
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PODLE 

RVP G
ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

         uvede příčiny a projevy 

politického a mocenského 

obrazu světa, který byl určen 

vyčerpáním tradičních 

evropských velmocí, vzestupem 

USA a nastolením bolševické 

moci v Rusku

         - porovná vývoj ve „zlatých 

dvacátých“ letech s obdobím po 

nástupu světové hosp. krize

Moderní doba I - situace v letech 1914 

– 1945

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

         vysvětlí souvislost mezi 

světovou hosp. krizí a 

vyhrocením politických 

problémů, které byly provázeny 

radikalizací pravicových i 

levicových protidemokratických 

sil

         - vysvětlí mezinárodně 

politickou situaci mezi válkami

Československo v meziválečném období 

(20. a 30. léta)

VMEGS – dějiny evropské 

integrace, mezinárodní 

organizace, globalizace

 

         -popíše meziválečný vývoj 

v ČSR v hlavních oblastech 

vývoje společnosti

Evropa a svět ve 20. a 30. letech, růst 

mezinárodního napětí, vznik válečných 

konfliktů

MuV – formování 

multikulturní společnosti, 

antisemitismus a rasismus

MeV – role propagandy 

v moderních dějinách, média 

jako nástroj demokracie

Seminář z dějepisu opakující

ročník: oktáva



         popíše a zhodnotí způsob 

života v moderní evropské 

společnosti, zhodnotí význam 

masové kultury

-          vysvětlí příčiny 

mnichovské krize, její průběh 

a důsledky

Mnichovská krize a její důsledky

          popíše aspekty druhé 

světové války

-          porozumí politice 

appeasementu a ustupování 

fašistické agresi

Kultura 1. poloviny 20. století (zrod 

moderního umění, nástup masové 

kultury, sport)

-          objasní proces holocaustu, 

rozumí pojmu osvětimská lež 

a dokáže identifikovat závěry 

tzv. revizionismu

Holocaust

-          objasní vývoj 

v Protektorátu a mezníky 

domácího i zahraničního 

protifašistického odboje

Protektorát Čechy a Morava

-          uvede nejvýraznější 

příklady kulturního vývoje 

první poloviny 20. století

         charakterizuje vznik, vývoj a 

rozpad bipolárního světa, jeho 

vojenská, politická a 

hospodářská seskupení, 

vzájemné vztahy a 

nejvýznamnější konflikty

-          vysvětlí příčiny 

nejvýznamnějších konfliktů 

konce 40. a 50. let

Moderní doba II – soudobé dějiny



         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

-          vymezí zařazení 

Československa do rámce 

východního bloku, popíše 

postupný přechod naší 

společnosti k socialismu

Evropa a svět po válce (OSN, princip 

sociálního státu)

         porovná a vysvětlí způsob 

života a chování 

v nedemokratických 

společnostech a v demokraciích

-          uvede příklady vzniku 

nových států (Izrael…) a 

problémů s ním spojených, 

vysvětlí proces dekolonizace

Východní blok, jeho politický, 

hospodářský a sociální vývoj, SSSR jako 

světová velmoc, RVHP, Varšavská 

smlouva

         popíše mechanismy a 

prostředky postupného 

sjednocování Evropy na 

demokratických principech, 

-          porovná vývoj v 50. a 60. 

letech, vymezí rozdíly, objasní 

charakter 60. Let

Nastolení komunistického režimu v ČSR 

a jeho upevnění

-          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

Evropská integrace

Konflikty na Blízkém východě, vznik 

státu Izrael; situace v Indii a Číně

Pražské jaro 1968



         objasní hlavní problémy 

specifické cesty vývoje 

významných rozvojových zemí, 

objasní význam islámské, 

židovské a některé další 

neevropské kultury v moderním 

světě

-          popíše příčiny vzniku na 

formování procesu evropské 

integrace

Dekolonizace, třetí svět a modernizační 

procesy v něm  - alžírská válka, tzv. rok 

Afriky, apartheid a Jihoafrická republika

         vymezí základní problémy 

soudobého světa a možnosti 

jeho dalšího vývoje

-          rozumí pojmu třetí svět, 

umí tyto země charakterizovat 

a u některých popsat vývoj do 

pádu „komunismu“

Normalizace v ČSR

-          objasní proces rozpadu 

východního bloku

Pád komunistických režimů a jejich 

důsledky, sjednocující se Evropa a její 

místo v globálním světě

-          popíše změnu a zrychlení 

procesu evropské integrace po 

roce 1990

Nastolení demokratického systému 

v Československu a jeho rozpad v r. 1993

-          posoudí odlišnosti 

procesu pádu „komunismu“ u 

nás oproti obecnému vývoji, 

popíše cestu k demokracii

Evropské země a USA v 70. a 80. letech

-          vymezí mezníky vývoje č. 

státu až do r.1993
Globální problémy moderní společnosti

-          popíše hlavní změny a 

krizové situace evropských 

mocností a USA

-          uvede příklady kulturních 

a vědeckých změn a novinek 

druhé poloviny dvacátého 

století



-          uvede příklady 

nejzávažnějších politických a 

civilizačních globálních 

problémů současnosti




