Maturitní témata předmětu dějepis (profilová část)
Školní rok: 2021/2022

1. Pravěk (vývoj člověka, prvobytně pospolná společnost, rozvoj a krize této společnosti)
2. Starověké orientální despocie (přírodní podmínky, odchylky vývoje, přínos pro další civilizace)
3. Starověké Řecko (osídlení, vývoj států – politický a hospodářský, společenské struktury, řecko –
perské války, peloponéská válka, přínos řecké a helénistické kultury)
4. Starověký Řím (osídlení, vývoj státu, punské války, vývoj politického systému, krize a zánik
impéria, přínos římské kultury)
5. Raný feudalismus v Evropě do 12. století (charakteristika společnosti a ekonomiky, postavení,
úloha a význam církve, vznik a vývoj raně feudálních států)
6. Vznik a vývoj českého státu do 12. století (Slované, Sámova říše, Velká Morava, vznik českého
přemyslovského státu, charakter vlády)
7. Evropa v 13. – 16. století (společenská struktura, význam měst, církevní a světská moc, hospodářský a politický význam jednotlivých států)
8. Český stát od 13. do počátků 15. století (rozmach za posledních Přemyslovců, hospodářské a společenské změny, vláda Lucemburků)
9. Husitství (společenské rozpory, osobnost Jana Husa, příčiny vzniku hnutí, průběh, výsledky,
význam)
10. Románská a gotická kultura, život (společnost) ve středověku (charakter, vztah ke křesťanství,
znaky kultur, mezinárodní charakter středověkého umění, dělení společnosti, spojení života
s hospodářstvím)
11. Reformace, německá selská válka, nizozemská revoluce (příčiny, průběh, výsledky, vliv na další vývoj)
12. Naše země od bitvy u Lipan do roku 1618 (vláda Jiřího z Poděbrad, Jagellonců, vznik habsburské monarchie)
13. Zámořské objevy a jejich důsledky, humanismus a renesance (charakteristika, tvůrci)
14. Třicetiletá válka v Evropě a v našich zemích (české stavovské povstání, průběh války, důsledky
vestfálského míru)
15. Anglická revoluce, změny ve výrobě, zemědělství a v obchodu
16. Evropa od konce třicetileté války do konce 18. století (merkantilismus, vývoj Francie, Ruska a
Polska, vznik pruského státu, baroko)
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17. Naše země od třicetileté války do konce 18. století (hospodářský a politický vývoj, Karel VI.,
Marie Terezie, Josef II. – války, reformy, význam)
18. Americká revoluce, průmyslová revoluce (kolonizování, konflikty, válka za nezávislost, průběh
a důsledky průmyslové revoluce)
19. Velká francouzská revoluce a napoleonské války (krize před revolucí, průběh revoluce, vláda
Napoleona Bonaparta, vídeňský kongres)
20. Vývoj Evropy a našich zemí v letech 1815 – 1848 (průběhy revolucí a národně osvobozenec-kých
hnutí, dělnické hnutí, české a slovenské národní obrození, vývoj v roce 1848, průmyslová revoluce
u nás)
21. Evropa a svět v letech 1848 – 1914 (rozvoj vědy a techniky, monopoly, občanská válka v USA,
sjednocení Itálie a Německa, vývoj Velké Británie, Francie, Japonska, boj o kolonie, vznik bloků,
dělnické hnutí)
22. Naše země v letech 1848 – 1914 (hospodářský, společenský a politický vývoj, politické a národní
hnutí)
23. 1. světová válka, vznik ČSR (příčiny, průběh, charakter a výsledky války, ruské revoluce, česká a
slovenská politika za války, odboj, vznik ČSR)
24. Svět mezi válkami (charakteristika, versailleský systém, poválečná krize, stabilizace, světová
hospodářská krize, vznik a vývoj fašismu, mezinárodní vztahy, vývoj Ruska a SSSR)
25. ČSR mezi válkami (politický a hospodářský vývoj, Mnichov a jeho důsledky, druhá republika)
26. 2. světová válka – naše země a zahraniční odboj (protektorát, jeho fungování, domácí a zahraniční odboj, vojáci v zahraničí, osvobození)
27. Druhá světová válka – svět (příčiny, vývoj na jednotlivých frontách, charakter, mezinárodní
vztahy, hnutí odporu, výsledky)
28. Vývoj světa od 2. světové války do poloviny 60. let (postupimská konference, studená válka, vývoj
v jednotlivých státech, rozpad koloniálního systému, válečné konflikty, vědeckotechnická revoluce,
kultura)
29. Vývoj světa od poloviny 60. let do současnosti (vývoj států, třetí svět, válečné konflikty, rozpad
sovětského bloku, vznik nových států, problémy moderního světa, kultura, věda)
30. Vývoj našich zemí od 2. světové války do současnosti (vývoj v obdobích 1945 – 1948, 1948 –
1953, 1953 – 1961, 1961 – 1968, období normalizace, krize režimu, vývoj po listopadu 1989)
V Prostějově dne 27. 9. 2021
Mgr. Miroslav Florík, v. r.
--------------------------------předseda PK

RNDr. Ing. Rostislav Halaš, v. r.
----------------------------------------------ředitel školy
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