
Dějepis 1 

Dějepis 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Dějepis v RVP GV plynule navazuje na tento obor v rámci RVP ZV. Koncepce 

zachovává chronologické uspořádání učiva od pravěku po současnost. Na gymnáziu by měl 

být kladen důraz hlavně na systemizaci poznatků, hlubší pochopení vazeb mezi jednotlivými 

událostmi, vzájemnou provázanost minulosti a současnosti. Pro pochopení dneška je 

nejpodstatnější studium tzv. moderních dějin – 19. a 20. století. Tato doba by proto měla 

tvořit nejpodstatnější a časově nejvíce dotovanou oblast výuky.  

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Dějepis se vyučuje v celé třídě v prvním a druhém ročníku s dotací dvou hodin týdně, ve 

třetím s dotací jedné hodiny. Na povinné hodiny navazuje ve třetím ročníku volitelný seminář 

v dotaci jedné hodiny. V maturitním ročníku se studenti mohou rozhodnout mezi několika 

povinně volitelnými bloky předmětů. V humanitním bloku je zařazen tříhodinový 

a pětihodinový seminář dějepisu.  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Dějepis rozvíjí především kompetence k řešení problému a kompetence občanské. Následující 

metody jsou pro výuku dějepisu nejtypičtější. U každé je uvedeno, k naplnění jakých 

kompetencí přispívá. Následně je použit opačný způsob: výčet kompetencí a podrobnější 

přiřazení konkrétních metod. 

Rozvoj jazyka, používání správné odborné terminologie 1, 2, 3, 4, 

Samostatné vyhledávání informací, kritický postoj k výkladu událostí, faktů… 1, 2, 3, 4, 5, 

Využití různých informačních zdrojů, skupinová práce 1, 2, 3 

Logická argumentace, opírající se o fakta, znalosti, řečnickou obratnost 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Formování morálních postojů a aktivního způsobu života 2, 4, 5 

Aplikace zkušeností z minulosti pro řešení a porozumění problémům dneška 2, 5 

Kompetence k učení 

 trvá na používání správné historické terminologie, kultivovanosti jazyka 

 zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů 

 zadává úkoly, které propojují znalosti příbuzných předmětů a dotvářejí celistvější 

obraz společenských a kulturních událostí, roli osobnosti v historii… 



Dějepis 2 

Kompetence k řešení problémů 

 společně se studenty pojmenovává problémové hledisko historického faktu, události, 

osobnosti, společenského řádu … 

 klade otázky a vede studenty k tvorbě vlastních otázek 

 úkoly zadává způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 na základě vyhledaných informací vyvozuje společně se studenty shodné, často se 

opakující, výjimečné a ojedinělé pohledy na daný problém 

 vede studenty k logické argumentaci, opírající se o získané znalosti a historická fakta 

Kompetence komunikativní 

 vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování, věcné argumentaci jak v ústní, tak 

v písemném projevu 

 trvá na používání správné historické terminologie, kultivovanosti jazyka 

 používá metody slovní, dialogické, demonstrativní 

 využívá individuální, hromadné a skupinové formy práce  

 vede žáky k práci s různými typy textů 

 vede k efektivnímu využívání informačních a komunikačních prostředků 

Kompetence sociální a personální 

 dodává studentům sebedůvěru, pozitivně motivuje 

 při práci ve skupině taktně dohlíží na aktivní přístup k práci všech členů skupiny 

 v hodinách i v mimoškolních akcích vytváří prostor pro projevování vlastních názorů 

studentů a diskuzi 

Kompetence občanské 

 reaguje ve výuce na společenské dění, podporuje diskusi ke společenským 

problémům současnosti 

 neovlivňuje svými politickými názory myšlení studentů a výklad historických 

událostí, snaží se o nadčasovost a objektivitu  

 nepřináší hotová řešení problémů, nenásilně usměrňuje diskusi a debaty 

 vede žáky k porozumění respektování odlišnosti kultur, národů, etnických a 

sociálních skupin a k toleranci 

 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 motivuje žáky k zamyšlení se nad názory, které jsou jiné než jejich vlastních 

 pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví 
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Kompetence k podnikavosti 

 dodržuje dohodnutá pravidla a srozumitelné hodnocení práce studentů 

 v některých případech umožňuje a motivuje spolupráci studentů a vzájemnou pomoc 

 vede studenty k plánování úkolů a postupů 

 vede studenty k uplatňování teoretických poznatků v praxi 

 rozvíjí porozumění ekonomickým poměrům a jejich přesahu do současnosti 
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Vzdělávací obsah 

Ročník 1 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

PRAVĚK PRAVĚK   

Zařadí časově a prostorově hlavní archeologické 

kultury pravěku 

Chápe určující faktory, které způsobují nástup 

dalšího období. 

Doba kamenná (paleolit, mezolit, neolit, 

eneolit), bronzová, železná a stěhování národů 

Environmentální výchova; 

Člověk a životní prostředí 

Seznámí se s vývojem člověka, a jeho vlivem na 

prostředí. 

Antropologická geneze MPV Bi evoluce 3. r.; 

Přednáška vyučujícího B 

Vysvětlí zásadní zlom ve vývoji lidstva v důsledku 

cílevědomé zemědělské a řemeslné činnosti 

Zhodnotí význam objevu získání a zpracování kovů 

Neolitická revoluce  

STAROVĚK STAROVĚK  

Zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých 

společenství, antiky a křesťanství jako základních 

fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace 

Objasní židovství (vazbu mezi židovstvím 

a křesťanstvím) a další neevropské náboženské 

systémy 

Porovná hinduismus a buddhismus, rozpozná 

společné a rozdílné faktory. 

Staroorientální státy (Mezopotámie, Egypt, Malá 

Asie, Indie, Čína) 

MPV Z 2. r. 

Popíše určující procesy a události, uvede významné 

osobnosti starověkých dějin. 

Starověké Řecko MPV Z 3. r. 

MPV ZSV 2. r. demokracie 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Identifikuje charakteristické rysy krétské a 

mykénské kultury. 

0bjasní vznik polis, aristokratické formy vlády, 

ranou tyranis, oligarchii a demokracii. 

Pochopí řeckou kolonizaci a vyvodí z ní závěry pro 

další vývoj ve Středomoří. 

Posoudí význam řecké kultury pro formování 

kultury evropské. 

(archaické období, Sparta, Athény, klasické období, 

válečné spolky, války, kultura, náboženství) 

Porovná jednotlivá vývojová období v rámci řecké 

a římské společnosti. 

Identifikuje charakteristické rysy etruské kultury. 

porozumí expanzi Říma ve Středomoří. 

Rozpozná příčiny a průvodní znaky krize římské 

republiky a vzniku císařství. 

Porozumí procesu budování římského impéria, 

vysvětlí systém jeho správy a proces romanizace. 

Pochopí politickou a hospodářskou krizi římského 

impéria. 

Starověký Řím 

doba královská, republika, boj plebejů s patricii, 

punské války, pozemkové reformy, I. a II. 

triumvirát, principát, dominát, rozpad říše 

MPV Z 3. r. 

Porozumí nerovnoměrnosti historického vývoje 

v Evropě. 

Kultura, náboženství, společnost ve starověku MPV Z 3. r. 

Zhodnotí úlohu tzv. barbarských kmenů a vystihne 

základní rysy keltské civilizace a vymezí její 

působení na našem území. 

Archeologické kultury Čech a Moravy; keltské, 

germánské a slovanské osídlení českých zemí. 

MPV Z 3. r. 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

STŘEDOVĚK STŘEDOVĚK  

Vymezí arabský svět a islámskou kulturu, rozpozná 

charakter ortodoxní církve. 

Raně feudální společnost a první státní útvary 

na našem území 

(Arabská, byzantská, franská říše. Svatá říše římská, 

Sámova říše, Velká Morava, boj o investituru) 

MPV Z 2. r. 

Porozumí procesu vzniku států ve střední Evropě 

(Velká Morava, polský a uherský stát Svatá říše 

římská). 

Kultura středověku (náboženství, města, 

architektura, umění 

Multikulturní výchova; 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů, náš 

etnický původ; 

MPV Z 2. r. 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; Žijeme 

v Evropě, historický vývoj 

českých zemí v širších 

evropských souvislostech 

Multikulturní výchova; 

Psychosociální aspekty 

interkulturality, předsudky 

katolické církve 

Porozumí charakteru raně středověké společnosti. 

Orientuje se v problematice obchodu a řemesel. 

Postihne skladbu středověkého obyvatelstva a 

vznik rodové šlechty včetně počátků emancipace 

šlechty a měst. 

Český stát za Přemyslovců 

(hradská soustava, vztah českého státu a Svaté říše 

římské, seniorát a primogernitura, církev) 

Charakterizuje vnitřní poměry českého státu ve 

vrcholném středověku a jeho zahraniční politiku, 

poměry v sousedních státech (polský, uherský stát) 

v době vrcholného středověku. 

Pochopí politiku Lucemburků ve Svaté říši římské 

a habsburskou středoevropskou politiku. 

Identifikuje krizové projevy pozdně středověké 

společnosti. 

Pochopí stav katolické církve ve 14. století, vymezí 

a interpretuje nápravné snahy. 

Český stát za Lucemburků 

boj o český trůn 1306–1310, politický a státoprávní 

vývoj za Karla IV. a jeho říšská politika, vnitřní 

a zahraniční politika Václava IV., prohlubování 

krize církve, koncily 

Kategorizuje husitství a začlení ho do kontextu 

reformace. 

Husitství a Jiří z Poděbrad 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Orientuje se v politických a vojenských vztazích 

mezi významnými státními útvary (stoletá válka). 

(společenské předpoklady, reformační hnutí, hlavní 

etapy a směry, nejvýznamnější bitvy, „husitský“ 

král, ohlas v našich zemích a ve světě) 

Rozpozná znaky románského a gotického umění. Vzdělanost a umění středověké společnosti 

Identifikuje příčiny a technické předpoklady 

objevných plaveb. 

Posoudí následky objevných plaveb pro Evropu i 

pro objevené země a jejich kulturu. 

Zámořské objevy Přeneseno ze Z 

Mediální výchova; Mediální 

produkty a jejich význam, 

cestopisy; 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Globalizační a rozvojové 

procesy 

Ročník 2 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

POČÁTKY NOVOVĚKU POČÁTKY NOVOVĚKU  

Identifikuje charakteristické znaky renesančního 

umění. 

Rozpozná znaky evropské reformace. 

Porozumí průběhu reformace a činnosti jejích 

předních osobností 

Renesance, humanismus, reformace 

a protireformace 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Rozliší charakteristické znaky a projevy barokní 

kultury. 

Rozliší typy raně novověkých států (stavovská 

monarchie, absolutistický stát, parlamentarismus 

Vymezí politické rozdělení Evropy na katolický 

a reformační blok na konci 16. století a v předvečer 

třicetileté války. 

Raně novověký stát 

Vývoj evropských velmocí v období raného 

novověku, nové mocenské poměry v Evropě, 

Myšlení a kultura raného novověku  

 

Orientuje se v politických a vojenských událostech 

období třicetileté války. 

Posoudí výsledky třicetileté války a vestfálských 

mírových smluv, porovná důsledky pro jednotlivé 

oblasti Evropy. 

Třicetiletá válka 

(příčiny, hlavní etapy, důsledky pro Evropu) 

 

NOVOVĚK NOVOVĚK  

Orientuje se ve vývoji v Rusku v 16. století; 

identifikuje charakteristické rysy vývoje v Rusku 

v době Petra I. a Kateřiny II. 

Pochopí vzestup pruského státu za 

Hohenzollernské dynastie v 18. století včetně 

reforem Fridricha II. a válek, do nichž se Prusko 

zapojilo. 

Charakterizuje specifický vývoj Polska a jeho dělení 

mezi velmoci. 

Orientuje se ve vývoji habsburské monarchie v 

17. a 18. století. 

Vymezí příčiny a průběh nizozemské revoluce. 

Osvícenství, revoluce a idea svobody, 

modernizace společnosti. (hlavní rysy společné 

a rozdílné, představitelé u nás a ve světě, reformy) 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Globální problémy, jejich 

příčiny a důsledky 

Multikulturní výchova 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Identifikuje charakteristické rysy osvícenského 

absolutismu za Marie Terezie a Josefa II. 

Rozliší charakteristické znaky a projevy 

osvícenství, vymezí jeho pronikání do Evropy. 

Porozumí soupeření Anglie a Nizozemí o převahu 

ve světovém obchodu. 

Vymezí příčiny a průběh nizozemské revoluce. 

Porozumí společenské krizi v Anglii za Stuartovců, 

občanské válce včetně období republiky a dalšímu 

vývoji ke konstituční monarchii. 

Anglická revoluce 

(změna dynastie, představitelé směrů, republika, 

restaurace Stuartovců, Vilém Oranžský, „slavná 

revoluce“, moderní parlamentní systém) 

Porozumí procesu vzniku USA. 

Identifikuje charakteristické rysy Prohlášení 

nezávislosti a americké ústavy. 

Zhodnotí význam vzniku USA. 

Rozpozná důsledky války Severu proti Jihu. 

Orientuje se v politických, ekonomických 

a sociálních poměrech v USA 19. století včetně 

rasové problematiky indiánského a černošského 

etnika a přistěhovalectví z Evropy  

Porovná americkou revoluci s Velkou francouzskou 

revolucí. 

Vznik a vývoj USA 

(boj severoamerických osad za nezávislost, 

prohlášení nezávislosti, ústava, válka severu proti 

jihu, období hospodářské prosperity 

Analyzuje situaci ve Francii v předvečer Velké 

francouzské revoluce. 

Vymezí příčiny a průběh Velké francouzské 

revoluce; charakterizuje jednotlivé etapy revoluce. 

Velká francouzská revoluce a Napoleon 

(příčiny, průběh, politické kluby, etapy, bitvy, 

Rýnský spolek, kontinentální systém, restaurace 

Bourbonů, Vídeňský kongres 

Multikulturní výchova; 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Posoudí význam a vliv Velké francouzské revoluce, 

Porovná Velkou francouzskou revoluci 

s revolucemi 16. a 17. století. 

Zhodnotí význam konceptu lidských a občanských 

práv. 

Orientuje se v politických, hospodářských, 

sociálních a náboženských poměrech ve Francii za 

vlády Napoleona. 

Porozumí systému Svaté aliance a jeho fungování 

v událostech do konce 19. století. 

Posoudí vliv napoleonských válek na poměry 

v Evropě a českých zemích. 

Porovná příčiny, průběh a výsledky evropských 

revolucí první poloviny 19. století s důrazem na 

revoluci roku 1848. 

Pochopí proces sjednocení Německa i jeho 

důsledky a vznik „národního“ státu v Itálii. 

Evropa v letech 1815–1871 (období restaurace a 

rovnováha sil, revoluce 1848–1849, Velká Británie 

světovou velmocí, sjednocení Itálie a Německa, 

druhé císařství, pokusy o reformu v Rusku, 

vzájemné soupeření velmocí) 

Porozumí procesu vývoje ke konstitucionalismu 

a rozvoji občanské společnosti; vzniku a principům 

občanské společnosti v českých zemích. 

České země v letech 1848–1914 (revoluční rok 

1848, Palackého idea státu rakouského, Bachův 

absolutismus, Prusko – rakouská válka, Rakousko – 

uherské vyrovnání, pasivní opozice, politické strany 

a směry) 

MPV ZSV 2. r. občanská 

společnost 

Mediální výchova; Mediální 

produkty a jejich význam, 

noviny; 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY  

Vymezí příčiny a průběh první světové války. Mezinárodní vztahy před 1. SV (ohniska rozporů. 

První válečné konflikty, formování dvou 

nepřátelských bloků 

Multikulturní výchova; 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 

Vymezí rozsah státu, jeho hranice, národnostní 

složení obyvatelstva a politický systém. 

Zhodnotí význam vzniku samostatného 

a demokratického československého státu pro 

Čechy a Slováky i důsledky vzniku Československa 

pro národnostní menšiny. 

Posoudí demokratický charakter a politickou 

kulturu první Československé republiky včetně 

působení Tomáše G. Masaryka. 

Posoudí národnostní problémy Československa 

a možné způsoby jejich řešení. 

Zhodnotí ekonomiku státu, sociální skladbu 

obyvatelstva, sociální politiku státu, posoudí vliv 

hospodářské krize z konce 20. a z počátku 30. let na 

obyvatelstvo a na stabilitu republiky. 

Orientuje se v procesu působení mezinárodních 

a vnitřních sil ohrožujících demokratický charakter 

státu i jeho existenci.  

Posoudí podíl domácích radikálních pravicových 

a nacionalistických politických sil na zániku první 

republiky. 

Československo mezi dvěma SV (budování státu, 

politický systém, zahraničně – politická orientace, 

příčiny zániku státu) 

MPV ZSV 2. r. ústava 1920, 

ideologie 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; Žijeme v Evropě 



Dějepis 12 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Určí na základě předložených kritérií (např. 

výsledků voleb) politický vliv významných 

politických uskupení v Československu. 

Zhodnotí důsledky rozhodnutí mezinárodní 

konference v Mnichově v kontextu evropské 

politiky a utváření česko-německých vztahů v rámci 

první poloviny 20. století. 

Porovná první a druhou republiku. 

Ročník 3 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY  

Porovná nacistický a stalinistický totalitarismus. 

Identifikuje projevy světové hospodářské krize, 

posoudí hospodářské, sociální a politické důsledky 

krize. 

Posoudí politiku západních demokracií, úsilí 

o kolektivní bezpečnost, politiku nacistického 

Německa a SSSR. 

Orientuje se ve válečných konfliktech 30. let a jejich 

příčinách a výsledcích. 

Vznik, vývoj a rozpad Versailleského systému 

(Pařížská konference, nástupnické státy, mírové 

smlouvy a jejich důsledky, světová hospodářská 

krize, nástup fašismu. Pakt proti Kominterně. Osa 

Berlín–Tokio–Řím. Cesta k Mnichovu) 

MPV ZSV 2. r. ideologie, 

ekonomika 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; Globalizační 

a rozvojové procesy, světová 

hospodářská krize 

Rozliší příčiny druhé světové války a válečné cíle 

osy Berlín–Řím–Tokio a protihitlerovské koalice. 

Druhá světová válka (velmoci v předvečer války, 

sovětsko-německý pakt o neútočení. Sovětsko-

 



Dějepis 13 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Charakterizuje válečné zločiny, situaci vojáků na 

frontách a civilního obyvatelstva v zázemí. 

Porozumí pojmům diaspora, pogrom, ghetto, šoa, 

holocaust a konečné řešení židovské otázky, rozliší 

holocaust Židů a Romů. 

Orientuje se v závěrech ujednání spojeneckých 

konferencí představitelů protihitlerovské koalice. 

Posoudí důsledky války a poválečné uspořádání. 

finská válka. Hlavní válečné operace, 

protihitlerovská koalice, spojenecké konference 

Porozumí procesu vzniku Protektorátu Čechy 

a Morava a jeho postavení ve vztahu k Třetí říši. 

Vymezí záměry a cíle nacistů vzhledem 

k obyvatelstvu protektorátu. 

Charakterizuje druhý odboj v jeho složce zahraniční 

a domácí, politické a vojenské. 

Identifikuje charakter režimu ve Slovenské 

republice v letech 1939–1945. 

České země a Slovensko za II. SV (protektorát, 

Slovenská republika, resistence, kolaborace 

a odboj – domácí a zahraniční, profilace politického 

směru, Slovenské národní povstání. Košický vládní 

program. Pražské povstání 

 

EVROPA A SVĚT PO VÁLCE EVROPA A SVĚT PO VÁLCE  

Orientuje se v ekonomické, společenské a politické 

situaci v poválečném Československu. 

Analyzuje na základě výsledků voleb rozložení 

politických sil, posoudí plány komunistů na 

převzetí moci a zhodnotí jejich realizaci. 

Poválečný vývoj v Československu (Národní 

fronta, reformy, volby 1946, politický systém, 

Marshallův plán, rok 1948, ústava) 

MPV ZSV 

Člověk a svět práce; 

ekonomika, finance 2. r. 

Mediální výchova; Média 

a mediální produkce, 

rozhlas 

Charakterizuje studenou válku a vymezí svět 

rozdělený na bloky. 

Československo a státy sovětského bloku v 

první polovině 50. let 

 



Dějepis 14 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Charakterizuje politický vývoj v SSSR a jeho 

postavení jako světové velmoci. 

Pochopí charakter komunistických režimů 

a protikomunistickou rezistenci, především 

v Československu. 

Porozumí situaci v západní Evropě v poválečném 

období. 

Orientuje se v politickém vývoji v USA, Velké 

Británii, Francii a SRN. 

Orientuje se ve vývoji izraelsko-arabského 

konfliktu a porozumí jeho příčinám. 

Roztržka s Jugoslávií, politické procesy u nás i ve 

světě – Albánie, Rumunsko, Maďarsko, Polsko, 

Bulharsko, Jugoslávie i v západním bloku (USA)). 

Studená válka. 

Rozčlení vývoj komunistického Československa. 

Porovná jednotlivá období vlády komunistů 

v Československu. (50. léta, proces „demokratizace“ 

normalizace, myšlenky přestavby a glasnosti). 

Pochopí význam helsinské Konference o 

bezpečnosti a spolupráci v Evropě. 

Pražské jaro 1968, normalizace, disidentská 

hnutí v Československu a Evropě (kult Stalina, 

personální změny ve vedení státu, vstup vojsk 

Varšavské smlouvy, Moskevský protokol, první fáze 

normalizace (srpen 1968 – duben1969), emigrace, 

čistky, situace po roce1970, hospodářství, kultura, 

konference v Helsinkách, Charta 77 

Mediální výchova; Média 

a mediální produkce; tiskoviny 

Multikulturní výchova; 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů, příčiny 

emigrace 

Posoudí příčiny a důsledky zhroucení 

komunistických režimů v Evropě 

a v Československu i způsob provedení politické 

změny. 

Charakterizuje politický a hospodářský vývoj 

Československa od konce 60. let vzhledem 

k odlišnostem v ČSR a SSR, politickou 

„Sametová revoluce“, volby a ekonomická 

reforma. Svět (změna politiky SSSR, občanské 

iniciativy, politická seskupení, volby, ekonomická 

reforma, ohlas na Slovensku, rozpad 

Československa) 

MPV Z  2. r. 

Demografický vývoj 

Mediální výchova; Role médii 

v moderních dějinách; 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; 



Dějepis 15 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

a ekonomickou situaci v Československu na 

počátku 90. let. 

Posoudí průnik masové kultury do života 

společnosti a její globální charakter. 

Orientuje se v procesu vzniku a vývoje významných 

světových a evropských organizací a posoudí jejich 

význam. 

Žijeme v Evropě; 

 


