
TEMATICKÉ OKRUHY OTÁZEK K SZZK – HISTORIE 
 

STARŠÍ DĚJINY 
1. Kultura antického Řecka. 

2. Kultura antického Říma. 

3. Byzantská říše v 5.-12. století. 

4. Francká říše: vznik a vývoj do r. 843. Karel Veliký. 

5. První státní útvary na našem území, Sámova a Velkomoravská říše. 

6. Raně středověké křesťanství: papežství, církevní organizace a řeholní řády v 5.-12. století. 

7. Počátky českého státu v 10. století 

8. Středovýchodní Evropa v raném středověku. Počátky polského a uherského státu v 10.-12. století. 

9. Křížové výpravy a jejich význam pro civilizaci středověkého Západu. 

10. Islámský nápor v Evropě a reconquista na Pyrenejském poloostrově. 

11. Předrománské a románské umění v Evropě a v českých zemích. 

12. Evropský sever a Kyjevská Rus v 9.-12. století. 

13. Rytířská kultura a vzdělanost evropského Západu ve 13.-15. století. 

14. Hospodářské a sociální poměry v českých zemích a v Evropě ve 12.-13. století. 

15. Církevní poměry v západokřesťanské oblasti ve 13.-14. století. 

16. Krize pozdně středověké Evropy. 

17. Gotické umění v Evropě a v českých zemích ve 12.-14. století. 

18. Politika posledních Přemyslovců. 

19. Vnitřní a zahraniční politika Karla IV. 

20. Osmanská expanze v jihovýchodní Evropě do r. 1529. 

21. Politická situace na Apeninském poloostrově ve 14.-16. století. 

22. Střední a východní Evropa v pozdním středověku: Polsko, Prusy, Uhry. 

23. Vyostřování poměrů v českém soustátí na přelomu 14. a 15. století. 

24. Husitská revoluce 1419-1436. 

25. Francouzsko-anglické soupeření ve 14.-15. století 

26. Italská renesance. 

27. Kultura a umění pozdního středověku v Záalpí. 

28. Objevné plavby a jejich civilizační důsledky. 

29. Od husitství k stavovskému státu: české země 1436-1526. 

30. Velmocenský nástup Habsburků na přelomu 15. a 16. století. 

 

NOVĚJŠÍ DĚJINY 
1. Reformace v německé jazykové oblasti: Luther, Zwingli. 

2. Kalvínská reformace a náboženské války ve Francii 16.-17. století. 

3. Nizozemí a Anglie v 16.-17. století. 

4. Tridentský koncil a katolická reformace. 

5. Od české konfese k Rudolfovu majestátu. Politický systém a kultura v českém soustátí 1575-1609. 

6. Baroko v českých zemích a v Evropě. 

7. Od stavovství k absolutismu: politické a konfesijní proměny v českých zemích v letech 1609-1749. 

8. Třicetiletá válka: příčiny, průběh, důsledky. 

9. Hospodářské a sociální poměry v českých zemích v období 1648-1740. 

10. Francie za vlády Ludvíka XIV. jako modelový stát evropského absolutismu. 

11. Vyvrcholení osmanské expanze v Evropě a její ústup v letech 1529-1718. 

12. Střední a severní Evropa v letech 1648-1790: mocenský vzestup Braniborska-Pruska, severní válka, dělení 

Polska. 

13. Válka o španělské dědictví 1700-1714 a její mezinárodní souvislosti. 

14. Počátky moderní evropské vědy a politického myšlení v 17.-18. století. 

15. Koloniální panství v 17.-18. století. 

16. Reformy osvícenského absolutismu v habsburské říši 1740-1792. 

17. Francouzská revoluce. 

18. Napoleonské války a vídeňský kongres. 

19. Evropská kultura 2. poloviny 18. a počátku 19. století: encyklopedismus a osvícenství, klasicismus, 

preromantismus. 

20. Průmyslová revoluce v Evropě a v českých zemích. 

21. Revoluční vlna v Evropě a v českých zemích v letech 1848/49. 

22. První fáze českého národního obrození: od osvícenství k politickému programu roku 1848. 

23. Kultura 19. století v Evropě, umělecké a myšlenkové proudy: romantismus, realismus, pozitivismus. 

24. Sjednocení Itálie a Německa v 19. století. 

25. Formování USA jako velmoci: od vzniku Spojených států k americko-španělské válce. 



26. Habsburské mocnářství 1859-1908: vnitropolitický a zahraničněpolitický vývoj. 

27. Druhá fáze českého národního obrození v období 1848-1918. 

28. První světová válka: příčiny, průběh, důsledky. 

29. Český vnitřní odboj a zahraniční akce v letech 1914-1918. Vznik ČSR. 

30. Ruská revoluce 1917, versailleské dohody a uspořádání Evropy po roce 1918. 

31. Hospodářský a sociální vývoj v Evropě a v USA ve 20. a 30. letech 20. století. 

32. Věda a technika v první polovině 20. století. 

33. Nástup totalitárních diktatur v Evropě ve 20. a 30. letech 20. století: Rusko, Itálie, Německo, Španělsko. 

34. Politický systém ČSR 1918-1938. 

35. Kultura a umění v období 1918-1938. 

36. Mnichovská krize a rozpad ČSR. 

37. Vnitřní a zahraniční odboj Čechů a Slováků v období 1938-1945. 

38. Druhá světová válka : příčiny, průběh, důsledky 

39. Třetí Československá republika, únor 1948 a budování stalinistického modelu 

40. Základní periody mezinárodních vztahů v době studené války 

41. Rozpad evropských koloniálních říší a formování tzv. třetího světa 

42. Rok 1968 a normalizace v Československu  

43. Základní obrysy a etapy vývoje evropské integrace 

44. Krize a rozpad komunistického bloku v 80. letech a rozpad SSSR 

 
 

DIDAKTIKA 
1. Vývoj dějepisu jako předmětu a vzdělávání učitelů 

2. Zásady hodnocení učebnic dějepisu, užívané typy učebnic v současnosti 

3. Profesionalizace učitele a úplná didaktická analýza (historická, didaktická, metodická) 

4. Vymezení vztahů didaktiky dějepisu – obecná 

- historická věda 

-PVH 

- ostatní 

5. František Palacký, jeho vědecké dílo a vliv na pojetí školního dějepisu (učebnice a jejich tvůrci) 

6. Gollova škola a její vliv na pojetí školního dějepisu (učebnice a jejich tvůrci) 

7. Hlavní směry v současné historiografii a jejich vliv na pojetí školního dějepisu 

8. Využití historických pramenů, odborné historiografické produkce a populárně naučných mediálních sdělení ve 

výuce na ZŠ a SŠ 

9. Historická geografie a kartografie, práce s mapou, mapa jako pramen a pomůcka 

10. Formy mimotřídní výuky, typy a funkce 

11. Funkce, cíle a obsah dějepisu ve škole 

12. Úloha a význam regionální historie a její využití ve výuce dějepisu 

13. Úloha, význam a vztah obecných a českých dějin ve výuce dějepisu 

14. Zásady tvorby a typy testů 


