hranice) pro 

rozvoj kultury středověku; 

germánské kultury a jejich 

romanizace; Vznik franské 

říše; karolínská renesance; 

Byzanc

MKV

kulturní rozdíly uvnitř 

římské říše; vztah 

"Římanů" s "Germány"

EV (VV) výtvarné umění antiky

Rytířství

charakterizuje rytířskou kulturu jako 

zvláštní fenomén nejen ve vojenství, ale i v 

literatuře a dvorském životě

středověké vojenství; 

rytířské legendy; turnaje; 

zbraně; způsob boje; 

příklady jednotlivých bitev 

(použití těžké jízdy; střelců; 

dělostřelectva; obléhání 

hradu; města); úpadek a pád 

rytířství

ČjL rytířské romány a středověké eposy

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)

EV (VV) gotická architektura

Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu:

Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu:



Téma ŠVP Výstup ŠVP Učivo ŠVP Průřezová témata
Oblast průřezového 

tématu
Vazby na předmět co váže

Christianizace

zdůvodní civilizační přínos křesťanství; 

objasní proces christianizace a její vliv na 

konstituování středověkých států

Počátky křesťanství ve 

starověkém Římě a jeho 

legalizace; Cyrilometodějská 

misie jako příklad; vznik 

Papežského státu; základní 

poučení o křesťanství jako 

náboženství; církevní rok - 

Vánoce, Velikonoce a 

svátky svatých a jejich 

slavení ve středověku; 

význam kázání jako 

hlavního středověkého 

média

MKV

vztah křesťanství k 

ostatním kultům a 

integrace pohanských 

tradic do křesťanského 

kulturního systému

ZSV, ČjL
středověká literatura; středověká 

filozofie a teologie; křesťanství

Kláštery a kostely

charakterizuje způsob života v klášterech; 

vysvětlí význam klášterních knihoven a 

skriptorií pro zachování kuturního dědictví 

starověku a středověku; rozpozná znaky 

středověké architektury

charakteristika života v 

klášterech (benediktini; 

františkáni); kaple; kostel; 

katedrála; rotunda; bazilika; 

příklad katedrály sv. Víta

ZSV, ČjL, EV (VV)
gotika; středověká literatura; 

křesťanství

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, ČjL
judaismus; křesťanství; motivy židů ve 

středověké literatuře

Města a vesnice

objasní ve shodě s aktuálními vědeckými 

poznatky materiální a duchovní život lidské 

společnosti; srovná základní rysy agrárních 

kultur pravěku a středověku; charakterizuje 

pojem archeologická kultura; vysvětlí 

zásadní zlom ve vývoji lidstva v důsledku 

cílevědomé zemědělské a řemeslné 

činnosti; charakterizuje příčiny rozvoje 

sídelní sítě

Středověká kolonizace 

(zakládání měst a vesnic); 

opakování poznatků o 

neolitické revoluci a posun v 

zemědělství a hmotné 

kultuře; archeologie 

středověku; Městská 

privilegia; řemesla; obchod; 

cechy; měšťanské domy; 

rozvoj zemědělství; těžba 

stříbra (Kutná Hora); 

demografické krize - mor

ZSV, G město a venkov



Téma ŠVP Výstup ŠVP Učivo ŠVP Průřezová témata
Oblast průřezového 

tématu
Vazby na předmět co váže

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, jeho význam 

pro vývoj Pyrenejského 

poloostrova a 

balkánské oblasti

ZSV, ČjL islám; středověká literatura

Počátky českého státu
charakterizuje základní rysy vývoje raně 

středověkých států ve Střední Evropě

Sámova říše; Velká Morava; 

Český stát do zavedení 

seniorátu (1055)

ČjL
staroslověnská literatura; počátky 

české literatury

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
ČjL, EV (VV) gotika; středověká literatura

Hereze a husitství

charakterizuje základní rysy středověkých 

herezí; vysvětlí příčiny a proces husitské 

revoluce

Hereze; vystoupení Jana 

Husa; husitská revoluce; 

vláda Jiřího z Poděbrad; 

Jagellonci v českých zemích 

(po Kutnohorský mír)

MKV

hereze a vztah k jinému 

(od tolerance k 

nenávisti)

ZSV, ČjL
křesťanství a jeho denominace; 

středověká literatura

Počátky humanismu

charakterizuje humanismus jako nový 

pohled na svět a dějiny; zdůvodní proměny 

interpretací antického starověku a 

středověkých dějin v humanistické západní 

Evropě

latina a Řím jako vzor pro 

následování; člověk a Bůh v 

humanistické kultuře; vztah 

k starověkým autoritám

ČjL, EV (VV)
renesance; humanistická a renesanční 

literatura

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.)

ČjL, EV (VV)
renesance; humanistická a renesanční 

literatura

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



Téma ŠVP Výstup ŠVP Učivo ŠVP Průřezová témata
Oblast průřezového 

tématu
Vazby na předmět co váže

Vzdělání ve středověku
charakterizuje systém středověkého 

vzdělávání

školy nižšího stupně; 

univerzity; obrazy a poslech 

(četby románů i kázání) jako 

zdroj informací pro 

negramotnou většinu

ZSV
souvislosti se středověkou filozofií a 

vývojem věd

Reformace

Žák vysvětlí pojem reformace, zná její 

hlavní proudy a představitele; je schopen 

vysvětlit základní rozdíly mezi jednotlivými 

vyznáními a orientuje se na konfesijní mapě 

Evropy;  rozpozná kostely a modlitebny 

katolického, protestantského a 

reformovaného vyznání

Světová reformace (M. 

Luther, J. Kalvín, anglická 

reformace); Reformace jako 

součást renesančního 

myšlení; Katolická reforma 

(reformované církevní řády - 

jezuité, karmelitáni; 

Tridentinum a jeho dopady); 

vznik Španělska

MKV; MV

Střet vyznání; nová 

média (knihtisk, 

letáky); Situace ve 

Španělsku v 15. a 16. 

století - vztah k jiným 

etnikům a vyznáním 

(Maurové; Moriskové; 

Židé)

ČjL; ZSV; G
Význam knihtisku; křesťanská 

vyznání; konfesijní mapa Evropy

Doba předbělohorská

Vysvětlí postavení českého státu uvnitř 

habsburské monarchie; charakterizuje 

proměnu života šlechty v raném novověku 

(od válečníků k podnikatelům a 

úředníkům); charakterizuje specifika 

českého státu v konfesijně rozdělené 

Evropě; charakterizuje (re)katolizační 

postup Habsburské dynastie

Habsburkové na českém 

trůnu; Zápas o stavovský 

stát a náboženskou svobodu 

(Česká konfese; Majestát 

Rudolfa II. o náboženské 

toleranci); postup 

Ferdinanda I. (v korelaci s 

jeho volební kapitulací)

MKV

Rudolfínská Praha 

(multinacionální město; 

tolerance vyznání 

daleko za rámec 

Majestátu; židovská 

menšina; dvůr Rudolfa 

II.); Nadkonfesijní 

křesťanství české 

aristokracie

EsV; ZSV; G

Rudolfínské sbírky; česká renesance; 

rybníkářství (hydrologie); těžba 

surovin a rozvoj obchodu; náboženská 

tolerance (vs. svoboda vyznání)



Kvinta

Téma švp Výstup ŠVP Učivo ŠVP

Průřezová 

témata

Oblast průřezového 

tématu

Vazby na 

předmět Co váže?

Evropa v 17. století

Žák na příkladech evropských dějin 

konkretizuje absolutismus, konstituční 

monarchii, parlamentarismus; rozpozná 

základní znaky baroka a uvede jeho 

představitele a příklady kulturních 

památek, charakterizuje životní styl 

jednotlivých společenských vrstev; 

Charakterizuje proměnu postavení 

českých zemí v habsburské monarchii

30letá válka; Občanská válka v 

Anglii; Francie za Ludvíka 

XIV.; Rusko za prvních 

Romanovců – vláda Petra I.; 

habsburská monarchie a české 

země po třicetileté válce – 

upevňování vlády Habsburků, 

protireformace; katolická 

reformace v českých zemích; 

státní dohled nad náboženstvím 

v Sasku; hospodářské, 

náboženské, národnostní a 

kulturní poměry

EsV; ZSV; G umění a kultura baroka

Turecká expanze 16. - 

18. století

Tažení Süleymana Nádherného; 

evropská hranice Osmanské říše 

v 16. - 18. století (její vývoj); 

protiturecké koaliace 16. - 18. 

století; francouzský zájem na 

turecké expanzi; obležení Vídně 

(1529 a 1683); ustálení hranice 

na Dolním Dunaji (Bělehrad)

MKV

multikulturní a multietnické 

složení (především) západních 

oblastí osmanské říše; 

požadavky Saska pro 

spolupráci s Habsburskou říší

Evropa a svět v 18. 

století, osvícenství

Objasní vliv osvícenství na 

hospodářský,společenský a kulturní 

rozvoj Evropy; Vysvětlí podstatu 

osvícenského absolutismu, chápe rozdíl 

mezi absolutismem a parlamentarismem, 

Vysvětlí význam vzniku USA a zejména 

ústavy; Vysvětlí podstatu klasicismu a zná 

významné představitele i stavby

Války o španělské dědictví; 

vzestup Pruska; byrokratizace 

státního aparátu; osvícenský 

absolutismus; vláda a reformy 

Marie Terezie a Josefa II. v 

českých zemích; dopady válek o 

rakouské dědictví a 7leté války; 

válka o nezávislost britských 

kolonií v S Americe a její 

souvislost s vývojem ve Francii

MKV

Model ušlechtilého divocha; 

vztahy mezi kolonisty a 

kolonizovanými v Severní 

Americe

ČjL; ZSV; G; 

Esv

politické systémy; 

osvícenská, rokoková a 

klasicistní kultura; 

monopoly (tržní diktát 

Velké Británie jejím 

koloniím)

Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu:



Téma švp Výstup ŠVP Učivo ŠVP

Průřezová 

témata

Oblast průřezového 

tématu

Vazby na 

předmět Co váže?

Velká francouzská 

revoluce a formování 

občanské společnosti

Charakterizuje vládu Ludvíka XVI.; 

vysvětlí souvislosti francouzské revoluce s 

válkou o nezávislost britských kolonií v S 

Americe; na mapě ukáže země, kam 

směřovaly Napoleonovy výboje a místa 

významných bitev; charakterizuje reakci 

ostatních národů na francouzskou revoluci 

a pozdější expanzi

VFR:příčiny, průběh, výsledky

Napoleonské války

Vídeňský kongres a Svatá 

aliance

MKV; MV

Reakce v Evropě na 

francouzskou revoluci a 

expanzi; svoboda slova a 

projevu

ČjL; ZSV
Lidská práva; počátky 

národního obrození

Národní hnutí 

evropských národů

Objasní podstatu revolučních nepokojů v 

Evropě před rokem 1848 a popíše průběh 

revolucí v roce 1848 v jednotlivých 

zemích

Vysvětlí, jaké byly snahy českých 

obrozenců v 1.polovině 19. století 

 Habsburská monarchie v době

metternichovského absolutismu

Revoluce roku 1848 v Evropě

Revoluční události v 

habsburské monarchii a českých 

zemích

Národní obrození

MKV

Národnostní situace 

habsburské monarchie i 

českých zemí zvlášť (poměry 

mezi Čechy, Böhmen, Němci, 

Maďary, Slováky…)

ČjL
národní obrození a 

romantismus

Politické proudy 19. 

století

Stručně charakterizuje podstatu  

jednotlivých politických proudů 

Popíše události vedoucí ke sjednocení 

Německa a Itálie

Popíše důvody rozpadu habsburské říše a 

vzniku Rakouska-Uherska

Konzervatismus, liberalismus, 

demokratismus, socialismus; 

Viktoriánská Anglie. Francie za 

Napoleona III. Sjednocení 

Německa a Itálie. Občanská 

válka v USA; Habsburská 

monarchie v 2. polovině19. 

století, vznik Rakouska-Uherska

Rusko a Balkán v 19. století

MKV

multietnická situace na 

Balkáně; národní obrození v 

Itálii a Německu

G

Balkán a jeho postavení 

mezi Evropou a Předním 

Východem

Imperialismus a 

kolonialismus 

Uvede, kam směřovala expanzivní politika 

evropských velmocí a zhodnotí význam 

kolonií
Imperialismus a kolonialismus G

Bývalé kolonie a jejich 

vazby na evropské státy

Politika

velmocí. Konflikty 

mezi velmocemi, vznik

Trojspolku a Dohody

Charakterizuje spojenecké vztahy mezi

velmocemi před první světovou válkou 

Konflikty mezi velmocemi, 

vznik

Trojspolku a Dohody

G
Mezinárodně politické 

konflikty



Politická situace v 

Habsburské říši v 2. 

polovině 19. století

charakterizuje jednotlivé politické proudy 

v českých zemích v 2. polovině 19. 

století; vysvětlí důležitost národních 

institucí (česká univerzita a technická 

vysoká škola; Národní muzeum; Národní 

divadlo)

Politické strany a proudy v 

české politice 2. poloviny 19. 

století; vytvoření Národního 

muzea; Národního divadla; 

rozdělení pražské univerzity; 

souboj o Rukopisy 

Královédvorský a 

Zelenohorský; Hilsneriáda; 

TGM; spolky

MKV, MV

žurnalistika, cenzura a 

budování veřejnosti v českých 

zemích; role událostí (položení 

základního kamene k ND atp.) 

v budování veřejnosti

ČjL
Ruchovci, Lumírovci, 

Moderna, ND



septima moderní 

Dějepis a dějiny Výstup ŠVP Učivo ŠVP
Průřezová 

témata

Oblast průřezového 

tématu

Vazby na 

předmět
co váže

Svět ve víru světovýchválek 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 možnosti 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 

židovská 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 1935

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)

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 možnosti 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 roztržce 

SVF 

ekonomická 

krize a nezaměstnanost 

Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu:



Dějepis a dějiny Výstup ŠVP Učivo ŠVP
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témata

Oblast průřezového 

tématu
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2. SVĚTOVÁ VÁLKA

popíše průběh bojových akcí; vysvětlí 

souvislost tvorby poválečného 

mezinárodního systému s 

konferencemi v Jaltě, San Franciscu a 

Postupimi; vysvětlete, 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 nahlíženy 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 

SIONISMUS, GENOCIDA A 

ZEMĚ 3. SVĚTA 

charakterizuje situaci na Předním 

východě a vysvětlí její historické 

kořeny; uvede charakteristické rysy 

genocidy 

Sionismus, protižidovská 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) 



Dějepis a dějiny Výstup ŠVP Učivo ŠVP
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témata

Oblast průřezového 

tématu
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ČESKOSLOVENSKO V 

TOTALITĚ A V 

DEMOKRACII 

uvede příčiny, průběh a následky 

pokusů o reformu v ČSSR, 

Maďarsku, NDR a v Polsku; srovná 

vývoj po obrodném procesu v 

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 pražské 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 




