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II  06      Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis (D) 
 

Charakteristika předmětu: 
Obsahové vymezení předmětu: 

Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického 
vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. 

Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a 

promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny 
většiny současných společenských jevů.  

Výrazně se uplatňuje zřetel k základním společenským hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové 

časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a 
dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, 

ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné 

budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu a dějin 
místních. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Předmět se vyučuje na druhém stupni ZŠ, od 6. do 9. ročníku, v každém ročníku po dvou hodinách týdně. 

 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

k jejich  efektivnímu využití v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 
- vedeme žáky k porovnávání a kritickému posuzování informací a vyvození  z nich závěrů  pro využití 

v budoucnosti 

- motivujeme žáky k tomu, aby se učili orientovat se v učebnicích, encyklopediích a na historických mapách 
- učíme žáky kritice pramenů – zejména na internetu a dále pramenů obrazových a ikonografických 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k samostatnému řešení problému, volbě vhodných způsobů řešení a užití logických a 

empirických postupů při řešení dané situace 

- učíme žáky kritickému myšlení, činění uvážlivých rozhodnutí a schopnosti je obhájit 

- vedeme žáky k analýze přečtených textů a jejich kritice, zejména pak k posouzení jejich obsahu a porovnání 
jevů, zjištění shod a odlišností 

- vedeme žáky k řešení problémových situací a klade důraz na individuální schopnosti a dovednosti žáka 

Kompetence komunikativní 
- motivujeme žáky k souvislému formulování a vyjadřování své myšlenky a názorů v logickém sledu 

- motivujeme žáky k naslouchání promluvám druhých lidí, vhodné reakci na ně, zapojení se do diskuse, 

obhajobě svého názoru a vhodné argumentaci 
- učíme žáky porozumět různým typům textu a záznamům, obrazovým materiálům a diskusi o nich s ostatními 

žáky a s učitelem 
Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině na základě stanovení určitých pravidel práce v týmu 

(Organizace práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta) a respektovat je 
- motivujeme žáky k přispění  k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, k ocenění zkušenosti druhých lidí 

- učíme žáky realizovat vlastní nápady a podněcovat jejich tvořivost 

- vedeme žáky k toleranci, k individuálním odlišnostem mezi lidmi 
Kompetence občanské 

- vedeme žáky k respektování, chránění a oceňování našich tradic a kulturního i historického dědictví 

- vedeme žáky k projevení pozitivního postoje k uměleckým dílům, smyslu pro kulturu a tvořivost a aktivního 
zapojení do kulturního dění 

Kompetence pracovní 

- motivujeme žáky k využití znalostí a zkušeností získaných ve vzdělávací oblasti v zájmu vlastního rozvoje 

 
Začlenění průřezových témat: 

Výchova demokratického občana (VDO) 

(má mezioborový a multikulturní charakter, představuje syntézu hodnot: spravedlnost, toleranci, odpovědnost, 
rozvoj kritického myšlení, porozumění demokratickým principům a jiné) 

- Občan, občanská společnost a stát 

- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (GLO) 

(podstatou je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti 

schopných mobility, flexibility v pracovním i soukromém životě) 
- Jsme Evropané 

- Objevujeme Evropu a svět 

Multikulturní výchova (MKV) 
(žáci se mají seznámit s rozmanitostí kultur, jejich tradicemi a hodnotami, mají si uvědomovat vlastní kulturní 

identitu, tradice, hodnoty) 

- Etnický původ 

- Kulturní diference 
- Principy sociálního smíru a solidarity 
Environmentální výchova (ENV) 
(žáci se mají seznámit s odlišnými přírodními podmínkami světa, které měly vliv na vznik a vývoj civilizací) 

- Základní podmínky života 

Mediální výchova (MEV) 
(žáci se učí pracovat v týmu, prameny podrobí vlastní kritice a dělají vlastní závěry) 

- Fungování a vliv médií ve společnosti 

 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
Klasifikace vychází z následujících položek: 

- znalosti obecných věcí z minulosti, současnosti 

- aplikace znalostí, zasazování do kontextu 
- pochopení souvislostí a vztahů 

- hodnocení v případě písemného testu – bodovací tabulka 
Referáty:  

- najít informaci 

- zpracovat (grafická úprava) 
- prezentace (zejména u vyšších ročníků) 

- pomocí psané formy 

Práce s nadanými žáky: 
Nadaní žáci  
- vytváří během čtvrtletí tematickou práci na zvolené téma, které se týká jejich zájmu 

- během zkoušení dostávají samostatnou práci, která prohlubuje jejich dosavadní znalosti a motivuje je k další 

domácí samostatné činnosti. 
- formou křížovky, hlavolamu, doplňovacího textu mají objasnit informace, které by méně nadaným žákům 

činily značné obtíže. 

- úkoly se týkají zejména informací, které jsou v učebnici značeny jako rozšiřující učivo, za domácí úkol mají 
pak tito objasnit a poreferovat o dané problematice 

 

Práce s žáky se speciálními potřebami: 
- žákům jsou množeny zvláštní pracovní listy 

- pro lepší orientaci v historických událostech jim slouží časová přímka, kterou si sami dokreslí 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

D - 6. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

ČLOVĚK V DĚJINÁCH 

D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti 

dějepisných poznatků 

D-9-1-01p chápe význam dějin jako možnost poučit se z 
minulosti 

 pokusí se vysvětlit cíl a způsob poznávání historie 

 Žáci s LMP dokáží pochopit, že něco, co se stalo v minulosti, 
nám může přinést poučení pro dnešek. 

Úvod do dějepisu  
Úvod do dějepisu 

MKV 
- Etnický původ 

 

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 

pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány 
 uvědomuje si poslání a hlavní úkoly archivů, muzeí, knihoven, 
galerií 

PVH (pomocné vědy historické)  

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí 

hlavní historické epochy v chronologickém sledu 
 orientuje se v historickém čase (určit století př. n. l. a po n. l.) Časová přímka Z – čtení z mapy 

POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI 

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, 

jejich materiální a duchovní kulturu 

D-9-2-01p má představu o rozdílech ve způsobu života 
pravěkých a současných lidí 

D-9-2-01p podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob 

jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a kultovní 
předměty 

 stručně objasní problém vzniku světa a člověka na základě 

dosavadních vědeckých poznatků 

 

Popíše způsob života pravěkých lidí. 
Pozná předměty tohoto období a ví, 

k čemu sloužily. 

 -Zná plodiny a zvířata tohoto období. 

Doba kamenná 
Doba kamenná 

Doba kamenná 

 

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 

zpracování kovů pro lidskou společnost 
 uvědomí si změnu způsobu obživy člověka v pravěku Mladší doba kamenná  

D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na našem 
území 

 rozpozná odlišnost jednotlivých kultur nejstarší civilizace na 
našem území, stručně popíše pravěké osídlení Evropy a našich 

zemí 

Společnost doby kamenné Z – čtení z mapy 

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ 

KULTURY 

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a 

vznikem prvních velkých zemědělských civilizací 
D-9-3-01p uvědomuje si souvislosti mezi přírodními 

podmínkami a vývojem starověkých států 

 uvědomí si nerovnoměrný vývoj světa a dokáže uvést obecné 

znaky a jejich specifické zvláštnosti jejich hospodářského, 

společenského, politického a kulturního vývoje 

 Seznámí se s principy závlahového zemědělství nejstarších 

civilizací 

Nejstarší starověké státy – Mezopotámie, Indie, Čína, 

Egypt 

Nejstarší starověké státy – Mezopotámie, Indie, Čína, 

Egypt 

MKV 
- Kulturní diference 

ENV 
- Základní podmínky života 

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly 

součástí světového kulturního dědictví 
 objasní přínos starověkých států pro rozvoj světové civilizace 7 divů světa VV - starověk 

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos 

antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro 

evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s 
judaismem 

D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších 

civilizací 

 charakterizuje přínos řecké a helenistické kultury pro rozvoj 

evropské civilizace, zná díla nejvýznamnějších osobností antiky 

 Seznámí se s kolébkou evropské civilizace. 

Starověké Řecko, starověký Řím 

Starověké Řecko, starověký Řím 

ČJL – antická literatura 

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

demokracie 

 charakterizuje jednotlivé typy vlády ve starověku, dokáže 
vysvětlit jejich základní principy 

Společnost starověkého Řecka a Říma OV - kultura 

VDO 
- Principy demokracie jako formy 

vlády a způsobu rozhodování 
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D - 7. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA 
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která 

nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a 
vzniku států 

 popíše osídlení Evropy po rozpadu Západořímské říše, 

charakterizuje „svět římský“ a „svět barbarský“, a kulturní 
odlišnosti nově příchozích etnik 

Stěhování národů, rozdělení Říše římské, zánik 

Západořímské říše 

Z – čtení z mapy 

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-

slovanské a islámské kulturní oblasti 
 orientuje se v kulturních a společenských odlišnostech 

západního a orientálního světa v minulosti  

Raně středověká Evropa, utváření lenních  vztahů v 

západní Evropě a partikularismus, východní Evropa, 

Byzanc, Arabové 

Z – čtení z mapy 

MKV 
- Kulturní diferenciace 

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj 

českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských 
souvislostech 

D-9-4-03p uvede první státní útvary na našem území 

D-9-4-03p má základní poznatky z období počátků českého 
státu 

 charakterizuje první státní útvary na našem území v globálních 

souvislostech 

 Uvede první státní útvary na našem území 

 Seznámí se s počátky českého státu 

Příchod Slovanů, Sámova říše, Velká Morava, počátky 

českého státu 
Příchod Slovanů, Sámova říše, Velká Morava, počátky 

českého státu 

Příchod Slovanů, Sámova říše, Velká Morava, počátky 
českého státu 

OV –významné památky v ČR 

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 

středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní 

mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám 
D-9-4-04p zná úlohu a postavení církve ve středověké 

společnosti  

D-9-4-04p charakterizuje příčiny, průběh a důsledky 
husitského hnutí 

 objasní postavení a úlohu církve ve středověku, popíše hlavní 

události ve vývoji významných evropských států 
Seznámí se s úlohou a postavením církve ve středověku 

V důsledku naší regionální historie má ponětí o husitských válkách 

- 

Cyrilometodějská mise a slovanská liturgie, husitská 

revoluce, království dvojího lidu 

Cyrilometodějská mise a slovanská liturgie, husitská 
revoluce, království dvojího lidu 
Cyrilometodějská mise a slovanská liturgie, husitská 

revoluce, království dvojího lidu 

ČJL – počátky č. literatury 

 

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké 

společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury 
D-9-4-05p rozeznává období rozkvětu českého státu v době 

přemyslovské a lucemburské 

D-9-4-05p uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského a 
lucemburského státu 

 rozumí rozdělení středověké společnosti na tzv. „trojí lid“, zná 

základní naše i evropské památky, které zanechala středověká 
společnost 

 Pozná rozdíly mezi historickou a současnou architekturou 

 Seznámí se s vrstvami středověké společnosti 

 Seznámí se s nejslavnějšími českými králi 

Románské a gotické umění v Evropě, Struktura 

středověké společnosti, funkce jednotlivých vrstev 
Románské a gotické umění v Evropě, Struktura 

středověké společnosti, funkce jednotlivých vrstev 

Seznámí se s nejslavnějšími českými králi 

VV – gotická architektura 

HV – gotická hudba 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ, POČÁTKY NOVÉ DOBY 

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, 

nové myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve 
na tyto požadavky 

 objasní nové myšlení a snahy člověka vymanit se z područí jha 

temného středověku 

Renesanční Evropa, evropská reformace, protireformace, 

humanismus 

ČJL, VV, HV 

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český politický 

a kulturní život 
 charakterizuje naplnění husitských ideálů a tradic v kulturním 

životě českého státu 2. poloviny 15. století 

Společnost, umění a architektura českého státu v době 

pohusitské, poděbradské a jagellonské a její každodenní 

život 

 

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, 

jejich příčiny a důsledky 

D-9-5-03p popíše důsledky objevných cest a poznávání 

nových civilizací pro Evropu 

 popíše hlavní objevné cesty a vysvětlí jejich význam 

 Seznámí se s objevováním světa mimo Evropu v době 
středověku a raného novověku 

Evropa na prahu 16. století, objevné plavby 

Evropa na prahu 16. století, objevné plavby 

Z - Amerika 
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D - 8. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ, POČÁTKY NOVÉ DOBY 

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v podmínkách 

Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center 

a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie 

 charakterizuje postavení českých zemí v habsburské monarchii Habsburkové a Evropa, 
Nástup Habsburků na český trůn a změny s tím spojené 

 

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

D-9-5-04p, D-9-5-05p má přehled o zásadních historických 

událostech v naší zemi 
D-9-5-04p, D-9-5-05p pojmenuje nejvýraznější osobnosti 

českých dějin v novověku 

 charakterizuje hospodářské a kulturní změny v Evropě a objasní  
nejvýznamnější události ze století 17. v Evropě 

 Seznámí se se základními historickými událostmi v naší zemi 

 pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin v novověku 

Stavovský stát, staroměstská exekuce, 30letá válka 
Stavovský stát, staroměstská exekuce, 30letá válka 

Stavovský stát, staroměstská exekuce, 30letá válka a 

významné osobnosti tohoto období 

ČJL – barokní literatura 
Z – čtení z mapy - Evropa 

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus 

 objasní vliv osvícenství na hospodářský, společenský a kulturní 
rozvoj našich zemí a ostatních států Evropy 

Anglie v 16. a 17. století, doba Marie Terezie a Josefa II. 
ve střední Evropě, osvícenství, absolutismus 

VDO 
- Občan, občanská společnost a stát 

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních 

stylů a uvede jejich představitele a příklady významných 
kulturních památek 

 charakterizuje barokní kulturu a životní styl jednotlivých 

společenských vrstev 

Baroko, rokoko a životní styl té doby v Evropě a v 

Čechách,  
Baroko ve světě - Latinskoamerické baroko 

VV - baroko 

HV - baroko 

MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a 
kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které 

charakterizují modernizaci společnosti 

 porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy na prahu moderní 

doby 

Průmyslová revoluce v Evropě a v českých zemích  

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi francouzské 

revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím 
starých společenských struktur v Evropě na straně druhé 

 objasní vliv francouzské revoluce na evropský vývoj Velká francouzská revoluce, napoleonské války Z – čtení z mapy 

VDO 
- Občan, občanská společnost a stát 

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 

českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných 
evropských národů 

D-9-6-03p má přehled o jednotlivých historických událostech 

v naší zemi v 19. století 
D-9-6-03p zná nejvýznamnější osobnosti českých dějin 19. 

století 

  charakterizuje národní obrození a objasní úlohu jednotlivých 

osobností 

 Ujasní si, co je národní identita 

 Seznámí se s významnými osobnostmi českého národa v 19. 
století 

Národní obrození 

Národní obrození 
Národní obrození 

ČJL – národní obrození 

   

D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 

vybraných evropských revolucích  

D-9-6-04p rozlišuje rozdíly ve způsobu života společnosti 
jednotlivých historických etap 

 objasní příčiny, které vedly sociální skupiny k emancipaci, 
porovná Evropu s Amerikou 

 Uvědomuje si technický pokrok 

 Registruje změny ve společnosti v 19. století 

Anglie a USA, válka za nezávislost 
Průmyslová revoluce 

Anglie a USA, válka za nezávislost 

Průmyslová revoluce 

Z – čtení z mapy 

D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje základní 

politické proudy 
 charakterizuje odlišnosti  v základních politických proudech a 
přiřadí je k jednotlivým státům Evropy s ohledem na naše země 

Politická situace v Evropě v 17. a 18. století OV – typy států 

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 

 srovná hospodářskou vyspělost států, doloží nerovnoměrnost 

vývoje států, vysvětlí příčiny vzniku ohnisek napětí v Evropě a 
v koloniálních zemích,  objasní postavení českých zemí 

v Rakousku – Uhersku a hlavní cíle české politiky 

 

Konflikty mezi velmocemi, kolonialismus. 

České země v rakousko–uherské monarchii 

 

MODERNÍ DOBA 
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 

světových válkách a jeho důsledky 

D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny a politické, 
sociální a kulturní důsledky první světové války 

D-9-7-01p, D-9-7-05p má základní poznatky o vzniku 

samostatné Československé republiky 

 rozliší pojmy záminka a příčiny, vyhledá příčinné vztahy, 
popíše  průběh a výsledky obou světových válek a vysvětlí 

postavení českého národa  v nich 

 Uvědomí si mocenský rozkol v Evropě na začátku 20. Století 

 Zaznamená první světovou válku 

 Má ponětí  o vzniku republiky. 

První světová  válka,  cíle a průběh 
Vznik ČSR 

První světová  válka,  cíle a průběh 

Vznik ČSR 

VDO 
- Principy demokracie jako formy 

vlády a způsobu rozhodování 
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D - 9. ročník 
výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

MODERNÍ DOBA 

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 

 posoudí mezinárodní vztahy a systém uspořádání Evropy, 
charakterizuje totalitní režimy. 

Nové politické uspořádání Evropy  a úloha USA ve světě, 
vznik ČSR, její hospodářsko-politický vývoj, sociální a 

národnostní problémy. 

Mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. 
letech, totalitní systémy – komunismus, fašismus, 

nacismus – důsledky pro ČSR a svět 

 

VDO 

- Principy demokracie jako formy 

vlády a způsobu rozhodování 

D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny a politické, 
sociální a kulturní důsledky první světové války 

 Uvědomí si mocenský rozkol v Evropě na začátku 20. Století 

 Zaznamená první světovou válku 

 Uvědomí si nové uspořádání Evropy 

Nové politické uspořádání Evropy.    

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a 

jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv 
 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus, a jejich 

nepřijatelnost lidských práv 

Druhá světová válka, holocaust, situace v našich zemích, 

domácí a zahraniční odboj , politické, mocenské a 
ekonomické důsledky války 

MEV 
- Práce v realizačním týmu 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v evropských 

souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a 
kulturní prostředí 

 charakterizuje vývoj a postavení  Československa ve 20. a 

30. letech 20. století 

Československo ve 20.  a 30. letech 20. století  

D-9-7-01p, D-9-7-05p má základní poznatky o vzniku 

samostatné Československé republiky 

Má ponětí o vzniku republiky. Vznik ČSR  

ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT 
D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 

světa; uvede příklady střetávání obou bloků 

 objasní pojem studená válka, uvede příklady , vyhledá spojitost 
světových a národních dějin, určí zařazení do vojenských bloků,  

objasní spojitost našich národů v historii i důvody rozdělení v roce 

1993, n příkladech rozliší systém totalitní a demokratický 

Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků 
reprezentovaných supervelmocemi, politické, 

hospodářské, sociální a ideologické soupeření. 

Československo od únorového převratu do roku 1989, 
vznik ČR.  

Vnitřní situace v zemích východního bloku (na vybraných 

příkladech srovnání s charakteristikou západních zemí) 

GLO 
- Objevujeme Evropu a svět 

MEV 
- Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické 

důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce 

D-9-8-01p, D-9-8-02p popíše průběh a důsledky 2. světové 

války a politický a hospodářský vývoj v poválečné Evropě 

 vysvětlí hlavní vývojové rysy západních států a zemí 
sovětského bloku 

 Seznámí se s příčinami a průběhem a důsledky 2. světové války 

EHS   - RVHP 

NATO – Varšavská smlouva 

EU – 90. léta 

Seznámí se s příčinami a průběhem a důsledky 2. světové 
války 

OV – evropské instituce 

GLO 
- Jsme Evropané 

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí  s pomocí mapy uvede změny související  s rozpadem 

koloniálního systému 

Rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět MKV 
- Principy sociálního smíru a solidarity 

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech současného 

světa 

D-9-8-04p chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství 
demokracie v naší vlasti 

 sleduje tisk, vyhledává informace, sestaví přehled 

nejvýznamnějších objevů, vynálezů a děl i jejich autorů 

 Dokáže rozpoznat totalitu od demokracie a pokusí se doložit na 

příkladech. 

Věda technika a vzdělání jako faktory vývoje, sport a 

zábava. 

Problémy současnosti 
Společenské změny po roce 1989 

 

 


