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Tematické okruhy pro ústní maturitní zkoušku z dějepisu 

 

Antický svět (starověké Řecko, starověký Řím, kulturní dědictví antiky) 

Český stát za Přemyslovců (počátky české státnosti, rozvoj státu ve 13. a na 
počátku 14.stol) 

Lucemburkové a český stát  (politický, společenský a kulturní vývoj ve 14. a na 

počátku 15. století) 

Husitství (příčiny, průběh a výsledky hnutí v 1. polovině 15. století) 

Soupeření Anglie a Francie, vývoj obou zemí po stoleté válce 

Český stát v době poděbradské a jagellonské (politický, společenský a kulturní 
vývoj) 

Objevné plavby (příčiny, průběh, důsledky) 

Středoevropské soustátí pod nadvládou Habsburků, třicetiletá válka 

(společenský vývoj po r. 1526, příčiny konfliktu, jeho fáze, důsledky pro české 
země) 

Velká francouzská revoluce (situace v zemi před revolucí, příčiny, průběh a 

výsledky revoluce 

Napoleonská Francie a Evropa (společenské změny ve Francii, válečné 

konflikty, vídeňský kongres a jeho důsledky) 

České země v době tereziánské a josefínské (politický vývoj, reformy a jejich 
důsledky) 

1. a 2. průmyslová revoluce (vynálezy, hospodářské a sociální změny) 

Vznik USA a vývoj od počátku 20. století (boj amerických osad za nezávislost, 

válka Severu a Jihu, společenský a hospodářský vývoj) 

Vznik Islámu, Arabové a Evropa (náboženství, kultura, situace na Pyrenejském 

poloostrově) 

Vývoj v Rusku do konce 17. stol. do 1. světové války (reformy Petra Velikého, 
politická a společenská situace za posledních Romanovců) 

Vznik velkých národních států – Itálie a Německa v 19. stol. (příčiny snah o 
sjednocení, průběh a důsledky) 

Revoluce 1848/1849 (příčiny, průběh a výsledky revolučního hnutí ve Francii, 
Německu, Itálii, habsburské monarchii a českých zemích) 

České země v 2. pol. 19. století (politický, hospodářský a kulturní vývoj od 

neoabsolutismu do počátku 20. stol.) 
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1. světová válka (vojenské bloky, průběh války, ruská revoluce, 1. 

československý odboj, důsledky války) 

Vznik ČSR a vývoj republiky ve 20. a 30. letech 20. století (formování státu, 

národnostní otázka, politická a hospodářská situace) 

 Mezinárodní vztahy mezi dvěma světovými válkami (uspořádání poválečného 
světa, vznik autoritativních režimů v Itálii, Německu, SSSR, hospodářský vývoj, 

cesta k válce) 

 2. světová válka (vojenské bloky, průběh války, protektorát, 2. 

československý odboj, holocaust, bilance války) 

 Proměny poválečného světa (postupimská konference, počátek studené války, 
západní demokracie, integrační procesy. Dekolonizace, ohniska napětí) 

Situace v sovětském bloku (politický a hospodářský vývoj v SSSR a jeho 
satelitech od 2.světové války do roku 1989) 

Vývoj v poválečném Československu (obnova republiky, nástup komunistů 
k moci, hospodářská  a politická situace, obnova demokracie, vznik ČR) 


