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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- umí charakterizovat hlavní 
změny koncem 19. 

- a počátkem 20. století v oblasti 
hospodářské, 

- společenské, kulturní a 
v mezinárodních vztazích 

- vysvětlí příčiny vzniku 
ohnisek napětí v Evropě 

- a v koloniálních zemích       
- objasní postavení českých 

zemí v Rakousko – Uhersku a 
hlavní cíle české 
politiky(vyjmenuje 

- hlavní politické strany a jejich 
představitele)     

 
 

 

Dějiny od konce 19. století  
do 1. světové války 
Průmyslová revoluce v Evropě 
Trojspolek, Dohoda 
Vývoj v koloniálních a závislých 
zemích 
Postavení českých zemí  
v Rakousko – Uhersku 
 
 

EGS – naši sousedé v Evropě 
         (Evropa a svět nás zajímá) 
 
VDO – principy demokracie 
           (principy demokracie 
            jako formy vlády) 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- popíše příčiny, průběh a 
výsledky první světové války 

- objasní cíle jednotlivých 
válčících států      

- popíše průběh ruských 
revolucí    

 
 
- učí se chápat okolnosti vzniku 
samostatného Československa, její 
vnitřní a zahraniční situaci v období 
první republiky  

- uvědomí si změnu mezinárodně-
politických vztahů 
  vznikem komunistického režimu, 
totalismu a nacionalismu 
 

 
 

První světová válka 
Ruské revoluce 
 
 
 
Vznik Československa a jeho 
mezinárodní postavení 
Hospodářsko – politický rozvoj 
republiky a národnostní problémy 
Mezinárodně politická situace  
v Evropě ve 20. letech 
Počátky fašistického hnutí 
 
Vznik SSSR a vývoj v meziválečném 
období, projevy a důsledky 
stalinismu 
Světová hospodářská krize a její 
důsledky 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- dokáže vysvětlit projevy a 
důsledky stalinismu 

- uvědomí si souvislost mezi 
nepříznivým stavem 

- ekonomiky a tendencí řešit 
problémy extrémními 

- způsoby 
 

- s využitím poznatků z jiných 
předmětů umí 

- charakterizovat rozvoj vědy, 
techniky, vzdělanosti 

- a umění v meziválečném 
období 

- učí se vnímat rozmanitost 
projevů kultury a přínos 

- národní a evropské kultury 
k tomuto odkazu 

- seznámí se s vnitřní a 
zahraniční politikou 
Československa v období 
druhé republiky a v období  

Kultura, věda a technika 
v meziválečném období 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mnichovská konference a její 
důsledky 
Druhá republika 
Protektorát Čechy a Morava 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

protektorátu 

- popíše příčiny, průběh a 
výsledky druhé světové  

- války 
- učí se chápat období první 

poloviny 20. století 
- jako období dvou 

nejničivějších světových válek 
 

- charakterizuje výsledky boje 
demokratických sil 

- proti fašismu u nás i ve světě 
- popíše činnost československé 

vlády v exilu 
- vysvětlí vznik 
československých vojenských  

- jednotek v zahraničí a jejich 
účast v osvobozovacích bojích 

 

 

Druhá světová válka: 
Přepadení Polska, západní Evropy, 
SSSR, válka v Tichomoří, v severní 
Africe 
Obrat ve válce 
Otevření druhé fronty 
Postupné osvobozování 
okupovaných 
území 
Vítězství protihitlerovské koalice 
Domácí a zahraniční odboj 
 
Postupné osvobozování 
okupovaných 
území, postup Rudé armády a 
americké armády 
 

MKV – člověk jako součást  
            etnika  
            (kulturní diferenciace) 
OSV – lidská práva jako  
            regulativ vztahů 
            (mezilidské vztahy) 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- učí se chápat poválečný vývoj 
Československa  

- pochopí vyústění situace 
v únorové události 1948 

- - charakterizuje vývoj 
Československa v kontextu 
s evropským a světovým 
vývojem v letech 1945 – 1948 

- seznámí se s vnitřní situací 
zemí východního bloku 

 
- seznámí se s postavením 
Československa 
v mezinárodních souvislostech 

- učí se rozpoznávat znaky 
totalitní společnosti 

- učí se chápat vznik a problémy 
existence bipolárního světa  

- posoudí postavení rozvojových 
zemí 

 

 

Mezinárodní konference a poválečné 
uspořádání světa 
 
 
Poválečné Československo 
v letech 1945 – 1948 
Únorový převrat 1948 
 
Dějiny od druhé poloviny 20. století 
do současnosti 
 
Politické zaměření SSSR, vznik 
VE bloku 
Postavení Československa a jeho  
postupné začleňování do sféry vlivu 
SSSR, projevy sovětizace ve všech 
oblastech života 

OSV – lidská práva jako  
            regulativ vztahů 
            (mezilidské vztahy) 
 
VDO – principy demokracie 
           (principy demokracie 
            jako formy vlády) 
 
 
 

 

VDO – principy demokracie 
           (principy demokracie 
            jako formy vlády) 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- seznámí se na vybraných 
příkladech s charakteristikou 
západních zemí 

 
 

- uvědomí si vnitřní situaci zemí 
východního 

- bloku 
- učí se chápat postupný rozpad 

východního bloku 
- rozkladem komunistických 

systémů 
- charakterizuje vývoj ve 

východní Evropě po pádu 
- komunistického režimu 
- seznámí se s vnitřní situací 

v naší republice v roce 
- 1989 a s vývojem v 90. letech 

a vznikem ČR 
 
 

Rok 1968 v Československu 
Studená válka, rozdělení světa  
do vojenských bloků 
 
Rozpad koloniálního systému 
 
Charakteristika vybraných 
západních zemí 
 
Vnitřní situace v zemích východního 
bloku 
 
Zhroucení a pád komunistického 
režimu 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- chápe rozmanitost projevů 
kultury 

- s využitím poznatků z jiných 
předmětů charakterizuje rozvoj 
vědy, techniky, vzdělanosti a 
umění 

 
 
 
 
 

- charakterizuje základní 
globální problémy 

- lidstva a jejich řešení 
- chápe vliv médií na 

každodenní život a politické 
- dění 
- ujasní si začlenění ČR do 

integračního 

- procesu – vstup do EU 

Obnova demokracie ve východní  
Evropě 
„Sametová revoluce“ 
Rozpad Československa, vznik 
České republiky 
Česká republika na přelomu tisíciletí 
 
Věda, technika, kultura a vzdělání 
ve 2. polovině 20. století 
 

Problémy současnosti 

 

Evropská integrace 
Globalizace 

  

 


