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5.5.2   Dějepis – povinný předmět 
 
Učební plán předmětu 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 2 2 2 2 

 

 

Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin na druhém stupni. Umožňuje žákům poznání minulosti lidstva i vlastní země a regionu. Objasňuje posloupnost 

historických událostí. Učí je orientovat se v čase a hodnotit a zaujímat vlastní stanoviska k historickým událostem. Podporuje jejich představy o příčinách a 

následcích dějů v lidské společnosti a tím je vychovává v zodpovědné za vlastní činy. 

 

V předmětu uplatňujeme metody a formy práce, postupy a aktivity, které vedou k naplňování klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení – 

- čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání informaci včetně internetu 

- prezentace vlastních výsledků, tvořivost, referáty 

Kompetence k řešení problému – 

- získávání informací z různých zdrojů včetně internetu 

- zapojování žáků do soutěží, netradiční úlohy 

Kompetence komunikativní – 

- neustálé rozšiřování slovní zásoby 

- písemné prezentování výsledků vlastní práce – WWW stránky školy 

Kompetence občanské – 

- seznamování se a respektování kultury jiných národů 

 

 

Výstupy Učivo 

ČLOVĚK V DĚJINÁCH  

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných 

poznatků 

6. ročník 

- význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách; historické 

prameny  

- historický čas a prostor 

- člověk a lidská společnost v pravěku 
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 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje 

instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány 

 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní 

historické epochy v chronologickém sledu 

POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI 

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální 

a duchovní kulturu 

 objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro 

lidskou společnost 

 uvede příklady archeologických kultur na našem území 

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY  

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 rozpozná  souvislost mezi  přírodními podmínkami a vznikem 

prvních velkých zemědělských civilizací 

 uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí 

světového kulturního dědictví  

 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury  a 

uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod 

křesťanství a souvislost s judaismem 

 porovná formy vlády a postavení společenských skupin v 

jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie 

KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA 

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala 

v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států  

 porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a 

islámské kulturní oblasti 

- nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz 

- antické Řecko a Řím 

 

 

 

7. ročník 

- utváření států ve východoevropském a západoevropském kulturním 

okruhu a jejich specifický vývoj 

- islám a islámské říše ovlivňující Evropu (Arabové, Turci) 

- Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě 

- křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy 

- struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých vrstev 

- kultura středověké společnosti - románské a gotické umění a vzdělanost 

- renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich šíření Evropou 

- zámořské objevy a počátky dobývání světa 

- český stát a velmoci v 15. – 18. Století 

 

 

 

8. ročník 

- barokní kultura a osvícenství 

- Velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich vliv na Evropu a 

svět; vznik USA 

 - národní hnutí; utváření novodobého českého národa  

- revoluce 19. století  

- kulturní rozrůzněnost doby 

- konflikty mezi velmocemi, kolonialismus 

- první světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky  
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 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu 

a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech 

 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, 

konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke 

kacířství a jiným věroukám 

 ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, 

uvede příklady románské a gotické kultury 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY  

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky 

žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky 

 vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní 

život 

 popíše  a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny 

a důsledky 

 objasní postavení českého státu  v podmínkách  Evropy 

rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho 

postavení uvnitř habsburské monarchie 

 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její 

důsledky 

 na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, 

konstituční monarchie, parlamentarismus 

 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede 

jejich představitele a příklady významných kulturních památek 

MODERNIZACE SPOLEČNOSTI  

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní 

změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují 

modernizaci společnosti 

 objasní souvislost mezi událostmi  francouzské revoluce a 

 

9. ročník 

- nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě; vznik 

Československa, jeho hospodářsko- politický vývoj, sociální a 

národnostní problémy 

- mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; totalitní 

systémy –komunismus, fašismus, nacismus – důsledky pro 

Československo  a svět  

- druhá světová válka, holocaust; situace v našich zemích, domácí a 

zahraniční odboj; politické, mocenské a ekonomické důsledky války 

 

- studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků  reprezentovaných 

supervelmocemi; politické, hospodářské, sociální a ideologické 

soupeření 

-vývoj  Československa od roku 1945 do r. 1989, vznik České republiky 

- problémy současnosti 

- věda technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a zábava 
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napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých 

společenských struktur v Evropě na straně druhé 

 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v 

souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů 

 charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; 

uvede požadavky formulované ve vybraných evropských 

revolucích 

 na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy 

 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení 

nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně 

důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje 

soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií 

MODERNÍ DOBA 

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových 

válkách a jeho důsledky 

 rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů 

 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich 

nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a 

důsledky jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu 

totalitarismu a vypjatého nacionalismu 

 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich 

nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

 zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a 

jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí 

ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT 
Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede 

příklady střetávání obou bloků 

 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody 
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euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce  

 posoudí postavení rozvojových zemí 

 prokáže základní orientaci v problémech současného světa 

 


