CHARAKTERISTIKA MATURITNÍHO PŘEDMĚTU – PROFILOVÁ ZKOUŠKA
Název maturitního předmětu:

DĚJEPIS
Zákonné podmínky:

celková doba podle učebního plánu školního vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání
nejméně 144 vyučovacích hodin
Doporučené podmínky:
volitelný předmět Dějepisný seminář ve 3. a 4. ročníku studia
Forma maturitní zkoušky: ústní zkouška
Podrobnější popis formy zkoušky:




25 témat, téma se losuje
příprava 15 minut, zkoušení 15 minut
hodnotí se znalosti, ale i schopnost vyvozovat a hledat souvislosti, orientovat se ve
schématech, apod.

Maturitní témata
1.

Studium dějin, pravěk
Historie jako věda, metody, prameny, členění dějin; periodizace pravěku, antropogeneze,
pravěké kultury

2.

Staroorientální státy
Vznik civilizace, první státní útvary

3.

Starověké Řecko
Řecká demokracie a její podíl na formování evropské kultury

4.

Starověký Řím
Římské impérium a jeho vliv na další vývoj Evropy

5.

Počátky středověku
Vytváření feudální společnosti v Evropě, první feudální státy v 5.–9. století

6.

Raný středověk
Vznik českého státu a jeho vývoj v mezinárodních souvislostech v 10.–12. století

7.

Vrcholný středověk
Rozvinutá feudální společnost v Evropě, český stát ve 13.–15. století

8.

Reformace v českých zemích a v Evropě
Příčiny reformace, Hus a husitství, Luther, Kalvín a vliv jejich učení

9.

Evropa a svět na úsvitu novověku
Renesance, zámořské objevy, náboženské války a evropské státy v 16. a na poč. 17. století

10.

Vestfálský systém
Absolutismus a parlamentarismus v evropských státech, rozklad mezinárodního systému
v 18. století

11.

Věk revolucí
Význam osvícenství, vznik USA, francouzská revoluce a napoleonské války, mechanismus
revolucí a jejich srovnání

12.

Éra vídeňského systému a revoluční rok 1848
Vídeňský kongres a jeho důsledky, předbřeznová doba v Rakousku, národní obrození
v 1. polovině 19. století

13.

Průmyslové revoluce, modernizace a sociální hnutí v 19. století
Změny ekonomiky a společnosti, vznik ideologií, odraz ve vývoji českých zemí

14.

Evropa a svět ve 2. polovině 19. století
Změna v mocenském uspořádání Evropy a východní otázka, vrchol kolonialismu, krize a
vzestup USA

15.

První světová válka a poválečný řád
Mezinárodní vztahy na počátku 20. století, průběh války, mírové uspořádání a Společnost
národů

16.

Evropa a svět ve 20. letech
Mezinárodní politika v době versailleského systému, počátky fašistických komunistických
režimů

17.

Vznik Československa a jeho vývoj ve 20. letech
Protirakouský odboj a počátky první republiky, ČSR v mezinárodních vztazích

18.

Krize demokracie ve 30. letech a její dopad na ČSR
Světová hospodářská krize a vzestup nacismu, politika appeasementu, mnichovská konference

19.

Druhá světová válka
Příčiny, průběh a výsledky největšího konfliktu dějinách, holocaust

20.

Československo v období okupace a protifašistický odboj
Život v protektorátu, struktury a formy odbojové činnosti

21.

Bipolární svět a studená válka
Střet USA a SSSR ve 2. polovině 20. století, lokální konflikty, vývoj států západního
a východního bloku

22.

Evropská integrace
Myšlenka sjednocené Evropy, vznik a vývoj Společenství, problémy integrace

23.

Dekolonizace a vstup „třetího světa“ do dějin
Rozklad evropského koloniálního panství, problémy rozvojového světa

24.

Československo v období komunismu
Třetí republika, charakter komunistické moci a její vývojové fáze, sametová revoluce

25.

Evropa a svět po roce 1989
Multipolární svět a nové konflikty, rozpad Československa a vývoj České republiky

Projednáno v předmětové komisi dne 30.8.2017.
Schváleno ředitelem školy dne 12.9.2017.
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