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1.   Úvod do dějepisu a doba prehistorická 

Charakteristika dějepisu jako vědy, historické prameny, PVH, charakteristika a 
periodizace doby prehistorické, naše území v době prehistorické 

2.   Staroorientální civilizace 

Porovnání starověkého státu, kultury a společnosti v oblasti Mezopotámie, 
Egypta, Indie a Číny 

3.   Starověké Řecko 

Předřecké kultury, periodizace řeckých dějin, charakteristika řecké polis, 
klasická Sparta a Athény, Alexander a období helénismu, řecká kultura 

4.   Starověký Řím  

Vznik Říma a periodizace římských dějin, vývoj politického uspořádání a 
struktury římské společnosti, vznik křesťanství, zánik říše, římská kultura 

5.   Raný středověk  

Církev a světská moc, struktura společnosti, románský sloh, přehled politických 
dějin – Byzanc a Arabové, Franská říše, Anglie a Vikingové, Svatá říše římská 

6.   České země v raném středověku  

Sámova a Velkomoravská říše, Čechy do roku 1197 – politické dějiny, struktura 
společnosti, ekonomické podmínky, územní správa 

7.   Vrcholně středověká společnost 

Hospodářské a demografické změny, šlechta a král, církev a vzdělanost, města 
a venkov, gotická kultura 

8.   Politické dějiny vrcholného a pozdního středověku 

Křížové výpravy, jižní Evropa, soupeření Francie a Anglie, Svatá říše římská, 
střední a východní Evropa  

9.   České země ve vrcholném a pozdním středověku 

Přemyslovské Čechy od Přemysla I. po Václava III., lucemburská éra, husitství a 
husitská revoluce 

10. Přelom epoch  

Doba zámořských objevů, reformace a protireformace, renesance a humanismus 



11. Období náboženských válek a španělské dominance 

Španělská říše a její nepřátelé, náboženské války ve Francii a Svaté říši římské, 
třicetiletá válka a její důsledky 

12. České země od Jagellonců do třicetileté války 

Stavovský stát za Jagellonců, náboženské, politické a ekonomické poměry za 
Habsburků, stavovské povstání, obnovené zřízení zemské 

13. Absolutismus a osvícenství  

Klasický a osvícenský absolutismus, absolutistická Francie, Rusko a Prusko, 
anglická revoluce, dělení Polska 

14. Pobělohorské a osvícenecké Čechy  

Rekatolizace a nevolnictví, baroko, pozice Českých zemí v habsburské 
monarchii, období osvícenských reforem 

15. Doba velkých revolucí 

Vznik USA, velká francouzská revoluce a napoleonské války, průmyslová 
revoluce a její důsledky 

16. Evropa po Vídeňském kongresu 

Vídeňský kongres, střety liberalismu a konzervatismu, nacionální hnutí, 
revoluční rok 1848 v Evropě 

17. České země v době předbřeznové a rok 1848 

Metternichovský absolutismus, národní obrození, počátky průmyslu, revoluční 
rok 1848 

18. Svět 1848-1914 

Vědecko-technická revoluce, vznik národních států v Itálii, Německu a na 
Balkáně, imperialismus, vznik spojeneckých bloků 

19. České země 1848-1914 

Bachův absolutismus, obnova a budování ústavnosti, vývoj české politiky a 
jejích požadavků 

20. První světová válka 

Příčiny války, válčící strany, bojiště, bolševická revoluce, Versailleský mírový 
systém, důsledky války, české země za války 

21. Meziválečný svět 

Poválečný vývoj, hospodářská krize, nástup totalit v SSSR, Itálii a Německu, 
cesta k válce 

22. Československo mezi válkami 

Vznik ČSR, ústavní pořádek, vývoj vnitropolitické scény, zahraniční politika, boj 
za zachování republiky, Mnichov, druhá republika 

23. Druhá světová válka 

Příčiny války, průběh bojů v Evropě i ve světě, konec války a její důsledky, 
holocaust, protektorátní Čechy a druhý odboj 

24. Přehled poválečných světových dějin  



Vznik, vývoj a zánik bipolárního světa, dekolonizace a třetí svět, evropská 
integrace 

25. Československé poválečné dějiny 

Pokus o obnovu demokracie, únorový převrat a padesátá léta, uvolnění 
šedesátých let, normalizace, sametová revoluce, rozpad Československa 

 
 


