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MATURITNÍ TÉMATA Z DĚJEPISU
profilová část ústní maturitní zkoušky
školní rok 2018/2019
PRAVĚK - antropogeneze, vývojové etapy člověka, periodizace pravěku, charakteristika
způsobu života lidí v době kamenné, bronzové, železné, doba římská a stěhování národů
STAROORIENTÁLNÍ CIVILIZACE – časové a geografické vymezení, společensko-ekonomické
znaky, vývoj v oblasti Mezopotámie, Egypta, Syropalestiny, Indie, Číny, kulturní přínos
STAROVĚKÉ ŘECKO - časové a geografické vymezení, osídlení, periodizace, Athény a Sparta
v době archaické a klasické, helénismus, řecká kultura
STAROVĚKÝ ŘÍM – časové a geografické vymezení, osídlení, periodizace, Etruskové a počátky
Říma, doba královská, republika, císařství, zánik impéria, římská kultura
RANÝ STŘEDOVĚK – časové vymezení, feudální společenská struktura, raně středověké říše
Byzantská, Francká, Arabská, počátky Francie, Svaté říše římské, Anglie, Kyjevské Rusi,
románské umění
RANÝ STŘEDOVĚK V ČESKÝCH ZEMÍCH – příchod Slovanů, Sámova říše, Velká Morava,
počátky českého státu a jeho vývoj do konce 12. století
VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK – společnost vrcholného středověku, středověká kolonizace,
vznik a rozvoj měst, křesťanství a církev, spor o investituru, křížové výpravy
VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK V ČESKÝCH ZEMÍCH – mocenský vzestup českého státu za
posledních Přemyslovců a za Lucemburků, doba a vláda Karla IV., gotické umění
EVROPA VE VRCHOLNÉM A POZDNÍM STŘEDOVĚKU – mocenské soupeření Anglie a Francie
stoletá válka a její důsledky, Svatá říše římská, vznik Španělska, tatarské a turecké výboje
ve východní a jihovýchodní Evropě
HUSITSTVÍ A DOBA PODĚBRADSKÁ – příčiny a počátky husitství, průběh husitských válek,
konec husitství, jeho důsledky, období vlády Jiřího z Poděbrad
POČÁTKY NOVOVĚKU - časové vymezení, charakteristika raného novověku, renesance
a humanismus, příčiny zámořských objevných plaveb, průběh, důsledky
REFORMACE A NÁBOŽENSKÉ VÁLKY – centra reformace a její šíření, protireformace
a tridentský koncil, náboženské války ve Francii, Nizozemí, Anglie za Tudorovců, třicetiletá
válka
DOBA JAGELLONSKÁ A NÁSTUP HABSBURKU NA ČESKÝ TRUN – Jagellonci a stavovská
monarchie, české země součástí habsburské monarchie, politika Habsburků a českých
stavů, české stavovské povstání
ABSOLUTISMUS A PARLAMENTARISMUS – charakteristika obou forem vlády, francouzský
absolutismus za Ludvíka XIV., anglická revoluce a vznik Velké Británie, mocenský vzestup
Ruska a Pruska
HABSBURSKÁ MONARCHIE A ČESKÉ ZEMĚ PO 30 LETÉ VÁLCE – důsledky Bílé hory a 30 leté
války pro české země, habsburský absolutismus, boje s Turky, baroko a české barokní umění
OSVÍCENSTVÍ A OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS – podstata osvícenství, představitelé, nové
názory na společnost a řízení státu, osvícenský absolutismus v habsburské monarchii,
Prusku, Rusku

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A NAPOLEONSKÉ VÁLKY – příčiny a průběh revoluce,
direktorium a konzulát, Napoleon a císařství, napoleonské války, význam revoluce
PONAPOLEONSKÁ EVROPA – vídeňský kongres, politika Svaté aliance, národní a revoluční
boje ve 20. a 30. letech, průmyslová revoluce a její důsledky, revoluce 1848/49 v Evropě
RAKOUSKÁ MONARCHIE A ČESKÉ ZEMĚ V 1. POLOVINĚ 19. STOLETÍ – metternichovský
absolutismus, národní obrození, revoluce 1848/49 – cíle, průběh, výsledek
VELMOCI VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ A IMPERIÁLNÍ DOBA - sjednocení Itálie a Německa,
Velká Británie, Francie, Rusko za posledních Romanovců, USA, mezinárodní vztahy před
1. světovou válkou
HABSBURSKÁ MONARCHIE A ČESKÉ ZEMĚ VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ – Bachův
absolutismus, prosazení ústavnosti, rakousko-uherské vyrovnání, politika českého
měšťanstva a státoprávní boj, monarchie a česká společnost před 1. světovou válkou
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA – příčiny, průběh a konec války, revoluce v Rusku, Češi a Slováci
za války, odboj, vznik ČSR
EVROPA A SVĚT MEZI DVĚMA VÁLKAMI – versaillesko-washingtonský mírový systém,
poválečná krize a obnova, fašismus, nacismus, komunismus, světová hospodářská krize
a její důsledky, mezinárodní vztahy a politika před 2. světovou válkou
ČESKOSLOVENSKO MEZI DVĚMA VÁLKAMI – politický systém první republiky, území, skladba
obyvatelstva, ekonomika, zahraniční politika, léta prosperity a hospodářská krize, zápas
na obranu demokracie a republiky ve 30. letech, mnichovský diktát, druhá republika
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA – příčiny a začátek války, bojující strany, průběh války a přelomové
události, konference Velké trojky, konec války v Evropě a Tichomoří
ČESKÉ ZEMĚ ZA OKUPACE A V LETECH 2. SVĚTOVÉ VÁLKY – protektorát, postoj obyvatelstva
a projevy odporu, zahraniční a domácí odboj, čsl. vojáci na frontách 2. světové války,
situace na Slovensku, Květnové povstání, osvobození
CHARAKTER A DUSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY – specifické rysy války, holocaust,
velmoci a poválečné uspořádání, postupimská konference, vznik OSN, norimberský proces,
německá otázka, začátek studené války, korejská válka
SVĚT MEZI ZÁPADEM A VÝCHODEM – bipolární model světa, etapy studené války, příklady
zostřování a uvolňování vztahů, USA a západní demokracie, evropská integrace, SSSR a blok
komunistických států, pád komunismu
POVÁLEČNÉ ČESKOSLOVENSKO – obnova ČSR, politický systém, potrestání kolaborantů
a válečných zločinců, odsun Němců, zahraniční politika, únor 48 a nástup komunistické
totality, 50. léta
ČESKOSLOVENSKO V 60. AŽ 90. LETECH 20. STOLETÍ – proces uvolňování v 60. letech,
Pražské jaro a rok 1968, srpnová invaze, období normalizace, disent, sametová revoluce
a pád komunismu, rozdělení Československa, integrace ČR do evropských struktur
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