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Okruhy pro nostrifika ční zkoušku z dějepisu 
 
 
1. Starověké civilizace 
 Mezopotámie, Egypt, Palestina, starověké Řecko, starověký Řím - charakteristika těchto národů, kulturní a 

myšlenkový přínos, významné osobnosti 
 
2. Dějiny evropského středověku 
 Francká říše, Byzantská říše, Arabská říše, vývoj Anglie a Francie, vznik Svaté říše římské, vznik křesťanství, 

křížové výpravy, románská kultura 
 
3. České země ve středověku 
 Velká Morava, vznik českého přemyslovského státu, stát za posledních Přemyslovců, Lucemburkové v české a 

evropské politice 
 
4. České země v 15. a 16. století   
 Období husitství, osobnost Jana Husa, husitské války, porážka u Lipan, Jiří z Poděbrad, doba jagellonská, 

stavovský stát   
 
5. Zeměpisné objevy v 15. a 16. století a jejich důsledky, humanismus a renesance, reformace 
 Hospodářské a společenské předpoklady zámořských objevů, hlavní směry objevných plaveb, výsledky objevných 

plaveb, vznik humanismu, renesanční umění, ideové a sociální kořeny reformace, její šíření v Evropě, 
protireformace 

 
6. Mnohonárodnostní habsburská monarchie, třicetiletá válka v Evropě  
 Nástup Habsburků v našich zemích, rudolfínská doba, příčiny, průběh a důsledky 30leté války, anglická revoluce a 

její důsledky, barokní kultura 
 
7.  Absolutismus v Evropě 

Vymezení pojmu absolutismus, Francie, vzestup Pruska, Rusko-Petr I., Kateřina II., habsburská 
monarchie-Marie Terezie, Josef II., osvícenské reformy 
 

8. Velká francouzská revoluce a napoleonské války, Evropa v 1. polovině 19. století 
 Francouzská revoluce - příčiny, průběh, důsledky, nástup Napoleona a jeho evropské tažení, vídeňský kongres, 

průmyslová revoluce, revoluční hnutí v 20. a 30. letech 19. století 
 
9. České země v 19. století 
 České země za napoleonských válek, Metternichovský režim, revoluční rok 1848 a jeho výsledky, Bachův 

absolutismus a jeho důsledky, česká politická reprezentace ve 2. polovině 19. století, průmyslové a kulturní zázemí 
 
10. Dějiny USA do 1. světové války  
 Vznik USA, boj severoamerických osad za nezávislost, občanská válka v USA, důsledky, hospodářský rozvoj USA 

na přelomu 19. a 20. století 
 
11. První světová válka a její důsledky, totalitní ideologie 
 Průběh, výsledky a důsledky 1. světové války, vznik fašismu a nacismu, politika nacistického Německa, fašistické 

diktatury, postoj evropských států k fašistickému nebezpečí, stalinismus, světová hospodářská krize 
 
12. Vznik ČSR a dějiny ČSR do roku 1945 
 Domácí a zahraniční politická scéna za 1. světové války, vznik ČSR, hospodářská situace nově vzniklého státu, 

politické proudy za 1. republiky, projevy krize ve 30. letech, ohrožení republiky, Mnichov a jeho důsledky, březen 
1939, československý odboj, formování a boje, československých jednotek v zahraničí, nacistický teror v českých 
zemích, osvobozování Československa - postup spojeneckých vojsk, kulturní vývoj 

 
 
 



13. Druhá světová válka 
 Konflikt mezi demokratickým a totalitním světem, totální charakter války, jednotlivá bojiště, formování 

protihitlerovské koalice, nacistický teror, přelom ve válce, válečné operace spojenců, diplomatická jednání, 
otevření druhé fronty, krize nacistického Německa, závěrečná fáze války -konečná porážka fašismu, konference o 
poválečném uspořádání světa 

 
14. Svět po druhé světové válce 
 Období studené války, mocenské bloky, první berlínská krize, vznik NSR a NDR, založení NATO, Varšavská 

smlouva, korejská krize, sovětská invaze v Maďarsku, druhá berlínská krize, karibská krize, válka ve Vietnamu, 
vývoj v Sovětském svazu a USA, projevy soupeření dvou znepřátelených bloků ve všech oblastech společenského 
života, rozpad sovětského bloku 

 
15. Klí čové události ve vývoji Československa v letech 1945 - 1989 
 Státoprávní uspořádání, Benešovy dekrety, politický systém, hospodářské potíže, Marshallův plán, únor 1948 a 

jeho důsledky, začlenění do sovětského bloku, politické procesy, 60. léta, Pražské jaro, srpen 1968 – duben 1969, 
normalizace, protesty proti pasivitě, vznik samizdatu, Charta 77 a její důsledky, mezinárodní souvislosti a 
vnitropolitický vývoj vedoucí k listopadu 1989 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


