Tematické okruhy k maturitní zkoušce z
předmětu
DĚJEPIS
Školní rok 2021/2022
1. a) Úvod do studia dějepisu (vymezení, předmět a cíle dějepisného studia, typy
historických pramenů, pomocné vědy historické, fáze historikovy práce, periodizace dějinných
období)
b) České země na úsvitu dějin (příchod Slovanů, Sámova říše, Velká Morava)

2. a) Základní rysy středověku (periodizace středověku, feudální systém, instituce papežství a
císařství, společnost trojího lidu)
b) Počátky českého státu (od Bořivoje I. do Břetislava I.)

3. a) Křížové výpravy
b) Český stát za posledních Přemyslovců (Přemysl Otakar I. – Václav III.)

4. a) První Lucemburkové na českém trůně (Jan Lucemburský a Karel IV.)
b) Čechy v době Husově

5. a) Evropská reformace (německé země, Francie, Anglie)
b) Husitská revoluce

6. a) Zámořské objevy a nové poznatky v raně novověké astronomii
b) Český stát za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců

7. a) Renesance a humanismus
b) První Habsburkové na českém trůně (do Rudolfa II.)

8. a) České stavovské povstání a bitva na Bílé hoře
b) Třicetiletá válka v Evropě

9. a) Barokní kultura a umění
b) Český stát v době pobělohorské (do tereziánských válek)

10. a) Osvícenství
b) Reformy Marie Terezie a Josefa II.

11. a) Velká francouzská revoluce a napoleonské války
b) Formování moderního českého národa v 1. polovině 19. století (tzv. „české národní
obrození“)

12. a) Revoluční rok 1848 a Bachův absolutismus
b) Rozvoj české společnosti ve 2. polovině 19. století

13. a) První světová válka
b) Vznik Československé republiky
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14. a) První Československá republika
b) Počátky a rozvoj komunistického totalitarismu

15. a) Počátky a rozvoj fašistického a nacistického totalitarismu
b) Mnichov 1938 a konec první republiky

16. Druhá světová válka (příčiny, válečné strany, průběh a nejvýznamnější bitvy)
17. České země a Slovensko za druhé světové války
18. a) Zločiny proti lidskosti za druhé světové války a poválečný svět (holocaust, Norimberský
proces a osudy hlavních válečných zločinců, založení OSN a vznik Izraele)
b) Československá republika v letech 1945-1948

19. a) Komunistický režim a politické procesy v ČSR během padesátých let
b) Počátky studené války (rozdělení Německa, konflikty v Koreji, Číně a Indočíně, karibská krize
a „vesmírné závody“)

20. a) Reformní atmosféra 60. let a československý rok 1968
b) Normalizační režim v ČSSR

21. a) Vnitřní vývoj velmocí ve 2. polovině 20. století, konec bipolárního světa
b) Sametová revoluce, porevoluční transformace a rozpad Československa

Bc. Pinkasová Alena
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