
 

1. Pravěk 
a. Člověk a základy antropogeneze 

b. Etapy vývoje pravěké společnosti 

c. Pravěké dějiny na našem území 

 

2. Kulturní odkaz starověkých civilizací 
a. Náboženství, písmo, věda, technika, umění - Egypt, Mezopotámie, Izrael 

 

3. Odkaz antického Řecka 
a. Kultura, právo, filozofie, ekonomika, politika, demokracie 

 

4. Odkaz antického Říma 
a. Kultura, právo, filozofie, ekonomika, politika 

b. Cesta ke středověké podobě společnosti  

 

5. Evropa v době raného středověku (počátky feudalismu) 
a. Feudalismus 

b. Vznik a vývoj raně feudálních států 

c. Křížové výpravy 

 

6. Evropa v době vrcholného středověku 
a. Evropské feudální státy 

b. Města 

 

7. Životní styl a kultura středověku 
a. Křesťanské pojetí světa a člověka 

b. Vzdělanost, univerzity 

c. Románský sloh a gotika 

 

8. Nástup novověku 
a. Humanismus a renesance 

b. Zeměpisné objevy 

c. Manufaktury, nevolnictví 

d. Evropská reformace, náboženské konflikty 

e. Protireformace 

 

9. Francouzská revoluce a Napoleon 
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Maturitní témata z dějepisu 

 



a. Osvícenství 

b. Revoluce 

c. Napoleon, války, Evropa po Napoleonově pádu 

 

10. Revoluce 1848 
a. Revoluce v evropských zemích 

b. Revoluce v habsburské monarchii a českých zemích 

 

11. Evropa ve druhé polovině „dlouhého 19. století“ 
a. Dokončení průmyslové revoluce 

b. Kapitalismus 

c. Filozofické a politické směry 

d. Sjednocení Německa a Itálie, války na evropském kontinentě 

e. „belle époque“ 

 

12. První světová válka 
a. Svět na cestě k válce 

b. Průběh válečných akcí 

c. Výsledky války 

 

13. Meziválečná Evropa a svět 
a. Mezinárodní vztahy ve 20. a 30. létech 

b. Totalitní a demokratické systémy 

 
14. Druhá světová válka 

a. Svět na cestě k válce 

b. Průběh válečných akcí v Evropě a ve světě 

c. Nacistická politika na okupovaných územích 

d. Výsledky války 

 

15. Mezníky ve vývoji Severní Ameriky a USA 
a. Předkolumbovské kultury a objevení Ameriky 

b. Osidlování Severní Ameriky Evropany 

c. Válka za nezávislost a vznik USA 

d. Občanská válka 

e. 1. světová válka 

f. 2. světová válka 

 

16. Evropa a svět ve druhé polovině 20. století 
a. Vznik a vývoj bipolárního světa, studená válka 

b. Demokratická Evropa a sovětský blok 

c. Lokální konflikty 

 
17. České země ve střední Evropě od příchodu Slovanů po 12. století 

a. Slovanské osídlení, Sámo 

b. Velká Morava 



c. Čechy v době knížecí 

 

18. Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků 
a. Hospodářské, společenské a politické poměry od Přemysla Otakara I. do Karla IV. 

 

19. Naše země v době husitské, poděbradské a jagellonské 
a. Hus a jeho působení 

b. Husitství, jeho příčiny, průběh a výsledky 

c. Jiří z Poděbrad 

d. Jagellonci 

 

20. Habsburkové na českém trůně (do konce 18. století) 
a. Nástup dynastie na český trůn 

b. Cesta k Bílé hoře a doba pobělohorská 

c. Reformy osvícenského absolutismu 

 
21. Habsburská monarchie a české země v 2. polovině „dlouhého 19. století“ 

a. Česko-německé vztahy 

b. Od Bachovského absolutismu k první světové válce 

c. Kultura, umění a hospodářství 

 
22. Češi a 1. světová válka: cesta k samostatnému státu a jeho vznik 

a. Češi na frontách Velké války 

b. Domácí a zahraniční protirakouský odboj 

c. Československé legie 

d. Vyhlášení samostatného státu 

 
23. První československá republika 

a. Politický a ekonomický profil státu 

b. Vývoj ve 20. a 30. létech 

 
24. Naše země v době 2. světové války 

a. Druhá republika 

b. Čs. domácí a zahraniční odboj (diplomatický, vojenský) 

c. Osvobození Československa 

 
25. Československo v letech 1945 – 1948 

a. Poválečná situace, cesta k únoru 1948 

b. Převzetí moci KSČ 

 
26. Československo po roce 1948 

a. Komunistická diktatura na konci 40. a v 50. létech 

b. 60. léta a Pražské jaro 

c. Období „normalizace“ 

d. „sametová revoluce“ a návrat demokratických poměrů 

 


