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1. Prav k ve sv t a u nás

Periodizace prav ku, p írodní podmínky a vývoj rodu homo, doba kamenná, neolitická revoluce, doba bronzová a
formování evropské spole nosti, doba železná – Keltové, prom na duchovního vývoje lov ka v prav ku – um ní,
kulty, náboženství, st hování národ

2. Mimoevropské íše ve starov ku
3.

Typy starov kých stát , vývoj v oblasti Mezopotámie, d jiny starov ké Palestiny, egyptská civilizace, význam d jin
staroorientálních stát – Indie, ína, um ní a vzd lanost starov ku

ecko a klasický antický sv t

Po átky eckých d jin – Kréta, mykénské období, archaické období eckých d jin, klasické období antických
eckých d jin, války s Persií, peloponéská válka, íše Alexandra Makedonského a helénismus, ecká kultura a
vzd lanost

4. Antický ím

Od založení íma – nejstarší d jiny na Apeninském poloostrov , Etruskové, d jiny ímské republiky a její krize,
ímské impérium za principátu, dominát, krize impéria a jeho rozpad, kultura a vzd lanost antického íma

5. Civiliza ní vývoj raného st edov ku

K es anství a vytvá ení církevní organizace, úloha církve, Byzantská íše – d dic antické tradice, íše francká – typ
ran feudálního státu, k es anská Evropa a islám

6. D jiny západní Evropy v 10. – 12. století

Vznik st edov kých stát v záp. Evrop – centralizace státní moci v Anglii a Francii, Vikingové a Evropa, k ížové
výpravy, vzd lanost a um ní v ran st edov ké Evrop

7. Vznik státních celk ve st ední a východní Evrop v raném st edov ku

Vývoj ve východofrancké íši – vytvá ení vztahu n meckých král a papežství – titul ímského císa e, vznik státních
celk západních, východních a jižních Slovan – Sámova íše, Velká Morava, Kyjevská Rus, vznik polského státu,
slovanské státy na Balkánském poloostrov , uherský stát

8. Po átky eské státnosti – eský stát v 10. – 12. století

Po átky eské státu a první P emyslovci, esko-n mecké soupe ení, význam k es anství a p sobení církevních
institucí v p emyslovských echách, románské um ní v echách

9. Sociáln – ekonomická a politická prom na Evropy v období vrcholného st edov ku

Hospodá ská prom na Evropy ve 13. – 14. století, kolonizace, rozvoj m st, posilování m š anské vrstvy a kulturní
d sledky tohoto jevu, upev ování panovnické moci Francie a Anglie – ešení vzájemných mocenských spor , Svatá
íše ímská národa n meckého, význam gotické kultury

10. eský stát za posledních P emyslovc a za Lucemburk

Upevn ní eského státu ve 13. století, nástup Lucemburk do evropské velmocenské politiky, kulturní a politický
význam panování Karla IV., gotická kultura v echách

11. Duchovní krize feudální spole nosti

Opravná hnutí v církvi, Jan Hus a husitství, husitské války, reformace v N mecku, Švýcarsku a ve Francii,
anglikánská církev, protireformace

12. Doba velkých spole enských prom n – humanismus a renesance

Humanismus, renesan ní kultura v Itálii a v západní Evrop , významné renesan ní osobnosti – napl ování
renesan ního ideálu / podle vlastního výb ru /, objevné plavby a jejich d sledky

13. Po átky novov ku v echách

echy v dob pohusitské, osobnost krále Ji ího z Pod brad, Jagellonci na eském tr n – cesta ke stavovské
monarchii, ekonomické, politické a náboženské pom ry v echách na konci 15. století

14. eské zem v p edb lohorském období

Nástup Habsburk na eský tr n, náboženské pom ry v echách, vláda Ferdinanda I., panování Rudolfa II.,
vzd lanost, literatura, hudba a výtvarné um ní v p edb lohorském období

15. Politické a náboženské konflikty v Evrop v 16. – 17. století

Náboženské války v Evrop v 16. století, t icetiletá válka jako totální evropský konflikt, eské stavovské povstání,
následky bitvy na Bílé ho e, Ob anská válka v Anglii, Cromwellova diktatura, restaurace Stuartovc v Anglii a
porážka jejich mocenské koncepce

16. Evropský absolutismus

Obecná charakteristika a konkrétní výklad dle výb ru, vzestup Pruska, absolutistická Francie jako evropská velmoc,
osvícenství v Evrop a modernizace absolutismu, vláda Marie Terezie a Josefa II., východní Evropa za vlády Petra I.
Velikého a Kate iny II. Veliké

17. D jiny amerického kontinentu

Osidlování jižní a severní Ameriky, charakteristika st etu indiánské a evropské civilizace, boj amerických osad za
nezávislost, vznik USA, ešení vnit ních problém USA – válka Severu proti Jihu, posílení velmocenského postavení
USA

18. Velká francouzská revoluce a napoleonské války

Po átky revoluce – diferenciace francouzské spole nosti, od konstitu ní monarchie k republice, jakobínská diktatura
a její d sledky, od direktoria k císa ství, napoleonské války a Evropa, um ní empíru

19. Od Víde ského kongresu k nové revoluci

Jednání ve Vídni a Svatá aliance, habsburská monarchie v dob metternichovského absolutismu, ervencová
revoluce ve Francii a její ohlas v Evrop , pr myslová revoluce, eské národní obrození, jeho kulturní a politické
aspekty

20. Evropa v roce 1848 - 1849

Revoluce ve Francii, pokus o sjednocení N mecka a Itálie, revoluce v habsburské monarchii a v eských zemích,
d dictví revoluce, politické proudy 19. století

21. Mocnosti a imperiální politika 2. poloviny 19. století

Francie císa e Napoleona III., Pa ížská komuna, viktoriánská Anglie, Rusko ve 2. polovin 19. století, sjednocení
Itálie, velmocenské snahy Pruska – sjednocení N mecka

22. Postavení eských zemí v habsburské monarchii v letech 1848 - 1914

Habsburská monarchie v 2. polovin 19. století, Rakousko – uherské vyrovnání, eské zem v 2. polovin 19. století,
eská spole nost a politika p ed 1. sv tovou válkou

23. Zm ny ve sv tové politice a ekonomice v 2. polovin 19. století a na po átku 20. století

Specifika ekonomického a politického vývoje Evropy, Asie a Ameriky, technologické a technické prom ny a jejich
vliv na výrobn hospodá skou oblast, imperiální zájmy Velké Británie, Francie, N mecka, USA, Japonska a Ruska –
vojenské a politické konflikty

24. První sv tová válka

P í iny a vznik koalic, sarajevský atentát a po átek války, blesková a zákopová válka, válka na vých., záp. a jižní
front , íjnová revoluce v Rusku, vstup USA do války, versailleský mírový systém a povále né uspo ádání Evropy

25. Vznik SR a vývoj republiky do roku 1939

Odboj a vznik republiky / T.G.Masaryk /, povále ná stabilizace ekonomických, sociálních a politických problém ,
politický systém SR, hospodá ská krize a ohrožení mezinárodního postavení státu, rozbití republiky a mnichovská
konference, kultura a v da v mezivále ném období

26. Sv t mezi dv ma sv tovými válkami

Povále ná situace v Evrop – nástupnické státy, povále ná obnova a nástup „zlatých 20. let“, totalitní systémy
mezivále né Evropy – komunismus a fašismus, sv tová hospodá ská krize a její d sledky, expanze fašismu a
politika usmi ování v Evrop , kultura a v da v mezivále ném období

27. Druhá sv tová válka

Rozbití SR a vytvo ení protektorátu, vypuknutí druhé sv tové války, válka v Evrop 1939 – 1940, 1941 – 1945,
mimoevropská bojišt – základní charakteristika, vojenská a politická podoba protifašistické koalice – mezinárodní
konference – Teherán, Jalta, Postupim, charakteristické rysy druhé sv tové války

28. Základní problémy vývoje sv ta v letech 1945 - 1960

D sledky 2. sv tové války, studená válka, n mecká otázka, vznik sov tského mocenského bloku, sv t na pokraji
nové války – Korea, Indo ína, suezská krize, první krize sov tského bloku, po átky evropské integrace

29. Vývoj v eskoslovensku v letech 1945 -1993

Povále né eskoslovensko, porážka demokracie v eskoslovensku, únor 1948, léta uvoln ní, pokus o nápravu
systému v eskoslovensku v roce 1968, normalizace v eskoslovensku, obnova demokracie a vznik eské republiky

30. Vývoj sv ta od 60. let 20. století

Studená válka, proces dekolonizace, pokusy o mírové soužití rozd leného sv ta, sv t demokracie a hospodá sky
vysp lých tržních ekonomik, pád totalitních režim východní Evropy, kultura a v da v 2. polovin 20. Století

