
Dějepis - maturitní témata

1. Pravěk: periodizace pravěku, vývoj člověka (hominizace, sapientace), obživa člověka, neolitická 
revoluce, pravěké umění a náboženské představy, pohřby, naše území v pravěku – Keltové a Germáni

2. Starověké státy: oblast Mezopotámie (Sumerové, Akkadská říše, Babylonie, Asýrie), Chetité, Fénicie, 
Palestina, starověký Egypt – společnost a její dělení, významní panovníci, umění, posmrtný život

3. Starověké Řecko: mínojská a mykénská kultura, doba homérská, archaická (řecká kolonizace, vývoj 
městských států), klasické období (řecko-perské války, válka peloponéská), Alexandr Veliký a helénismus, 
řecká kultura, náboženství a věda

4. Starověký Řím: vznik Říma a doba královská, období republiky, dělení obyvatelstva, ovládnutí 
Apeninského poloostrova a Středomoří – punské války, krize republiky a povstání otroků, G. I. Caesar, 
císařství – významní císaři, stěhování národů a rozpad římské říše, zánik západořísmké říše

5. Evropa v raném středověku: zánik římského impéria, barbarské státy, říše franská a její nástupci, 
Slované, Sámova říše, počátky polských a uherských dějin, arabská říše a islám, Vikingové

6. První státní celky na našem území: Velká Morava – vznik, panovníci, křesťanská mise ze Soluně, 
kultura, zánik Velké Moravy; přemyslovské Čechy – legendy, velkomoravská nadvláda, první panovníci, 
spor Václava a Boleslava I., "vláda Boleslavů", stabilizace státu za Břetislava I.

7. Český stát za posledních Přemyslovců a za Lucemburků: osobnosti přemyslovských králů 
13. a poč. 14. st., kolonízace, primogenitura, expanze Přemyslovců ve střední Evropě, vymření Přemyslovců, 
nástup Lucemburků, osobnost Karla IV., krize za vlády Václava IV.

8. Evropa v době vrcholného a pozdního středověku: kolonizace, vesnice a města, křížové výpravy – 
příčiny a přínos pro Evropu, Osmanská říše a její expanze, vývoj Anglie a Francie – stoletá válka, válka dvou 
růží, rytířská kultura, vzdělanost - univerzity, gotika

9. Husitství: krize v církvi i ve společnosti, Jan Hus a další reformátoři, průběh husitského hnutí - pražská 
defenestrace, čtyři artikuly pražské, křížové výpravy, Lipany; výsledky revoluce, doba Jiřího z Poděbrad

10. České země za vlády Jagellonců a prvních Habsburků: stavovská monarchie, rozvoj podnikání 
šlechty, král Matyáš Korvín, česko-uherská personální unie, turecké nebezpečí, Ferdinand I. - absolutismus, 
katolictví, stavovský odboj, rudolfinská doba, zostření náboženských problémů na zač. 17. st. 

11. Počátky novověku – zámořské objevy, renesance, humanismus: příčiny a důsledky zámořských 
objevů, významní objevitelé, předkolumbovské civilizace v Americe; renesance – nový životní styl i pohled 
na svět, představitelé v Itálii i v Evropě; M. Luther a německá reformace, reformace a protireformace

12. Evropa v době třicetileté války: české stavovské povstání jako počátek evropského konfliktu, Bílá 
hora a  represe Habsburků, jednotlivé fáze a průběh třicetileté války, výsledky, osobnost J. A. Komenského

13. Evropa a české země po třicetileté válce: anglická revoluce a parlamentarismus v Anglii, 
O. Cromwell, absolutismus Ludvíka XIV., nevolnictví a rekatolizace v českých zemích, barokní kultura

14. Osvícentsví a osvícenský absolutismus v Evropě: osvícenství, osvícenci a jejich vliv na 
společnost, osvícenský absolutismus v Evropě, vývoj Pruska, dělení Polska, vláda Marie Terezie a Josefa II. 
(války o rakouské dědictví, reformy), dějinné události ovlivněné osvícenstvím

15. Svět na konci 18. st. a poč. 19. st.: britská koloniální říše, boj amerických kolonií za nezávislost, 
počátek průmyslové revoluce, národní hnutí v Evropě v 1. pol. 19. st. 



16. Velká francouzská revoluce a napoleonské války: situace Francie před revolucí, průběh revoluce, 
vznik republiky, jakobínská diktatura, nástup Napoleona, válečná tažení, významné bitvy, kontinentální 
blokáda a tažení do Ruska, stodenní císařství a konečná porážka

17.České národní obrození a revoluční rok 1848/49: periodizace a osobnosti ČNO, ekonomické 
a společenské změny, boj za česká politická práva, revoluce 1848/49 v Evropě (Francie, Německo, Itálie) 
a v českých zemích (politické proudy, představitelé, červnová revoluce, ústavodárný sněm ve Vídni, přechod 
k neoabsolutismu – 50. léta v rakouských zemích)

18. Svět a české země v 2. pol. 19. st. do r. 1914: dovršení průmyslové revoluce, viktoriánská Anglie, 
sjednocení Německa a Itálie; počátky ústavnosti v rakouských zemích, prusko-rakouská válka, dualismus, 
fundamentální články, drobečková politika, staročeši-mladočeši, osobnost T. G. Masaryka

19. 1. světová válka, ruské revoluce, vznik ČSR: příčiny (vojenské spolky), záminka, počátek, průběh 
a výsledky 1. světové války, vliv ruských revolucí na vývoj války i politiky v Rusku; 1. československý 
odboj – zahraniční a domácí; význam legií, otázka Slovenska

20. Svět v době meziválečné: Pařížská mírová konference, vývoj v Německu a Rusku (SSSR), totalitní 
ideologie, hospodářská krize a její vliv na politickou situaci, politika appeasementu, vzrůstající vliv fašismu, 
občanská válka ve Španělsku

21. ČSR mezi světovými válkami: vytyčení hranic a národnostní otázka, vnitřní politická situace, 
zahraniční politika, vliv hospodářské krize na vývoj ČSR, ohrožení nacismem, události září 1938 – Mnichov, 
druhá republika, vyhlášení protektorátu Čechy a Morava

22. Druhá světová válka a československý odboj: svět před válkou, počátek války a její hlavní etapy, 
vítězství protifašistických sil; počátky čs. odboje, zahraniční vojenské jednotky, partyzánské jednotky, doba 
heydrichiády, situace na Slovensku – Slovenské národní povstání, osobnost E. Háchy

23. Svět po 2. světové válce: studená válka, ohniska napětí (Korea, Vietnam, Kuba, Německo a berlínská 
krize), proces dekolonizace, Blízký východ, irácko-iránská válka, izraelsko-palestinský konflikt, světový 
terorismus, rozpad východnícho bloku

24. ČSR v období 1945 – poč. 60. let: krátká doba demokratizace – Košický vládní program, Národní 
fronta, únorový převrat v roce 1948, uchopení vlády KSČ, politické procesy a 50. léta, změna hospodářské 
struktury v komunistickém Československu, zapojení do RVHP

25. ČSR v období reforem až po současnost: reformní křídlo v KSČ, období pražského jara, srpen 
1968, období normalizace, sametová revoluce, demokratizace Československa, rozdělení státu, 
důležité mezníky vývoje ČR, důležité politické strany a významní politikové 


