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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: DĚJEPIS  

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávací obsah: 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Dějepis je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Dějepis pro 2. stupeň ze vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět. Učivo dějepisu na 2. stupni ZŠ rozšiřuje učivo z předmětu Člověk a jeho svět z 2. období 1. stupně, kde žáci získali 

základní vědomosti z historie od vzniku Českého státu po rozdělení Československa. 

 

Časová dotace:     
6. ročník – 2 hodiny   

7. ročník – 2 hodiny   

8. ročník – 2 hodin    

9. ročník – 2 hodiny  

  

Organizace výuky: 
Výuka je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut týdně), může být rovněž zařazena formou dvouhodinového bloku (90 

minut). 

 

Cíle výuky: 
- Přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. 

- Vede k poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti. 

- Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. stol. 

- Rozvíjí časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům proniknout k pochopení historických jevů a dějů. 

- Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím dějin regionu i dějin místních. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
(všichni vyučující při své práci využívají společné strategie – viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné strategie dále 

konkrétně rozvíjejí pro předmět Dějepis): 
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

- při  písemném i ústním projevu správně využívá dějepisné 

pojmy 

- pracuje s informacemi, interpretuje získané informace 

- vyvozuje závěry, dává jevy do souvislostí 

 

- zadáváme úkoly, při kterých je žák nucen pracovat 

samostatně i ve skupinách, zpracovávat a prezentovat 

výsledky své práce 

-  učíme žáky vyhledávat informace z různých zdrojů (internet, 

učebnice, atlasy, encyklopedie..), zpracovávat je, posuzovat 

jejich objektivitu, vyvozovat závěry 

- umožňujeme žákovi samostatně pozorovat a experimentovat, 

plánovat a organizovat realizaci úkolu 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

- samostatně nebo ve spolupráci s ostatními ověřuje získané 

znalosti v praxi 

- formuluje přesně a jasně problém, navrhuje postup jeho 

řešení 

- vyhledává informace k řešení problémů 

- studuje problém jako celek, je si vědom provázanosti dějepisu 

s dalšími předměty (občanská výchova, český jazyk, zeměpis, 

výtvarná výchova, hudební výchova…) 

- používá osvojené metody řešení dějepisných problémů i 

v dalších oblastech (je-li to pro danou oblast vhodné a možné) 

- zadáváme problémové úkoly, které umožňují využití 

získaných poznatků 

- učíme žáky postupu řešení problémů 

- dáváme prostor pro nápady žáků, které se vztahují k řešení 

zadaného problému 

- umožňujeme přístup k různým zdrojům informací 

- zařazujeme úkoly, při kterých žáci musí využívat poznatky 

jiných oborů  

- vedeme žáky k aplikaci dějepisných poznatků v praxi 

- sledujeme, zda žáci řešení problému zvládají, v případě 

týmové spolupráce dohlížíme na efektivitu práce 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

- je schopen výstižného a souvislého písemného i ústního 

projevu 

- obhajuje svůj názor logickými argumenty 

- využívá informační a komunikační prostředky a technologie 

- aktivně pracuje s různými typy textů a obrazových záznamů 

(tabulky, grafy, mapy…), interpretuje takto získané 

informace 

 

- učíme žáky vyjadřovat své myšlenky přesně a v logickém 

sledu, jak v ústní, tak i v písemné formě 

- klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného 

projevu 

- vedeme žáky k vyjádření vlastního názoru opřeného o 

logické argumenty, poskytujeme prostor pro obhajobu 

názoru 

- učíme žáky přijímat názory druhých 

- vedeme žáky ke správné komunikaci i prostřednictvím 

dalších komunikačních prostředků – např. email aj. 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

- pracuje v týmu, přebírá zodpovědnost za svěřenou práci, 

kriticky ji hodnotí 

- dodržuje pravidla stanovená pro týmovou práci 

- pomáhá ostatním členům týmu, vytváří pozitivní atmosféru 

ve skupině 

- dodržuje pravidla diskuse, respektuje různá stanoviska, 

objektivně hodnotí 

 

- volíme takové formy práce, které vyžadují od žáků 

vzájemnou kooperaci 

- učíme vytvářet pravidla při práci v týmu 

- vedeme žáky k přijetí odpovědnosti za výsledek celé skupiny 

- volíme různorodou skladbu skupin, která žáky nutí 

k zamyšlení nad kvalitami členů týmu, vhodnému rozdělení 

práce vzhledem k možnostem členů a vzájemnému respektu 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

- na základě získaných znalostí respektuje a chápe jiné kultury, 

vnímá možnosti obohacení kultury vlastní 

- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické 

dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, 

smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do 

kulturního dění 

- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle 

svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně 

v krizových situacích i v situacích ohrožující život a zdraví 

člověka 

- seznamujeme žáky s odlišnými kulturami 

- upozorňujeme na odlišné způsoby chování v jiné kultuře a 

vysvětlujeme příčiny 

- vedeme k úctě a respektu vůči jiným kulturám 

- vedeme k uvědomění si a přijetí odpovědnosti za své chování 

vůči životnímu prostředí 

- učíme, jak se chovat v mimořádných situacích, jak předvídat 

jejich vývoj a v rámci svých možností pomáhat  

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

- správně a bezpečně používá vybavení učebny a školní 

pomůcky 

- dodržuje předepsané pracovní postupy 

 

- seznamujeme žáky se zásadami práce v učebně a používání 

školních pomůcek 

- vyžadujeme dodržování stanovených zásad a dohlížíme na 

ně 

- vedeme žáky k přenesení získaných pracovních návyků do 

praktického života 
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KOMPETENCE DIGITÁLNÍ 

- ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; 

využívá je při učení i při zapojení do života školy a do 

společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou 

činnost či řešený problém použít  

- získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, 

informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a 

prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu  

- vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, 

vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků  

- využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, 

zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své 

pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce  

- chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, 

seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich 

přínosy a reflektuje rizika jejich využívání  

- předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, 

situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní 

zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení 

informací v digitálním prostředí jedná eticky  

 

- Vytváříme skupiny v prostředí MS TEAMS, kde dostávají 

žáci prostor pro moderovanou diskuzi, čímž je vedeme i k 

etickému chování na internetu, sdílíme zde navzájem studijní 

a jiné materiály, řešíme problémy, zveřejňujeme zadání apod.  

- Posilujeme v žácích efektivní komunikaci skrz elektronické 

systémy MS OUTLOK a MS TEAMS, dbáme na formální 

úpravu této komunikace a učíme žáky usnadňovat a 

zefektivňovat si práci 

- Podporujeme u žáků efektivní hospodaření s časem, jeho 

organizaci a plánování pomocí aplikací Kalendář v MS 

OUTLOOK, TEAMS či TO DO 

- Dáváme žákům možnost odevzdávat písemné úkoly 

v elektronické podobě v MS WORD skrz elektronické 

komunikační platformy, čímž je vedeme k efektivnímu, 

ekonomickému i ekologickému myšlení, dbáme nejenom na 

obsahovou, ale i formální a grafickou stránku díla, 

seznamujeme žáky s postupy, jak zefektivnit a zkvalitnit své 

výstupy (kontrola pravopisu, formátování, rozložení, styly 

apod.). 

- Vytváříme s žáky komplexní prezentace v MS 

POWERPOINT, v nichž zapojují zdroje audiovizuální povahy 

a grafické nástroje, kterými vytváří prezentaci interaktivní a 

vkusnou zároveň. 

- Nabádáme žáky k digitální archivaci svých prací, k jejich 

pravidelnému zálohování a zároveň jasné strukturaci 

v prostředí cloudového úložiště ONEDRIVE 

- Pro žáky připravujeme kontrolní kvízy a práce v MS FORMS  

- Dbáme na důsledné dodržování kybernetických 

bezpečnostních zásad, jakými je např. komunikace 

s pedagogy pouze ze školních oficiálních e-mailů, archivace 

digitálních úkolů na cloudovém úložišti, ne připojováním ke 

školním zařízením na přenosných discích apod. 
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- Vedeme žáky k používání digitálních zdrojů – zapojujeme e-

knihy či audioknihy jako rovnocenné zdroje tištěné knihy 

- Žáky a jejich zákonné zástupce informujeme o dosažených 

výsledcích elektronickou formou. 

- Vyžadujeme úplné a přesné citace materiálů, které žáci 

využívají z internetu, formujeme jejich schopnost odlišování 

vlastních a cizích myšlenek a dbáme na ochranu soukromého 

vlastnictví a autorských práv s důrazem na digitální obsah, 

který je snadno zcizitelný. 

 

Průřezová témata 
 

1. Osobnostní a sociální výchova 

1.1. Rozvoj schopností poznávání – systém hodnocení v dějepisu, který zohledňuje jak prvky memorování, tak především i 

dovednosti, aplikace a tvořivost  

1.2. Sebeorganizace – viz. systém hodnocení (žák dokáže využít nabízených možností, rozhoduje o nich z velké části sám) 

1.3. Mezilidské vztahy – dovednost vcítit se podle možností do role různých skupin lidí v různých dobách, sledovat postupný 

dlouhý a obtížný boj za lidská práva 

1.4. Komunikace - na historických příkladech ukázat možný kladný i záporný vliv komunikační „síly“ (antičtí řečníci, davová 

psychóza atd.) 

1.5. Kooperace – při práci ve skupině se žák střetává s jinými názory na řešení, hledá kompromisy, přebírá odpovědnost za 

výsledek skupiny 

1.6. Hodnoty, postoje, praktická etika - na příkladech historických osobností ukázat složitost řešení problémů a rozhodování, 

sepětí osobností s dobou (možnosti, vlivy, omezení – to vše brát v úvahu při posuzování), snažit se posoudit klady a zápory 

(nejen „černobíle) 

 

2. Výchova demokratického občana 

Dějepis v tomto tématu přispívá historickým pohledem k tomu, aby žáci pochopili, že od počátku lidské společnosti žije člověk 

ve společenství, že je to tak nezbytné a že se hledají způsoby spolupráce. Vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů 

pro fungování lidské společnosti. Žáci by měli ocenit demokratičnost dnešní společnosti, uvědomit si, že současný stav nebyl 
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vždy samozřejmý a je výsledkem dlouhého vývoje i zápasů. Měli by dojít k uvědomělému dodržování pravidel a chápat 

svobodu jako kategorii těsně spjatou s odpovědností a povinnostmi. 

2.1. Občanská společnost a škola - v dějepisu budeme často řešit zdánlivě vzdálené problémy ve vzdálené době. Využijme proto 

žákovské samosprávy pro přiblížení i aktualizaci problémů. Vždyť máme ve škole ústavu, volby, strukturu žákovského sněmu 

atd. Škola pracuje jako model „malého státu.“ 

2.2. Občan, občanská společnost a stát  

- 6. roč.: Lidská společnost v pravěku – člověk potřebuje žít ve společenství, vždy musí existovat nějaká pravidla soužití, 

nejstarší formy – tlupa, rod, kmen 

- První státy – pojem stát jako nejvyšší forma organizace společnosti, jeho základní funkce a podoba prvních států – 

despocie 

- Řecko – aténská otrokářská demokracie, principy fungování, srovnání s despociemi 

- Řím – vývoj státního zřízení: království – republika – císařství 

- Franská říše – podstata lenního systému, struktura raně feudální společnost 

- Velkomoravská říše a Český stát – první státní útvary u nás 

- Velká listina svobod v Anglii – významný předěl v „demokratizaci“ středověké společnosti 

- Husitství – první „republika“ v našich dějinách 

- Jagellonci – princip stavovské monarchie 

- 7. roč.: Habsburkové na českém trůnu – střetnutí stavů s absolutistickou tendencí Habsburků,  

- Obnovené zřízení zemské – příklad ústavy jako stěžejního právního dokumentu.  

- Svět ve 2. pol. 17. a v 18. století – osvícenské názory a vítězství demokratických tendencí v Anglii (konstituční 

monarchie) a při vzniku USA (moderní ústava s oddělením mocí) 

- Francouzská revoluce – význam myšlenek Deklarace lidských a občanských práv (zvláště vzhledem k době vzniku) 

- 8. roč.:   Národní obrození – vznik novodobé občanské společnosti 

- Svět po 1. světové válce – demokracie versus totalita (fašismus, komunismus) 

- Československo – nový stát v Evropě – politický systém pluralitní parlamentní demokracie, řešení národnostní   

problematiky (čechoslovakismus, národnostní menšiny) 

- 9. roč.:   Studená válka – demokracie x komunistická totalita, konkrétní příklady porušování lidských práv 

2.3. Formy participace občanů v politickém životě:  

- 6. roč. – střepinový soud v Aténách jako příklad fungování demokracie. Možno aplikovat na modelovou situaci 

školního prostředí. Konfrontovat základní demokratický princip (svoboda všech a rovnost příležitostí pro všechny) se  

strukturou středověké společnosti. Sledovat, jak úspěšné jsou jednotlivé skupiny občanů ve snaze podílet se  na 

rozhodování  
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- 8. roč. – 19. stol. boj za všeobecné a rovné volební právo. Příklad nerovného volebního systému jako důkazu 

nedemokratičnosti.  

- 9. roč. – volby v nedemokratických a demokratických systémech 

2.4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – v 8. a 9. roč.:  formy vlády ve 20. století 

 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - historický pohled má sice přispět k pocitu zdravého 

vlastenectví, k pocitu určitého pevného zakotvení (můj domov, naše škola, naše město, náš kraj, náš stát), ale i k tomu, že žijeme 

v širším společenství a že tomu tak bylo vždy. V současné době se ovšem toto propojení výrazně prohlubuje. 

3.1. Evropa a svět nás zajímá – tato tématika koncepčně prolíná celou výukou dějepisu. Oblast národních dějin se vždy vysvětluje 

v návaznosti na události světových (především pak evropských) dějin – viz osnovy dějepisu. Poznání historie sousedů, ale i 

vzdálenějších regionů je důležitým předpokladem pro pochopení a respektování jiných životních stylů. 

3.2. Jsme Evropané – 8. a 9. roč. – Evropa 19. stol. – vytváření států, nacionalismus x vlastenectví, Společnost národů jako pokus 

řešení problémů po 1. světové válce, OSN – stejný pokus ve světovém měřítku po 2. světové válce, Evropa rozdělená železnou 

oponou v době studené války 

 

4. Multikulturní výchova – dějepis má žákům poskytnout základní znalosti o kořenech a vývoji různých etnických a kulturních 

skupin. To by mělo být jedním ze základních předpokladů pro rozvíjení schopnosti chápat a tolerovat odlišnosti jiných 

národnostních, etnických, náboženských a sociálních skupin. Výsledkem by pak mělo být přijetí názoru o rovnocennosti všech 

těchto odlišností. 

4.1. Kulturní diference – dějepis objasní zdroje, ze kterých vychází současná civilizace. Důraz je kladen právě na kulturní přínos: 

- 6. roč. – Nejstarší státy (Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína) a jejich kulturní přínos: počátky písma, základy věd, objevy, 

vynálezy, představy o  světě, náboženství - Antika (Řecko, Řím), počátky křesťanství, byzantský kulturní sloh, Franská 

říše (karolinská doba), Arabská říše a islám, naše země – období V. Moravy (písmo, staroslověnská literatura), počátky 

Českého státu (přechod k latinsky psané literatuře), románský sloh – vliv antických kulturních kořenů 

- 7. roč.:   Renesance – vliv antických kulturních kořenů 

- 6. – 9. roč.: Obecně sledovat tento směr – do naší kultury se promítají (nebo ji přímo určují) cizí vlivy, naopak české 

osobnosti přinášejí přínos o světové kulturní pokladnice (např. Komenský)  

 

4.2. Lidské vztahy – historické příklady toho, jak často docházelo ke konfliktům z důvodů kulturních, sociálních, náboženských i 

jiných odlišností, obvyklé tragické důsledky takových střetnutí a nepoučitelnost lidstva 
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4.3. Etnický původ – totéž jako v oddíle Lidské vztahy ale s důrazem na odlišnosti národnostní, v národních dějinách sledování 

česko-německé otázky (již od středověkých kořenů), ve světových např. indiánská a černošská otázka, nacistický rasismus a 

holocaust 

4.4. Multikulturalita 

- 6. roč. – Různost jazyků: a) bájný výklad (babylonská věž, zmatení jazyků) b) skutečnost - rozpad praindoevropského 

jazyka (doba bronzová) a vznik skupiny indoevropských jazyků, ukázky – důkazy příbuznosti  

- Celkově (hlavně 9. roč.) – dnešní multikulturalita je výsledkem dlouhého historického vývoje 

4.5. Princip sociálního smíru a spravedlnosti – správnost a potřebnost tohoto principu by měla být přirozeným vyústěním 

předchozích tematických okruhů 

 

5. Enviromentální výchova – složitost vztahů člověka a životního prostředí má svůj dlouhý historický vývoj. Ten můžeme 

v dějepisu sledovat od počátků zasahování do přírody v pravěku až po problémy dnešní doby. Objasnění základů tohoto 

dynamického vývoje přispěje k pochopení významu a nezbytnosti péče o životní prostředí. 

5.1. Lidské aktivity a problémy životního prostředí - historický pohled na tuto problematiku může mít tyto uzlové body: 

- 6. roč. - mladší doba kamenná – počátky zemědělství, stálých sídel, tj. přetváření přírody 

- Nejstarší státy – produktivnější zemědělství v dobrých přírodních podmínkách, ale vyžaduje značnou regulaci přírody 

- Středověké zemědělství, vznik měst, rozvoj řemesel, obchodu – postupně se mění charakter krajiny 

- 7. roč. - objevení Ameriky, „vývoz“ evropské civilizace a důsledky pro indiánské obyvatele 

- 8., 9. ročník - průmyslová revoluce, vědecko-technická revoluce – jednota pokroku a negativních důsledků, 

komplexnost působení, změny životního stylu 

 

6. Mediální výchova - posuzovat kriticky tok mediálních informací v současnosti je nesmírně obtížné, zvláště pro mladého 

člověka. Na historických příkladech je možno tuto problematiku ukázat asi i názorněji, protože můžeme konfrontovat např. 

text soudobých mediálních sdělení se skutečností, kterou už s odstupem objektivně hodnotíme. Produktivní činnost v této 

oblasti naopak může zvýšit efektivitu vlastní výuky dějepisu. 

6.1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – viz. oddíl fungování a vliv médií ve společnosti 

6.2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – viz. oddíl fungování a vliv médií ve společnosti 

6.3. Fungování a vliv médií ve společnosti - 9. (dle možností i 8.) roč. – role médií v politickém životě, ovlivňování názorů lidí, 

propaganda, důsledky. Vhodné pracovat s tiskovými nebo zvukovými dokumenty, konfrontovat s historickou skutečností, 

vysvětlit rozpory. Pozornost soustředit hlavně na období totalitních režimů. 

6.4. Tvorba mediálního sdělení - na základě zkušeností získaných v oddíle fungování a vliv médií ve společnosti projektově 

vytvořit text (novinový článek, projev, leták, ale i např. video apod.) nebo i soubor textů sledující určitý manipulativní cíl. 
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Může být zasazen do konkrétní historické doby, ale zaměřen i k současným problémům. Využití hlavně v 9. a 8. ročníku, 

možno ale zkoušet v jednodušší podobě i dříve. 

 

 

Zkratky použité v učebním plánu dějepisu:  

Průřezová témata: OSV – osobnostní a sociální výchova 

   VDO – výchova demokratického občana 

   EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

   MV – multikulturní výchova 

   EVO – environmentální výchova 

   MEV – mediální výchova 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis 

6. ročník 

 

Tematické okruhy: Člověk v dějinách, Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace, Kořeny evropské kultury, 

Křesťanství a středověká Evropa 

 

Výstupy z RVP: 

D-9-1-01 Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. 

D-9-1-02 Uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány. 

D-9-1-03 Orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu. 

D-9-2-01 Charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu. 

D-9-2-02 Objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost. 

D-9-3-01 Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací. 

D-9-3-02 Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví. 

D-9-3-03 Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a zrod křesťanství. 

D-9-3-04 Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie. 

D-9-4-01 Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států  

D-9-4-03 Objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech. 

D-9-4-04 Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí.  

D-9-4-05 Ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury. 
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Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, mezipředmětové 

vztahy) 

Průřezová 

témata 

Žák 

- vysvětlí pojem historie, uvede do 

souvislosti začátek letopočtu 

s konkrétní historickou událostí, 

orientuje se na časové ose, řadí roky do 

staletí, uvádí příklady pramenů 

hmotných a nehmotných, uvede 

příklady a zaměření pomocných 

historických věd, orientuje se na mapě 

- vysvětlí pojem „evoluce“ a představí 

důležité charakteristiky vývoje člověka, 

uvádí způsoby obživy, významné 

objevy, příklady obydlí člověka 

v pravěku, popíše náboženský život, 

jmenuje a představuje etnika obývající 

naše území v pravěku (rozšiřující 

výstup) 

Historie jako věda 

- význam zkoumání dějin, získávání 

informací o dějinách, historické 

prameny, historický prostor a čas 

 

Pravěk  

- vývoj člověka 

- základní charakteristika doby 

- etapy pravěku 

- Keltové, Germáni  

září – říjen 

 

Z – orientace na mapě 

PŘ – posvátné rostliny a 

stromy Keltů 

HV – keltská hudba 

 

 

 

rozšiřující učivo 

OSV 1.1 

OSV 1.2 

OSV 1.3 

OSV 1.4 

OSV 1.5 

OSV 1.6 

VDO 2.2 

EGS 3.1 

MV 4.1 

MV 4.2 

EVO 5.1 

- dá do souvislosti vznik prvních států a 

přírodních podmínek v oblasti vzniku, 

popíše jejich fungování, jmenuje 

významné stavby, vynálezy nebo 

počiny pocházející z tohoto období  

- jmenuje světová náboženství vzniklá 

ve starověku a uvede některé 

z principů, na kterých tato náboženství 

stojí 

Starověk 

- charakteristika doby (otrokářských 

států) 

- Mezopotámie a Egypt 

- Východní památky a náboženství 

(hinduismus, buddhismus, 

judaismus) 

říjen – listopad  

 

ČJ – odraz v literatuře, mýty, 

epos o Gilgamešovi 

M – číselné soustavy 

F – Archimédův šroub, 

kompas 

CH – střelný prach 

PŘ – znalost lidského těla – 

souvislost s mumifikací 

Z – orientace na mapě, 

přírodní podmínky, klima 

VkO – lidská a občanská 

práva, formy vlády 

OSV 1.1 

OSV 1.2 

OSV 1.3 

OSV 1.4 

OSV 1.5 

OSV 1.6 

VDO 2.2 

EGS 3.1 

MV 4.1 

MV 4.2 

MV 4.4  

EVO 5.1 
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VV – obrázkové písmo, 

egyptské výtvarné umění 

- popíše přírodní podmínky v oblasti a 

porovná je s podmínkami orientálních 

despocií, vysvětlí pojem polis a popíše 

život v něm, charakterizuje typy vlády 

v Řecku, jmenuje významné městské 

státy, určí příčiny řecké kolonizace a 

oblast její realizace, popíše příčiny, 

průběh a důsledky řecko-perských 

válek a peloponéské války, jmenuje 

významné osobnosti řeckých dějin, 

uvede příklady odkazu řecké kultury 

v současném světě (sport, 

architektura…) 

- popíše způsob života a vlády v Římě, 

určí a charakterizuje tři základní 

skupiny obyvatelstva, popíše příčiny, 

průběh a důsledky punských válek, 

představí období triumvirátů a 

císařství, určí příčiny úpadku, 

rozdělení a zániku Říma, uvede 

významné osobnosti římských dějin a 

jejich přínos, uvede příklady odkazu 

Říma v pozdějším i současném světě 

- vysvětlí pojem migrace a jeho příčiny, 

jmenuje příklady kmenů, které se 

zapojily do stěhování národů a 

důsledky toho stěhování  

Antické Řecko  

- charakteristika polis a dějiny 

každodennosti 

- politické (válečné) mezníky dějin 

- významné osobnosti 

- kulturní dědictví antického Řecka 

 

Antický Řím 

- charakteristika a dějiny 

každodennosti 

- římská republiky 

- císařství 

- zánik Říma a stěhování národů 

- kulturní dědictví antického Říma 

listopad – leden 

 

ČJ – řecké báje a pověsti, řecké 

drama, římská poezie 

M – římské číslice, 

Pythagorova věta 

F – Archimedův zákon 

Z – orientace na mapě 

VkO – formy vlády 

VV – antické výtvarné umění 

TV – olympijské sporty – 

fyzická zdatnost 

 

 

 

 

 

OSV 1.1 

OSV 1.2 

OSV 1.3 

OSV 1.4 

OSV 1.5 

OSV 1.6 

VDO 2.2 

VDO 2.3 

VDO 2.4 

EGS 3.1 

MV 4.1 

MV 4.2 

MV 4.4 

- uvede významná místa spojená 

s životem Ježíše Krista a základní 

principy jeho učení, určí společné 

znaky křesťanství a judaismu, vysvětlí 

pojmy Desatero (včetně konkrétních 

příkladů), Bible, Bůh, vymezí pozici 

Křesťanství  

- charakteristika náboženství a 

osoba Ježíše Krista 

- role křesťanství v myšlení a životě 

středověkého člověka, církev 

 

únor – březen 

 

Z – orientace na mapě, krajina 

 

OSV 1.1 

OSV 1.2 

OSV 1.3 

OSV 1.4 

OSV 1.5 

OSV 1.6 
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prvních křesťanů ve společnosti, 

vysvětlí účel církve a její organizaci, 

uvede příklady vlivu křesťanské víry 

na život a myšlení středověkého 

člověka, zhodnotí mnišský způsob 

života 

- rozdělí středověkou společnosti do tří 

stavů a popíše vzájemné vztahy, uvede 

práva a povinnosti jednotlivých stavů 

- určí předpoklady pro vznik 

středověkých sídel, definuje typy 

středověkých měst, správně používá 

terminologii spojenou se středověkými 

městy a vesnicemi (např. cech, 

žďáření…) 

Středověká společnost 

- struktura společnosti (stavy), 

feudální systém 

 

Středověká krajina a města 

- typy sídel, řemesla, život ve městě 

VDO 2.2 

EGS 3.1 

MV 4.1 

MV 4.5 

EVO 5.1 

- popíše vznik a existenci významných 

středověkých států a charakterizuje 

jejich vztahy, porovná postavení 

papeže a císaře a vysvětlí jejich 

vzájemné působení, na příkladu 

křížových výprav představí střet 

odlišných civilizací, jeho příčiny, 

průběh a důsledky 

- v souvislosti s islámem správně 

používá pojmy jako Mohamed, Alláh, 

muslim, islamismus 

(fundamentalismus), představí 

základní principy islámského 

náboženství, uvede příklady arabských 

a tureckých výbojů do Evropy  

- rozezná základní znaky románského a 

gotického slohu, odliší od sebe 

románské a gotické umění, uvede 

možnosti získání vzdělání ve 

středověku 

Středověké mocnosti 

- Vikingové, Mongolové 

- Anglie, Francie a stoletá válka 

- Svatá říše římská 

- Byzantská říše 

- Papežský stát a křížové výpravy 

 

Islám 

- charakteristika náboženství 

- Arabové, Turci (Osmanská říše) 

 

Umění středověku 

- románský a gotický sloh 

- arabské umění 

- středověká vzdělanost 

březen – duben 

 

Z – orientace na mapě 

VkO – formy vlády 

VV – malířství a sochařství 

románské a gotické epochy 

 

OSV 1.1 

OSV 1.2 

OSV 1.3 

OSV 1.4 

OSV 1.5 

OSV 1.6 

VDO 2.2 

EGS 3.1 

MV 4.1 

MV 4.2 

MV 4.3 
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- charakterizuje Sámovu říši, popíše její 

mocenské fungování a porovná způsob 

života v ní se starověkými státy 

- vymezí oblast vzniku Velkomoravské 

říše, jmenuje významné vládce, vysvětlí 

přínos cyrilometodějské mise pro 

rozšíření křesťanství, vzdělanosti a 

kultury na českém území 

- popíše počátky formování českého státu 

za přemyslovských knížat, objasní 

pozici českého státu v evropských 

souvislostech a popíše způsob života 

tehdejších obyvatel, zhodnotí přínos sv. 

Ludmily, sv. Václava a Boleslava I. pro 

českou státnost 

- uvede přemyslovské krále a jejich 

zásluhy o rozvoj českého státu 

- vysvětlí, jak usedla na český trůn 

lucemburská dynastie a představí vládu 

Jana Lucemburského a Karla IV., 

zhodnotí jejich význam pro české země 

- popíše územní vývoj českých zemí od 

Přemyslovců po Karla IV. 

České země v raném a vrcholném 

středověku 

- Sámova říše 

- Velkomoravská říše 

- Přemyslovská knížata 

- Přemyslovští králové 

- Jan Lucemburský a Karel IV. 

květen – červen 

 

ČJ – ukázky ze Starých pověstí 

českých 

PŘ – nemoci a zdravotní 

problémy českých vládců  

Z – orientace na mapě 

VkO – naše vlast – památná 

místa 

 

OSV 1.1 

OSV 1.2 

OSV 1.3 

OSV 1.4 

OSV 1.5 

OSV 1.6 

VDO 2.2 

EGS 3.1 

MV 4.1 

MV 4.2 

MV 4.3 

EVO 5.1 
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7. ročník 

 

Tematické okruhy: Objevy a dobývání, Počátky nové doby, Modernizace společnosti 

 

Výstupy z RVP: 
D-9-5-01 Vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve. 

D-9-5-02 Vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život. 

D-9-5-03 Popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky. 

D-9-5-04 Objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie. 

D-9-5-05 Objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky. 

D-9-5-07 Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede příklady významných kulturních památek. 

D-9-6-02 Objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek a rozbití starých společenských struktur v Evropě. 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, mezipředmětové 

vztahy) 

Průřezová 

témata 

- představí dobu vlády Václava IV. 

s důrazem na složitost doby v porovnání 

s epochou Karla IV. 

- vysvětlí příčiny Husovy kritiky církve a 

její důsledky, popíše situaci v českých 

zemích po smrti Jana Husa, uvede 

významné osobnosti husitství a jeho 

důsledky 

- vysvětlí pojem království dvojího lidu, 

charakterizuje vládu Jiřího z Poděbrad 

včetně plánu evropské spolupráce 

- objasní příčiny nástupu Jagellonců na 

český trůn a zhodnotí přínosy jejich 

vlády s důrazem na ekonomickou 

proměnu společnosti a kulturu 

České země v pozdním středověku a 

raném novověku 

- Václav IV., Zikmund 

Lucemburský 

- Jan Hus a husitské války 

- Jiří z Poděbrad a Jagellonci 

 

září – říjen  

 

Z – orientace na mapě 

CH – střelný prach 

VkO – hodnoty, morálka  

HV – husitské chorály 

 

 

 

OSV 1.1 

OSV 1.2 

OSV 1.3 

OSV 1.4 

OSV 1.5 

OSV 1.6 

VDO 2.2 

EGS 3.1 

MV 4.1 

MV 4.2 

MV 4.5 

- Jmenuje příklady novověkých vynálezů 

a uvede je do souvislosti se změnami 

v hospodářství i společnosti 

Novověk  

- charakteristika změn oproti 

středověku 

říjen – listopad  

 

 

OSV 1.1 

OSV 1.2 

OSV 1.3 
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- objasní význam renesance, uvede a 

pozná hlavní znaky a nejvýznamnější 

umělecké osobnosti a díla, zhodnotí 

rozdíl mezi renesančním a středověkým 

pojetím člověka a světa 

- popíše rozvoj lidského poznání v období 

humanismu (zejména v oblasti 

astronomie) 

- vysvětlí příčiny reformace, jmenuje 

nejvýznamnější reformátory a hlavní 

myšlenky jejich učení 

- objasní příčiny a důsledky objevných 

cest, popíše hlavní objevné cesty a uvede 

jména významných mořeplavců, 

jmenuje významné koloniální mocnosti a 

objasní, jak vlastnictví kolonií přispělo 

k jejich mocenskému postavení, 

zhodnotí vztah objevitelů k původnímu 

obyvatelstvu 

- charakterizuje významné kultury 

Ameriky a Asie v době novověku 

(Mayové, Inkové apod.) a porovná jejich 

kulturu s křesťanskou Evropou 

(rozšiřující výstup) 

- renesance 

- humanismus 

- reformace 

- objevné plavby a počátky 

kolonialismu 

- mimoevropské civilizace novověku  

 

 

 

 

 

rozšiřující učivo 

 

ČJ – renesanční poezie, 

humanistická literatura 

F – astronomie, vodní kolo, 

vysoké pece, kompas 

PŘ – anatomie lidského těla 

Z – orientace na mapě, 

nerostné bohatství 

VkO – kultura, rasismus 

HV – renesanční hudba – 

Jindřich VIII. 

VV – renesanční výtvarné 

umění 

OSV 1.4 

OSV 1.5 

OSV 1.6 

VDO 2.2 

EGS 3.1 

MV 4.1 

MV 4.2 

MV 4.3 

MV 4.4 

MV 4.5 

EVO 5.1 

- vysvětlí pojem absolutistická monarchie 

a na příkladech významných 

evropských zemí objasní její fungování 

- popíše mocenský vzestup Habsburků 

Novověké mocnosti 

- Anglie, Francie, Rusko v 16. století 

- Habsburkové – Španělsko a střední 

Evropa v 16. století 

prosinec 

 

Z – orientace na mapě 

VkO – formy vlády 

SP – vyrovnaný rozpočet, 

dluhy 

OSV 1.1 

OSV 1.2 

OSV 1.3 

OSV 1.4 

OSV 1.5 

OSV 1.6 

VDO 2.2 

EGS 3.1 

MV 4.2 

MV 4.3 
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- uvede příčiny změny panovnické 

dynastie v souvislosti s nástupem 

Habsburků na český trůn, jmenuje první 

krále z habsburského rodu a 

charakterizuje  jejich postavení v českých 

zemích 

- popíše českou stavovskou společnost a 

náboženské poměry v českých zemích 

v 16. století 

- vysvětlí příčiny a důsledky stavovského 

povstání a třicetileté války 

- určí a pozná hlavní znaky barokního 

umění, uvádí příklady významných děl 

a osobností světového i českého baroka 

(včetně J. A. Komenského) 

České země v 16. a 17. století 

- doba předbělohorská 

- Rudolf II. 

- stavovské povstání a třicetiletá 

válka 

 

Baroko 

- světové baroko a rokoko 

- české baroko 

leden – únor 

 

ČJ – odraz v literatuře – 

Golem, J. A. Komenský 

PŘ – venerické choroby – 

Rudolf II., Valdštejn 

Z – orientace na mapě 

VkO – duševní poruchy – 

Rudolf II. 

HV – barokní hudba – Bach, 

Vivaldi 

VV – barokní výtvarné umění 

 

OSV 1.1 

OSV 1.2 

OSV 1.3 

OSV 1.4 

OSV 1.5 

OSV 1.6 

VDO 2.2 

EGS 3.1 

MV 4.1 

MV 4.2 

 

- vysvětlí pojem osvícenství, porovná jeho 

představy o vládě, společnosti a 

náboženství s dosavadní dobou 

(absolutismem), objasní přeměnu 

absolutistické monarchie v konstituční 

na příkladu anglické revoluce, vysvětlí 

okolnosti vzniku USA   

- na příkladu evropských zemí a 

habsburské monarchie představí pojem 

osvícenský absolutismus, popíše průběh 

a výsledek válek o rakouské dědictví, 

jmenuje reformy zavedené Marií Terezií 

a Josefem II., zhodnotí jejich přínosy 

Osvícenství  

- charakteristika osvícenství 

- anglická revoluce 

- vznik USA 

- osvícenský absolutismus v Rusku a 

Prusku 

- osvícenský absolutismus 

v Rakousku – Marie Terezie, Josef II. 

březen – duben 

 

AJ – reálie USA – New York, 

Washington 

Z – nové země na mapě světa, 

orientace na mapě 

VkO – formy vlády, lidská a 

občanská práva 

OSV 1.1 

OSV 1.2 

OSV 1.3 

OSV 1.4 

OSV 1.5 

OSV 1.6 

VDO 2.1 

VDO 2.2 

VDO 2.3 

VDO 2.4 

EGS 3.1 

MV 4.1 

MV 4.2 

MV 4.4 

- představí poměry ve francouzské 

společnosti už od dob Ludvíka XIV., 

vysvětlí příčiny, průběh a důsledky 

velké francouzské revoluce XIV.  

- uvede okolnosti, které umožnily vzestup 

Napoleona Bonaparta, zhodnotí jeho 

Velká francouzská revoluce 

- Francie Ludvíka XIV. 

- Velká francouzská revoluce 

- Napoleonské války 

- Vídeňský kongres 

 

květen – červen 

 

ČJ – odraz v literatuře 

Z – orientace na mapě 

VkO – lidská a občanská 

práva, formy vlády 

VDO 2.1 

VDO 2.2 

VDO 2.3 

VDO 2.4 

EGS 3.1 

MV 4.1 
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osobnost a významné milníky jeho 

vlády, popíše situaci v Evropě po 

napoleonských válkách (vídeňský 

kongres) 

- určí a pozná znaky klasicistních děl, 

uvádí jejich příklady a jména 

významných umělců 

Klasicismus a empír HV – Mozart 

VV – klasicistní výtvarné 

umění 

MV 4.2 

MV 4.5 

 

 

8. ročník 

 

Tematické okruhy: Modernizace společnosti, Moderní doba 

 

Výstupy z RVP: 
D-9-6-01 Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci 

společnosti. 

D-9-6-03 Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů 

D-9-6-06 Vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke 

kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií. 

D-9-7-01 Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky. 

D-9-7-02 Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů. 

D-9-7-03 Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich 

existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu. 

D-9-7-04 Na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv. 

D-9-7-05 Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí. 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, mezipředmětové 

vztahy) 

Průřezová 

témata 

- uvede nové vynálezy 19. století, popíše 

změny ve společnosti a ekonomice, které 

způsobila průmyslová revoluce 

- představí základní východiska a 

principy kapitalismu, socialismu, 

Dlouhé 19. století  

- Průmyslová revoluce 

- Vědecko-technologická revoluce 

- Ideologie 

- Emancipace žen 

září – říjen 

 

ČJ – odraz v literatuře, 

velikáni národního obrození 

F – technické vynálezy 

VDO 2.2 

VDO 2.3 

EGS 3.1 

EGS 3.2 

MV 4.1 
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komunismu a v základu dalších 

ideologií 19. století (liberalismus, 

konzervativismus apod.) a navzájem je 

porovná 

- vysvětlí přínos národního obrození pro 

českou společnost 

- objasní příčiny a cíle emancipačního 

hnutí žen 

- České národní obrození Z – orientace na mapě 

VkO – ideologie, lidská a 

občanská práva 

SP – vztah zaměstnanec-

zaměstnavatel, podnikání 

MV 4.2 

MV 4.3 

MV 4.5 

EVO 5.1 

 

- stručně popíše příčiny a důsledky 

revolucí 1848 s důrazem na dění 

v Rakousku (českých zemích) 

- charakterizuje vládu a poměry ve 

významných evropských státech, zaměří 

se na vznik Itálie a Německa a na 

problematiku kolonialismu ve 2. 

polovině 19. století 

- charakterizuje vládu a poměry 

v habsburské monarchii za éry Františka 

Josefa I., přiblíží tohoto panovníka i 

z osobnostního hlediska 

- popíše průběh osidlování USA, vysvětlí 

příčiny konfliktů mezi Indiány a 

přistěhovalci, objasní příčiny války 

Severu proti Jihu, její průběh a důsledky  

- představí kulturní směry a významné 

umělce 19. století, rozeznává 

impresionistická a secesní díla 

Vývoj ve 2. pol. 19. století 

- Revoluce 1848 

- František Josef I. – Rakousko-

Uhersko ve 2. pol. 19. stol. 

- Vznik Německa a Itálie 

- Kolonialismus 

- USA ve 2. pol. 19. stol. 

 

Kultura 19. století 

 

 

říjen – listopad 

 

ČJ – odraz v literatuře 

Z – orientace na mapě 

VkO – lidská a občanská 

práva, ideologie 

HV – romantismus, generace 

Národního divadla 

VV – impresionismus, 

secese, realismus, 

romantismus, generace 

Národního divadla 

TV – fyzická zdatnost – TJ 

Sokol 

 

 

VDO 2.1 

VDO 2.2 

VDO 2.3 

VDO 2.4 

EGS 3.1 

EGS 3.2 

MV 4.1 

MV 4.2 

MV 4.3 

MV 4.4 

MV 4.5 

EVO 5.1 

MEV 6.3  

- popíše poměry ve významných 

evropských státech a jejich vzájemné 

vztahy před první světovou válkou 

- popíše příčiny světového konfliktu, jeho 

záminku a významné události na 

frontách první světové války 

- uvede jména osobností, které se nejvíce 

zasloužily o vznik Československa a 

První světová válka 

- Cesta k první světové válce 

- První světová válka 

- Češi a Slováci za války 

- Poválečné uspořádání světa 

 

Zlatá 20. léta 

prosinec – leden 

 

F – technické vynálezy 

CH – bojové plyny - yperit 

PŘ – pokroky v lékařství, 

španělská chřipka 

Z – orientace na mapě 

HV – jazz, foxtrot 

VDO 2.2 

VDO 2.3 

VDO 2.4 

EGS 3.1 

EGS 3.2 

MV 4.1 

MV 4.2 

EVO 5.1 
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vysvětlí jejich podíl na vzniku nového 

státu, jakož i význam legií 

- popíše vztahy mezi vítěznými 

mocnostmi a poraženými státy a 

pojmenuje možná rizika poválečného 

uspořádání pro zajištění míru v Evropě 

- vysvětlí pojem „zlatá 20. léta", popíše 

změny životního stylu obyvatel, 

představí významné události a počiny 

v oblasti kultury, politiky a ekonomie 

VV – avantgarda – 

kubismus, surrealismus 

 

 

- vysvětlí problematiku vzniku 

Československa – národnostní poměry, 

vztahy se sousedy, zhodnotí potenciální 

rizika 

- stručně představí mocensko-politický 

systém I. republiky, bezpečnostní složky 

a spojenecký systém 

- popíše skladbu československého 

průmyslu, uvede příklady významných 

značek a podnikatelů a dopady 

ekonomické krize ve 30. letech 

- uvádí vědecké i umělecké osobnosti I. 

republiky a jejich přínos, zhodnotí 

umělecká díla 

Československo 1918-1938 

- Vznik Československa 

- Charakteristika „I. republiky“, 

politický systém a osobnosti 

- Ekonomika 

- Kultura 

leden – únor 

 

ČJ – meziválečná literatura – 

Karel Čapek, Poláček, Hašek 

Z – orientace na mapě, 

nerostné bohatství 

VkO – politické strany, 

formy vlády 

HV – Destinnová 

VV – česká krajinomalba a 

avantgarda – Zrzavý, Josef 

Čapek, architektura – Gočár, 

vila Tugendhat 

SP – průmyslové značky, 

podnikatelé – Baťa 

VDO 2.1 

VDO 2.2 

VDO 2.3 

VDO 2.4 

EGS 3.1 

EGS 3.2 

MV 4.1 

MV 4.3 

MV 4.4 

MV 4.5 

MEV 6.3 

- vysvětlí příčiny vzniku hospodářské 

krize a uvede do souvislosti důsledky 

hospodářské krize se vzestupem 

extrémismu a totalitních sil 

- charakterizuje totalitní režimy obecně a 

konkrétně popíše komunismus v SSSR a 

nacismus v Německu 

- vysvětlí příčiny a důsledky politiky 

appeasementu  

Krize 30. let 

- Velká ekonomická krize 30. let 

- Komunistická totalita v SSSR 

- Nacistická totalita v Německu 

- Válečné konflikty 30. let 

- Mnichovská konference 1938 a „II. 

republika“ 

 

březen – duben 

 

NJ – nacistická hesla 

Z – orientace na mapě 

VkO – formy vlády, 

extremismus, ideologie, 

lidská a občanská práva 

HV – internacionála  

VV – propaganda  

SP – akcie, trh 

VDO 2.1 

VDO 2.2 

VDO 2.3 

VDO 2.4 

EGS 3.1 

EGS 3.2 

MV 4.2 

MV 4.3 

MV 4.5 

MEV 6.1 
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- stručně představí opakovaná selhání 

Společnosti národů ve 30. letech 

(španělská občanská válka, anšlus 

Rakouska apod.) 

- vysvětlí vnitřní a vnější ohrožení 

Československa a zhodnotí způsoby, 

kterými se Československo snažilo 

ohrožení čelit; vyjmenuje státy, které 

podepsaly mnichovskou dohodu a 

vysvětlí její důsledky pro 

Československo 

- popíše v základních bodech období II. 

republiky, posoudí možnosti záchrany 

II. republiky v březnu 1939 

 

 

 

 

 

MEV 6.2 

MEV 6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- popíše obsah paktu Molotov-Ribbentrop 

a jeho důsledky pro první fázi války 

- představí klíčové válečné události a roli 

mocností, jmenuje účastníky Jaltské 

konference, její závěry a důsledky dohod 

pro poválečný vývoj v Evropě, 

porovnává různá bojiště a taktiky 

(Pacifik, SSSR, Normandie apod.) 

- chápe příčiny a důsledky použití jaderné 

bomby během 2. světové války, 

diskutuje o použití zbraní hromadného 

ničení a uvědomuje si jejich riziko 

v současném světě 

- ohraničí druhou světovou válku daty 

počátku a konce (v Evropě i ve světě)  

- jmenuje vysoce postavené nacisty a 

popíše jejich zločiny, současně 

připomene i hrdiny bojující proti 

nacismu / holocaustu 

- vysvětlí, proč se Židé stali oběťmi 

genocidy, charakterizuje utrpení vězňů 

Druhá světová válka 

- Události a osobnosti druhé světové 

války 

- Holocaust 

 

Protektorát Čechy a Morava 

- Charakteristika Protektorátu a dějin 

každodennosti 

- Odboj – domácí a zahraniční 

- Operace Anthropoid 

- Osvobození 

duben – červen 

 

ČJ – válečná literatura 

INF – kódování - Enigma 

F – atomová bomba, válečná 

technika 

CH – cyklon B 

PŘ – lidské tělo – Mengeleho 

pokusy 

Z – orientace na mapě 

VkO – ideologie, lidská a 

občanská práva, formy vlády 

VV – umělecké ztvárnění 

holocaustu 

 

VDO 2.1 

VDO 2.2 

VDO 2.3 

VDO 2.4 

EGS 3.1 

EGS 3.2 

MV 4.2 

MV 4.3 

MV 4.5 

MEV 6.1 

MEV 6.2 

MEV 6.3 

MEV 6.4 
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v ghettech a koncentračních 

vyhlazovacích táborech, zhodnotí 

problematiku holocaustu z mravního 

hlediska 

- vysvětlí pojem Protektorát Čechy a 

Morava, popíše život v něm, uvede 

příklady odbojových skupin a náplň 

jejich činnosti, zhodnotí význam 

zahraničního odboje. 

- popíše atentát na Heydricha a vysvětlí 

pojem „heydrichiáda“, uvede ho do 

souvislosti s vypálením vesnic Lidice a 

Ležáky 

- vyjmenuje armády, které osvobozovaly 

československé území, vysvětlí pojem 

demarkační linie a jeho důsledky pro 

další vývoj 

 

 

9. ročník 

 

Tematické okruhy: Rozdělený a integrující se svět 

 

Výstupy z RVP: 
D-9-8-01 Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků. 

D-9-8-02 Vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce.  

D-9-8-03 Posoudí postavení rozvojových zemí. 

D-9-8-04 Prokáže základní orientaci v problémech současného světa. 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, mezipředmětové 

vztahy) 

Průřezová 

témata 
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- vysvětlí příčiny ochlazení vztahů mezi 

bývalými spojenci, vysvětlí pojem 

studená válka a železná opona, jmenuje 

a výstižně představí státy, které měly na 

poválečný vývoj určující vliv, 

charakterizuje oblasti soupeření 

v bipolárním světě  

- objasní význam norimberského 

tribunálu, uvede příklady obžalovaných 

i trestů 

- charakterizuje vývoj v SSSR za 

Chrusčova, Brežněva a Gorbačova, 

zhodnotí význam XX. sjezdu KSSS, 

vysvětlí pojmy perestrojka a glasnost, 

představí havárii Černobylu, určí příčiny 

pádu východního bloku  

- vysvětlí příčiny rozdělení Německa, 

objasní příčiny první a druhé berlínské 

krize, obě krize zasadí do 

mezinárodního kontextu 

- popíše příčiny a důsledky povstání 

v Maďarsku 1956, suezské krize 1956 a 

karibské krize 1962 

- stručně charakterizuje postavení 

Jugoslávie v rámci východního bloku a 

zhodnotí její násilný rozpad v 90. letech 

- popíše vývoj Číny ve 2. pol. 20. stol. 

s důrazem na období Mao Ce-tunga 

Počátky studené války a východní blok 

- Bipolární rozdělení světa 

- Norimberský proces 

- SSSR ve 2. pol. 20. stol. 

- Rozdělené Německo – berlínské 

krize 

- Čína Mao Ce-tunga 

- Jugoslávie 

 

 

 

 

 

září – listopad 

 

F – havárie jaderné 

elektrárny Černobyl 

Z – orientace na mapě 

VkO – trestní právo, formy 

vlády, lidská a občanská 

práva 

 

 

VDO 2.1 

VDO 2.2 

VDO 2.3 

VDO 2.4 

EGS 3.1 

EGS 3.2 

MV 4.2 

MV 4.3 

EVO 5.1 

MEV 6.1 

MEV 6.2 

MEV 6.3 

 

- charakterizuje poválečné 

Československo z pohledu národnostní 

otázky (odsuny), retribucí a politických, 

společenských a ekonomických změn 

vycházejících z košického programu a 

dekretů prezidenta 

Československo 1945-1948 

- Poválečné události – odsun a 

retribuce 

- Politické a ekonomické změny „III. 

republiky“ 

- Únor 1948 

 

listopad – prosinec 

 

Z – orientace na mapě 

VkO – trestní právo, 

národnostní menšiny, lidská 

a občanská práva, ideologie, 

formy vlády 

VDO 2.1 

VDO 2.2 

VDO 2.3 

VDO 2.4 

EGS 3.1 

EGS 3.2 

MV 4.3 
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- objasní příčiny začlenění 

Československa do východního bloku a 

doloží, že tento proces začal už během 

druhé světové války a únor 1948 

interpretuje jako jeho vyvrcholení 

- popíše události únorových dní 1948 a 

zhodnotí dopad těchto událostí na další 

vývoj státu 

SP – podnikání, soukromé 

vlastnictví 

MEV 6.1 

MEV 6.2 

MEV 6.3 

MEV 6.4 

 

- popíše společenské, ekonomické, 

politické a kulturní změny po únoru 

1948, vysvětlí podstatu měnové reformy 

a rizika emigrace 

- vysvětlí pojmy politický proces a StB, 

uvede příklady procesů vedených v 

Československu v 50. letech, jmenuje 

další příklady perzekuce občanů, 

zhodnotí dopady procesů a perzekucí na 

atmosféru ve společnosti 

- vysvětlí příčiny krize režimu 60. let 

- objasní pojem „pražské jaro“, spojí ho 

s konkrétním časovým obdobím a na 

příkladech popíše změny, které toto 

období přineslo ve veřejném životě i 

v KSČ, jmenuje vůdčí osobnosti 

pražského jara 

- popíše události srpna 1968 a uvede je do 

souvislostí s událostmi pražského jara a 

do mezinárodního kontextu 

- vysvětlí pojem „normalizace“, vysvětlí 

souvislost s pražským jarem a uvede 

příklady projevů normalizace v životě 

československých občanů 

- porovná způsob život běžných obyvatel 

v 70. a 80. letech v Československu se 

Československo 1948-1989 

- Budovatelská 50. léta – sociální, 

ekonomická aj. přestavba státu 

- Krvavá 50. léta – perzekuce, procesy 

apod. 

- Krize 60. let a Pražské jaro 1968 

- Invaze vojsk Varšavské smlouvy 

- Normalizace 70. a 80. let 

- Kultura a sport 

 

leden – únor 

 

ČJ – odraz v literatuře, 

Václav Havel 

Z – orientace na mapě 

VkO – lidská a občanská 

práva, ideologie, formy vlády 

SP – podnikání, soukromé 

vlastnictví 

HV – oficiální kultura a 

underground 

VV – underground 

TV – úspěchy sportovců na 

LOH a ZOH, MS v hokeji 

1969 

 

VDO 2.1 

VDO 2.2 

VDO 2.3 

VDO 2.4 

EGS 3.1 

EGS 3.2 

MV 4.1 

MV 4.2 

MV 4.5 

EVO 5.1 

MEV 6.1 

MEV 6.2 

MEV 6.3 

MEV 6.4 
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současností, zhodnotí míru zásahů a 

kontroly státu do života svých obyvatel 

- jmenuje významné prorežimní i 

protirežimní umělce, vysvětlí pojem 

samizdat a disent (Václav Havel, Charta 

77) a zhodnotí jejich roli v boji proti 

totalitě, na příkladu Anticharty 

demonstruje propojení totalitního 

režimu s kulturou 

- vysvětlí příčiny pádu komunistického 

režimu, popíše události listopadu 1989 

včetně mezinárodního kontextu a 

zhodnotí roli Václava Havla při 

demokratizačních změnách 

- datuje vznik České republiky a popíše 

její zapojení do mezinárodních struktur, 

ekonomickou transformaci 90. let 

(kupónová privatizace) a politicko-

mocenský systém a směřování v letech 

1993-2020  

Vznik a vývoj České republiky 

- Sametová revoluce a sametový 

rozvod 

- Transformace ekonomiky v 90. 

letech 

- Vývoj České republiky 1993-2020 

březen 

 

ČJ – Václav Havel 

Z – orientace na mapě, EU, 

NATO, začlenění ČR v 

mezinárodních strukturách 

VkO – formy vlády 

SP – ekonomika, soukromé 

podnikání 

TV – fyzická zdatnost – 

úspěchy sportovců na LOH a 

ZOH 

VDO 2.1 

VDO 2.2 

VDO 2.3 

VDO 2.4 

EGS 3.1 

EGS 3.2 

MV 4.4 

MEV 6.1 

MEV 6.2 

MEV 6.3 

- uvede příklady zástupných konfliktů 

během studené války, stručně 

charakterizuje příčiny a důsledky války 

v Koreji a ve Vietnamu, orientuje se 

v současné problematice dvou Korejí 

- jmenuje významné prezidenty USA ve 2. 

pol. 20. stol., vysvětlí vývoj rasové 

problematiky v USA a připomene roli M. 

L. Kinga v boji za rozvoj občanských 

práv 

USA a západní blok 

- Korejská válka 

- Vietnamská válka 

- Rasová otázka v USA 

- Konec studené války 

duben 

 

CH – pesticidy, agent Orange 

Z – orientace na mapě 

VkO – lidská a občanská 

práva, rasismus 

 

VDO 2.1 

VDO 2.2 

VDO 2.3 

VDO 2.4 

EGS 3.1 

MV 4.2 

MV 4.3 

MV 4.4 

MV 4.5 

EVO 5.1 

MEV 6.1 

MEV 6.2 

MEV 6.3 

MEV 6.4 
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- vysvětlí příčiny a důsledky vzniku 

Izraele včetně problematiky pásma 

Gazy, uvádí příklady konfliktů na 

Blízkém východě v 80. a 90. letech, 

popíše současnou situaci na Blízkém 

východě s důrazem na náboženský 

fundamentalismus 

- vysvětlí specifika války proti terorismu, 

uvede příklady teroristických útoků a 

organizací 

- popíše proces dekolonizace s důrazem 

na osobnost Gándhího a Mandely, 

porovná britskou a francouzskou cestu 

(Commonwealth vs. války) 

Blízký východ a Třetí svět 

- Izrael a Palestina 

- Konflikty na Blízkém východě 

v období studené války i po ní 

- Válka proti terorismu 

- Dekolonizace 

květen 

 

CH – ropa  

Z – orientace na mapě, 

nerostné bohatství 

VkO – formy vlády, lidská a 

občanská práva, 

fundamentalismus, rasismus, 

ideologie 

 

VDO 2.1 

VDO 2.2 

VDO 2.3 

VDO 2.4 

EGS 3.1 

MV 4.1 

MV 4.2 

MV 4.3 

MV 4.4 

MV 4.5 

EVO 5.1 

MEV 6.1 

MEV 6.2 

MEV 6.3 

MEV 6.4 

- uvádí příklady výtvarných uměleckých 

směrů a interpretů komerční hudby 2. 

pol. 20. století 

Umění 2. pol. 20. století 

 

červen 

 

HV – rock a pop music 

VV – moderní výtvarné 

umění 

EGS 3.1 

MV 4.1 

 

 


