
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PODLE 

RVP G
ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

-     charakterizuje smysl 

historického poznání a jeho 

povahu jako poznání 

neuzavřeného a proměnlivého

-     charakterizuje předmět 

historického zkoumání
Úvod

Č J – nejstarší literární 

památky, VV, HV – umělecké 

slohy, Z- orientace na mapě 

světa, ZSV- počátky filozofie, 

TV- olympismus, Bi- 

antropogeneze, M – antičtí 

matematici, F- Archimédes

-     vymezí důvody k poznání 

dějin

Význam historického poznání pro 

současnost. Práce historika, historické 

informace, jejich typy, účel a možnost 

využití.

EV – formování živ. prostředí 

člov

-     rozlišuje zdroje 

historických informací, způsob 

jejich získávání a úskalí jejich 

intepretace

-     orientuje se na vyhledávání 

informací historického poznání
Člověk a archeologie

-     roztřídí prameny dle své 

povahy

-     vysvětlí a pojmenuje metody 

historikovy práce

-     rozpozná problémy vedoucí 

k špatné interpretaci dějin
Pravěk

Dějepis

ročník: kvinta



-     objasní ve shodě s  

aktuálními vědeckými poznatky 

materiální a duchovní život 

lidské společnosti 

v jednotlivých vývojových 

etapách pravěku, charakterizuje 

pojem archeologická kultura

-     popíše vývoj typy 

předchůdců dnešního člověka
Starší a střední doba kamenná

-     vymezí základní etapy 

pravěku s ohledem na využití 

materiálů a technologických 

postupů

-     charakterizuje společenskou 

strukturu pravěké společnosti

-     prezentuje umělecké a 

náboženské představy lidí

vysvětlí zásadní zlom ve vývoji 

lidstva v důsledku cílevědomé 

zemědělské a řemeslné činnosti

objasní příčiny a důsledky neolitické 

revoluce a oddělení řemesel od 

zemědělství

Mladší a pozdní doba kamenná

-     zařadí časově a prostorově 

hlavní archeologické kultury 

pravěku

-     charakterizuje pojem 

archeologická kultura

-     určí dataci a lokalizaci 

kultur doby kamenné

-     charakterizuje kultury doby 

bronzové

-     popíše kultury doby železné Doba bronzová a doba železná

-     lokalizuje archeologická 

naleziště u nás i ve světě



-     zdůvodní civilizační přínos 

vybraných starověkých 

společenství, antiky a 

křesťanství jako základních 

fenoménů, z nichž vyrůstá 

evropská civilizace

-     vysvětlí a zdůvodní příčiny 

vzniku prvních států a rozpozná 

odlišnosti

-     porovná politiku, 

hospodářství a společnost 

staroorientálních států, řeckých 

polis a římské říše

-     orientuje se v antické 

kultuře a vědě
Starověk

-     interpretuje jejich přínos pro 

další generace
Starověk a civilizace

-     objasní židovství (vazbu 

mezi židovstvím a 

křesťanstvím) a další 

neevropské náboženské a 

kulturní systémy

-     srovná judaismus s dalšími 

starověkými náboženstvími, 

rozpozná jejich rozdíly

Polyteistická náboženství

-     vysvětlí souvislost mezi 

judaismem a křesťanstvím
Křesťanství a judaismus

-     popíše vznik křesťanství a 

jeho vliv na vývoj Říma
Kulturní odkaz antického Řecka a Říma

-     popíše určující procesy a 

události, uvede významné 

osobnosti starověkých dějin

-     vymezí pol. vývoj 

v Mezopotámii a Egyptě, 

charakterizuje nejvýznamnější 

osobnosti

Staroorientální státy (Mezopotámie, 

Egypt, Indie, Čína)

-     popíše vývoj v Číně a Indii Další staroorientální civilizace



-     časově vymezí řec. dějiny, 

popíše stěžejní události a uvede 

významné osobnosti řec. dějin

Antické Řecko (jednotlivá období)

-     časově vymezí a prezentuje 

významné události řím. dějin
Antický Řím (jednotlivá období)

-     vysvětlí hlavní příčiny 

zániku řím. impéria v závislosti 

na vývoji v okolním světě

   Doba římská a naše území

-          objasní proces christianizace 

a její vliv na konstituování raně 

středověkých států v Evropě, 

vysvětlí podstatu vztahu mezi 

světskou a církevní mocí 

v západním a východním kulturním 

okruhu i projevy vlivu náboženství a 

církve ve středověké společnosti

-     popíše šíření křesťanství 

v Evropě
Raný středověk

-     objasní vliv křesťanství na 

vznik raně středověkých států

Středověk – pojem, periodizace, 

představy

-     vysvětlí vztahy mezi církví a 

panovníky
Svět středověkého člověka

-          objasní vliv náboženství na 

kulturu a vzdělanost a rozvrstvení 

společnosti

Nová mapa Evropy

-     definuje proměny 

hospodářského a politického 

uspořádání středověké 

společnosti a jeho specifické 

projevy ve vybraných státní 

celcích

-     odliší ekonomické poměry 

v Evropě v antice a raném 

středověku

Křesťanství



-     vymezí hlavní události raně 

středověkého vývoje a stručně 

charakterizuje významné 

osobnosti politického dění

Byzantská říše a Balkán v raném 

středověku

-     charakterizuje základní rysy 

vývoje na našem území

-     časově vymezí příchod 

Slovanů na naše území, 

existenci Sámovy říše a Velké 

Moravy

Lenní soustava a počátky feudalismu

-     objasní příčiny vzniku 

prvních státních útvarů Slovanů
Franská říše a základy Západu

-     popíše hl. pol. události 

těchto států, hlavní osobnosti

Vikingové a pozdní migrace a raném 

středověku

-     analyzuje možné příčiny 

zániku Velké Moravy

Svatá říše římská, Anglie a Francie 

v raném středověku

-     objasní kulturní význam 

Velké Moravy

Kyjevská Rus a počátky polského a 

uherského státu

-     vymezí specifika islámské 

oblasti

-     rozpozná odlišnosti a shody 

států islámského kulturního 

okruhu od křesťanských

Velká Morava

-     popíše vývoj arabské říše Počátky přemyslovského státu

Románské umění

Islám a arabský svět

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PODLE 

RVP G
ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Dějepis

ročník: sexta



-    vymezí hlavní události států 

raně středověké Evropy

Státy západní, střední, východní, jižní a 

jihovýchodní Evropy v raném a 

vrcholném středověku

ZSV – středověká filozofie, Z 

– orientace na mapě světa, ČJ 

– literární směry a osobnosti

-    charakterizuje jejich 

významné osobnosti
Český stát ve středověku VV, HV – umělecké slohy

-    vymezí příčiny, události a 

důsledky křížových výprav

Vnitřní nejednota křeťanství, papežství a 

císařství, křížové výpravy, kacířství, 

husitství

-    charakterizuje změny 

v hospodářství ve středověku, 

jejich demografický a sociální 

dopad

Venkov a zemědělství, kolonizace, 

rozvoj řemesel a obchodu, urbanizace

MuV – střet evropské kultury 

s novými kulturami

-    rozpozná hlavní znaky 

románského a gotického umění
Mongolská a turecká expanze

-    nastíní politický vývoj 

evropských států dle výběru 

události a osobností do nich 

zapojených

-    rozpozná hlavní příčinu 

rozkladu náboženské jednoty 

v Evropě

Vzdělanost a umění středověké 

společnosti

-    popíše vznik českého státu

-    charakterizuje jeho vývoj ve 

středověku

-    pojmenuje významné 

osobnosti čes. pol. a kulturního 

dění

-    definuje proměny 

hospodářského a politického 

uspořádání středověké 

společnosti 5. – 15. století a 

jeho specifické projevy ve 

vybraných státních celcích

-    charakterizuje základní rysy 

vývoje na našem území



-    vysvětlí pojem hustitství, 

zařadí ho do kontextu evrop. 

dějin

-    vysvětlí rozdílnou 

interpretaci husitství v různých 

obdobích našich dějin

-    posoudí vývoj čes. státu 

v době poděbradské a 

jagellonské

-    objasní příčiny a důsledky 

vpádu těchto národů do Evropy

-    popíše tatarské a turecké 

výboje na výše uvedná území

-    rozpozná rysy mentality 

středověkého a renesančního 

člověka

Renesance a humanismus, reformace

-    rozezná hlavní znaky 

renesančního umění a 

pojmenuje představitele vědy a 

kultury

Zámořské plavby

Rivalita a kooperace evropských velmocí 

v raném novověku

Třicetiletá válka

Absolutismus a stavovství v Evropě a 

v čes. zemích

Barokní kultura, politika a náboženství

-    pojmenuje příčiny zájmu o 

plavby

-    popíše nejvýznamnější 

výpravy

-    charakterizuje základní rysy 

vývoje na našem území

-    vysvětlí důsledky tatarských 

a tureckých nájezdů, zejména 

pro jižní a východní Evropu

-    rozpozná nové filozofické a 

vědecké myšlenky, které byly 

zformulovány ve 14. 17. století, 

zhodnotí jejich praktické 

dopady

-    porozumí důsledkům 

zámořských objevů, jež vedly k 

podstatným hospodářským i 

mocensko-politickým změnám



-    vysvětlí důsledky těchto 

plaveb po stránce sociální, 

hospodářské a mocensko-

politické

-    uvede podstatu reformace, 

vymezí její rozsah, odliší proudy

-    interpretuje hlavní rysy 

protireformace, popíše její 

projevy

-    analyzuje hlavní pčíčiny 

třicetileté války, popíše její 

průběh a vymezí důsledky

-    rozpozná hlavní znaky 

barokního umění

-    vymezí rozdíly mezi 

stavovstvím a absolutismemna 

konkrétních příkladech

-    popíše mezinárodní situaci 

v Evropě v 16. a 17. století

-    charakterizuje stavovský 

systém v českých zemí a 

rozpozná jeho rozpory 

s absolutismem habsburské 

monarchie

-    porozumí důsledkům 

zámořských objevů, jež vedly k 

podstatným hospodářským i 

mocensko-politickým změnám

-    popíše základní rysy 

reformace a protireformace, 

vysvětlí důsledky pro další 

evropský a světový vývoj

-    vymezí základní znaky 

stavovství a absolutismu, uvede 

konkrétní projevy 

v jednotlivých zemích a 

příklady střetů

-    posoudí postavení českého 

státu uvnitř habsburského 

soustátí a analyzuje jeho vnitřní 

sociální, politické a kulturní 

poměry



-    analyzuje situaci v čes. 

zemích po porážce čes. stavů 

a ukončení  třicetileté války s 

ohledem na náb. situaci, 

hospodářské, sociální a 

kulturní změny

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PODLE 

RVP G
ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

určí a zhodnotí hlavní myšlenky a principy osvícenství, 

rozpozná jejich uplatnění v revolucích18. a 19. století

- porozumí hlavním hodnotám 

osvícenství a jejich odrazu ve 

společenské praxi a politice 18. a 

19. století Starý svět 2. pol. 18. stol.

ZSV – novověká filozofie, Z – 

orientace na mapě světa, ČJ – 

literární směry a osobnosti

na konkrétních příkladech jednotlivých států 

demonstruje postupný rozklad, zánik a proměny 

dosavadních systémů přes úsilí mocenských struktur o 

jejich udržení

 - vysvětlí příčiny, průběh a důsledky 

americké revoluce, rozpozná v ní 

vliv osvícenství a pilíře současné 

americké demokracie
Osvícenství

VV, HV – umělecké slohy

posoudí význam ústavy a novou organizaci státu, uvede 

základní typy parlamentních státních systémů  - objasní vývoj americké ústavnosti

vysvětlí emancipační hnutí národů i jednotlivých 

společenských vrstev, vymezí místo utváření českého 

novodobého národa v tomto procesu, včetně jeho 

specifických rysů

- porovná podobnosti a odlišnosti 

osvícensko-absolutistických systémů 

Pruska, Rakouska a Ruska Vznik USA

EV – průmyslová revoluce a 

její necitlivé ovlivňování živ. 

prostředí

 	- uvede příklady modernizace 

společnosti po tereziánských a 

hlavně josefínských reformách

Evropa a evropská společnost v 2. pol. 18. 

stol.

Dějepis

ročník: septima

-    posoudí postavení českého 

státu uvnitř habsburského 

soustátí a analyzuje jeho vnitřní 

sociální, politické a kulturní 

poměry



 	- objasní předpoklady vzniku Velké 

francouzské revoluce České země v 2. pol. 18. stol.

 -zrekapituluje její vývoj s vědomím 

nastolení revolučního teroru Evropa v bouři: mezi revolucí a Napoleonem

charakterizuje proces modernizace, vysvětlí průběh 

industrializace a její ekonomické, sociální a politické 

důsledky, rozpozná její ekologická rizika, určí základní 

příčiny asymetrického vývoje Evropy a světa v 

důsledku rozdílného tempa modernizace

 - vymezí vliv výsledků VFR na 

tehdejší Evropu i svět a modernizaci 

politických systémů
Velká francouzská revoluce

vysvětlí expanzivní záměry velmocí v okrajových 

částech Evropy a v mimoevropském světě, jež byly 

příčinou častých střetů a konfliktů daného období

- porozumí charakteru napoleonské 

Evropy, uvede příklady vojenských 

úspěchů i pádu Napoleona Napoleon Bonaparte a Evropa

- vysvětlí počátky průmyslové 

revoluce, proces industrializace, 

modernizace se sociálními i 

ekologickými dopady Hledání ztraceného řádu: 1815/48

- uvede příklady boje proti 

absolutismu ve 20. - 30. letech a 

roku 1848 Průmyslová revoluce a Evropa

 	- vysvětlí emancipační hnutí národů 

a zrod moderního nacionalismu Konzervativní svět a rodící se změna

- popíše charakter ČNO směrem k 

vytvoření 1. čes. pol. programu
Rusko a východní Evropa v pol. 19. stol.

  - vysvětlí asymetrii ve vývoji 

evropských zemí, co se týče 

modernizace, demokratizace, 

koloniálních držav, porozumí 

projevům koloniálního imperialismu

České země a habsburská monarchie v 1. 

pol. 19. století



charakterizuje dvě světové války, 

dokumentuje sociální, hospodářské a 

politické důsledky 

- objasní okolnosti vzestupu USA 

koncem 19. stol. a zvláštní charakter 

vývoje ruské politiky a společnosti

Obyvatelstvo v českých zemích v 1. pol. 

19. stol.

uvede příčiny a projevy politického a mocenského 

obrazu světa, který byl určen vyčerpáním tradičních 

evropských mocností, vzestupem USA a nastolením 

bolševické moci v Rusku

- popíše modernizaci konce 19. stol., 

vědecko-technický pokrok, rozvoj 

kapitalismu, proměn životního stylu, 

vzdělanosti a základní znaky 

uměleckého období “belle epoque“

Proměna Evropy

vysvětlí souvislosti mezi světovou hospodářskou krizí a 

vyhrocením politických problémů, které byly provázeny 

radikalizací pravicových i levicových 

protidemokratických sil

- vysvětlí předpoklady vzniku 1. světové 

války

Revoluce 1848

vymezí základní znaky hlavních totalitních ideologií a 

dovede je srovnat se zásadami demokracie, objasní 

příčiny a podstatu agresivní politiky a neschopnosti 

potenciálních obětí jí čelit

- objasní vývoj 1. světové války na 

hlavních frontách
Habsburská monarchie v 2. pol. 19. stol.

popíše a zhodnotí způsob života v moderní evropské 

společnosti, zhodnotí význam masové kultury

- vysvětlí příčiny, průběh a důsledky 

ruských revolucí
Sjednocení Itálie a Německa

- porozumí výsledkům 1. světové 

války jako základu versailleského 

systému

Francie a Velká Británie

 	- popíše činnost čs. domácího a 

zahraničního odboje proti 

Rakousku

Východní Evropa a Balkán

 	- posoudí nejzávažnější stavební 

problémy konstrukce versailleského 

systému

Západoevropské mocnosti po r. 1870

- porovná vývoj ve „zlatých 

dvacátých“ letech s obdobím po 

nástupu světové hospodářské krize Moderní svět



 	- vysvětlí mezinárodně politickou 

situaci mezi válkami

Habsburská monarchie a čes. země v závěru 

19. stol.

- objasní vývoj nedemokratických 

systémů ve 20. a 30. letech 

(komunismus a fašismus) Americký kontinent v 19. stol.

- vymezí základní příčiny rozpadu 

versailleského systému koncem 30. 

let Asie v 19. stol.

 - popíše meziválečný vývoj v ČSR v 

hlavních oblastech vývoje 

společnosti

Mocnosti a mezinárodní politika na přelomu 

století

- vysvětlí příčiny mnichovské krize, 

její průběh a důsledky

Evropa a evropská společnost na přelomu 

století

 - porozumí politice appeasementu a 

ustupování fašistické agresi

České země a Předlitavsko na počátku 20. 

století

 - uvede příklady základních cílů 

nacistické ideologie První světová válka a nová Evropa

- objasní proces holocaustu, rozumí 

pojmu osvětimská lež a dokáže 

identifikovat závěry tzv. 

revizionismu Starý svět na přelomu století

 - popíše průběh druhé sv. války, 

vymezí základní mezníky průběhu, 

rozumí základním aspektům vývoje 

v různých částech světa Evropa v předvečer konfliktu

Válka v letech 1941 -1917

Konec I. světové války

Vznik Československa

Ruská revoluce a občanská válka

Mírové smlouvy a nová mapa Evropy



Meziválečné období 

ZSV – moderní filozofie, 

formování politických stran, 

sociální diferenciace moderní 

evropské společnosti, 

ekonomický cyklus a krize, Z 

– orientace na mapě světa, 

vývoj a změny státních útvarů 

ve světě, ČJ – moderní 

literární směry a autoři, VV, 

HV – moderní umělecké slohy

Evropa ve 20. letech

Československo ve 20. letech

VMEGS – dějiny evropské 

integrace, mezinárodní 

organizace, globalizace

Mimoevropských svět ve 20. letech

MuV – formování 

multikulturní společnosti, 

antisemitismus a rasismus

Demokracie versus diktatura

MeV – role propagandy v 

moderních dějinách, média 

jako nástroj demokracie

Velká hospodářská krize

Československo v časech světové 

hospodářské krize

Stalinova vláda v SSSR

Nástup nacismu k moci

Španělská občanská válka

Rozpad versailleského systému

Zánik první republiky a druhá republika

Druhá světová válka



Počátek 2. světové války

Východní fronta v letech 1941 – 1943

Perzekuce Židů a válečné zločiny

Mimoevropská bojiště

Válka v letech 1943 – 1945

Konec 2. světové války a její důsledky

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PODLE 

RVP G
ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

charakterizuje dvě světové války, 

dokumentuje sociální, hospodářské a 

politické důsledky

objasní vývoj v Protektorátu a mezníky 

domácího i zahraničního 

protifašistického odboje Druhá světová válka

vymezí základní znaky hlavních 

totalitních ideologií a dovede je srovnat 

se zásadami demokracie, objasní 

příčiny a podstatu agresivní politiky a 

neschopnosti potenciálních obětí jí 

čelit

porozumí faktu rozpadu spolupráce 

protifašistické koalice a vymezování sfér 

vlivu koncem války Protektorát Čechy a Morava, II.odboj

ZSV – moderní filozofie, formování  

politických stran, sociální 

diferenciace moderní evropské 

společnosti, ekonomický cyklus a 

krize, Z – orientace na mapě světa, 

vývoj a změny státních útvarů ve 

světě,  ČJ – moderní literární 

směry a autoři,  VV, HV – moderní 

umělecké slohy

popíše a zhodnotí způsob života v 

moderní evropské společnosti, 

zhodnotí význam masové kultury Perzekuce židů a válečné dějiny

Konec druhé světové války a její důsledky

VMEGS – dějiny evropské 

integrace, mezinárodní 

organizace, globalizace

Dějepis

ročník: oktáva



charakterizuje vznik, vývoj a rozpad 

bipolárního světa, jeho vojenská, 

politická a hospodářská seskupení, 

vzájemné vztahy a nejvýznamnější 

konflikty

objasní základní odlišnosti bipolárního 

světa, popíše hlavní instituce Západu a 

Východu Rozdělený svět

MuV – formování multikulturní 

společnosti, antisemitismus a 

rasismus

vysvětlí základní problémy vnitřního 

vývoje zemí západního a východního 

bloku, zejména se zaměří na pochopení 

vnitřního vývoje a vzájemných vztahů 

supervelmocí USA, SSSR a na situaci ve 

střední Evropě a v naší zemi

Evropa a svět po válce, vznik bipolárního 

světa

MeV – role propagandy v 

moderních dějinách, média jako 

nástroj demokracie

porovná a vysvětlí způsob života a 

chování v nedemokratických 

společnostech a v demokraciích

vysvětlí příčiny nejvýznamnějších 

konfliktů konce 40. a 50. let

popíše mechanismy a prostředky 

postupného sjednocování Evropy na 

demokratických principech, vysvětlí 

lidská práva v souvislosti s evrop. 

kulturní tradicí, zná základní instituce 

sjednocující se Evropy, jejich úlohu a 

fungování

vymezí zařazení Československa do 

rámce východního bloku, popíše 

postupný přechod naší společnosti k 

socialismu

Východní blok, jeho politický, hospodářský a 

sociální vývoj, SSSR jako světová velmoc, 

RVHP, Varšavská smlouva 

porovná způsob života v 

demokratických a v nedemokratických 

režimech, porozumí charakteru 

„černobílého desetiletí“ 50. let

uvede příklady vzniku nových států 

(Izrael…) a problémů s ním spojených, 

vysvětlí proces dekolonizace Asie v poválečném období



objasní hlavní problémy specifické 

cesty vývoje významných 

postkoloniálních rozvojových zemí, 

objasní význam islámské, židovské a 

některé další neevropské kultury v 

moderním světě

porovná vývoj v 50. a 60. letech, vymezí 

rozdíly, objasní charakter 60. let

vymezí základní problémy soudobého 

světa a možnosti jeho dalšího vývoje

vysvětlí podstatu procesu reformy 

socialismu v ČSSR od pol. 60. let do 

vstupu vojsk VS

Euroatlantická spolupráce a vývoj 

demokracie, USA jako světová velmoc

popíše vývoj po srpnu 68, počátky 

normalizace, uvede příklady statečných 

projevů odporu

popíše příčiny vzniku a formování 

procesu evropské integrace

Československo v letech 1945 – 1960 

(politické procesy)

rozumí pojmu třetí svět, umí tyto země 

charakterizovat a u některých popsat 

vývoj do pádu „komunismu“ Pražské jaro 1968 a následná normalizace

objasní proces rozpadu východního 

bloku

Vývoj v západním i východním bloku v 60. – 

80. letech 

popíše změnu a zrychlení procesu 

evropské integrace po roce 1990

Dekolonizace, třetí svět a modernizační 

procesy v něm 

uvede příklady nejzávažnějších 

politických a civilizačních globálních 

problémů současnosti

Pád komunistických režimů a jejich 

důsledky, sjednocující se Evropa a její místo 

v globálním světě

posoudí odlišnosti procesu pádu 

„komunismu“ u nás oproti obecnému 

vývoji, popíše cestu k demokracii Nejnovější dějiny

vymezí mezníky vývoje č. státu až do 

konce tisíciletí Obnovení demokracie a vznik ČR



porozumí konfliktům konce 20. a 

začátku 21. století Formování nové Evropy

uvede příklady kulturních a vědeckých 

změn a novinek druhé poloviny 20. a 

začátku 21. století

Nejvýznamnější konflikty konce 20. a 

začátku 21. století

Globální problémy moderní společnosti
















