
Dějepis

Dějepis kvarta

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanská
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence k podnikavosti
• Kompetence k učení
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí 
Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

Ukáže na mapě kolonie evropských velmocí kolonie
imperialismus
Trojspolek a Trojdohoda

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí 
Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

Odliší a na mapě ukáže státy Trojspolku a Trojdohody a 
popíše jejich vzájemné vztahy

kolonie
imperialismus
Trojspolek a Trojdohoda

Tematický celek - 1. světová válka a Říjnová revoluce v Rusku
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky

Vysvětlí příčiny první světové války, popíše sarajevský 
atentát

Centrální mocnosti
Dohoda
František Josef I.
sarajevský atentát
František Ferdinand d´Este
mobilizace
západní a východní fronta
nástupnické státy
reparace
mírové smlouvy
W. Wilson
Aurora
bolševici
socialismus
komunismus
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Sovětský svaz
V. I. Lenin
J. V. Stalin

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky

Vyznačí na mapě Balkánu důležité oblasti, sestaví časovou 
přímku průběhu válečných operací

Centrální mocnosti
Dohoda
František Josef I.
sarajevský atentát
František Ferdinand d´Este
mobilizace
západní a východní fronta
nástupnické státy
reparace
mírové smlouvy
W. Wilson
Aurora
bolševici
socialismus
komunismus
Sovětský svaz
V. I. Lenin
J. V. Stalin

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky

Vyjmenuje výsledky první světové války a zakreslí územní 
změny v Evropě na mapě

Centrální mocnosti
Dohoda
František Josef I.
sarajevský atentát
František Ferdinand d´Este
mobilizace
západní a východní fronta
nástupnické státy
reparace
mírové smlouvy
W. Wilson
Aurora
bolševici
socialismus
komunismus
Sovětský svaz
V. I. Lenin
J. V. Stalin

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky

Vyjmenuje dle vlastního výběru pět důležitých vynálezů 
války (zbraní)

Centrální mocnosti
Dohoda
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František Josef I.
sarajevský atentát
František Ferdinand d´Este
mobilizace
západní a východní fronta
nástupnické státy
reparace
mírové smlouvy
W. Wilson
Aurora
bolševici
socialismus
komunismus
Sovětský svaz
V. I. Lenin
J. V. Stalin

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů

Popíše průběh Říjnové revoluce a definuje komunismus Centrální mocnosti
Dohoda
František Josef I.
sarajevský atentát
František Ferdinand d´Este
mobilizace
západní a východní fronta
nástupnické státy
reparace
mírové smlouvy
W. Wilson
Aurora
bolševici
socialismus
komunismus
Sovětský svaz
V. I. Lenin
J. V. Stalin

Tematický celek - Československá republika 1918–1938
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí

Připomene v obrysech životopis TGM T. G. Masaryk
E. Beneš
M. R. Štefánik
odboj a legie
ČNR
Ústava ČSR a dělba moci
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demokracie
národnostní menšina
Malá dohoda
Mnichovská dohoda
první a druhá republika
E. Hácha

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí

Popíše vznik ČSR T. G. Masaryk
E. Beneš
M. R. Štefánik
odboj a legie
ČNR
Ústava ČSR a dělba moci
demokracie
národnostní menšina
Malá dohoda
Mnichovská dohoda
první a druhá republika
E. Hácha

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí

Sestaví podobu politického systému a územního členění 
ČSR a vyznačí na mapě hlavní průmyslové a zemědělské 
oblast

T. G. Masaryk
E. Beneš
M. R. Štefánik
odboj a legie
ČNR
Ústava ČSR a dělba moci
demokracie
národnostní menšina
Malá dohoda
Mnichovská dohoda
první a druhá republika
E. Hácha

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí

Popíše důsledky vzniku Mnichovské dohody T. G. Masaryk
E. Beneš
M. R. Štefánik
odboj a legie
ČNR
Ústava ČSR a dělba moci
demokracie
národnostní menšina
Malá dohoda
Mnichovská dohoda
první a druhá republika
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E. Hácha
Tematický celek - Fašismus a nacismus;
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence pro 
svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a 
jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv

Vysvětlí hlavní znaky totalitního systému fašismus
B. Mussolini
nacismus
A. Hitler
akcie a burza
Černý čtvrtek (pátek)
inflace
rasismus
norimberské zákony
holocaust a genocida
anšlus Rakouska

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence pro 
svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a 
jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv

Popíše nástup Mussoliniho a Hitlera k moci fašismus
B. Mussolini
nacismus
A. Hitler
akcie a burza
Černý čtvrtek (pátek)
inflace
rasismus
norimberské zákony
holocaust a genocida
anšlus Rakouska

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence pro 
svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu
D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a 
jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv

Uvede příklady pronásledování Židů fašismus
B. Mussolini
nacismus
A. Hitler
akcie a burza
Černý čtvrtek (pátek)
inflace
rasismus
norimberské zákony
holocaust a genocida
anšlus Rakouska

Tematický celek - Světová hospodářská krize
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky

Objasní vybrané pojmy fašismus
B. Mussolini
nacismus
A. Hitler
akcie a burza
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Černý čtvrtek (pátek)
inflace
rasismus
norimberské zákony
holocaust a genocida
anšlus Rakouska

Tematický celek - 2. světová válka
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí

Sestaví tabulku klíčových událostí Protektorát Čechy a Morava
blesková a podivná válka
W. Churchill
Terezín
R. Heydrich a heydrichiáda
Lidice a Ležáky
Stalingrad
Velká trojka
Pearl Harbor
Den D (Normandie)
Slovenské národní povstání
Hirošima a Nagasaki
Květnové povstání
norimberský proces

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí

Orientuje se na mapě druhé světové války a vyznačí hlavní 
bojiště a místa konferencí

Protektorát Čechy a Morava
blesková a podivná válka
W. Churchill
Terezín
R. Heydrich a heydrichiáda
Lidice a Ležáky
Stalingrad
Velká trojka
Pearl Harbor
Den D (Normandie)
Slovenské národní povstání
Hirošima a Nagasaki
Květnové povstání
norimberský proces

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí

Do mapy ČSR zanese fakta související s osvobozováním ČSR 
a podle mapy vypráví o závěru války u nás

Protektorát Čechy a Morava
blesková a podivná válka
W. Churchill
Terezín
R. Heydrich a heydrichiáda
Lidice a Ležáky
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Stalingrad
Velká trojka
Pearl Harbor
Den D (Normandie)
Slovenské národní povstání
Hirošima a Nagasaki
Květnové povstání
norimberský proces

Tematický celek - Poválečný bipolární svět, studená válka
D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce
D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí

Vyznačí na mapě svět rozdělený do bloků a hranice zemí, 
které byly politicky rozdělené

supervelmoci
Marshallův plán
Trizonie, SRN a NDR
NATO
Varšavská smlouva
železná opona
studená válka
kult osobnosti
RVHP
Berlínská krize

Tematický celek - ČSR 1945–1989
D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce

Vysvětlí příčiny a průběh nástupu komunistické strany k 
moci

Kubánská (Karibská) krize
Vietnam
dekolonizace

odsun Němců
Benešovy dekrety
Únor 1948
K. Gottwald
politické procesy
H. Pika
M. Horáková
pozemková reforma a JZD
znárodňování
ČSSR
reformisté
pražské jaro 1968
A. Dubček
srpnová okupace
normalizace
J. Palach
G. Husák
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D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce

Popíše důsledky totality na politiku, hospodářství, právo 
apod.

Kubánská (Karibská) krize
Vietnam
dekolonizace

odsun Němců
Benešovy dekrety
Únor 1948
K. Gottwald
politické procesy
H. Pika
M. Horáková
pozemková reforma a JZD
znárodňování
ČSSR
reformisté
pražské jaro 1968
A. Dubček
srpnová okupace
normalizace
J. Palach
G. Husák

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce

Vysvětlí průběh pražského jara 1968 a následné 
normalizaci

Kubánská (Karibská) krize
Vietnam
dekolonizace

odsun Němců
Benešovy dekrety
Únor 1948
K. Gottwald
politické procesy
H. Pika
M. Horáková
pozemková reforma a JZD
znárodňování
ČSSR
reformisté
pražské jaro 1968
A. Dubček
srpnová okupace
normalizace
J. Palach
G. Husák
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Tematický celek - Současný svět (po r. 1989)
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

Na mapě Evropy popíše změny po r. 1989 M. Gorbačov
přestavba (perestrojka)
Jan Pavel II.
přestavba (perestrojka)
Solidarita
pád Berlínské zdi
rozpad SSSR a SFRJ
Evropská unie

sametová revoluce
V. Havel
Občanské fórum
svobodné volby
privatizace
restituce
rozpad ČSFR

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

Ve vybraných státech popíše konec totalitních režimů M. Gorbačov
přestavba (perestrojka)
Jan Pavel II.
přestavba (perestrojka)
Solidarita
pád Berlínské zdi
rozpad SSSR a SFRJ
Evropská unie

sametová revoluce
V. Havel
Občanské fórum
svobodné volby
privatizace
restituce
rozpad ČSFR

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

Zakreslí současnou rozlohu Evropské unie M. Gorbačov
přestavba (perestrojka)
Jan Pavel II.
přestavba (perestrojka)
Solidarita
pád Berlínské zdi
rozpad SSSR a SFRJ
Evropská unie
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sametová revoluce
V. Havel
Občanské fórum
svobodné volby
privatizace
restituce
rozpad ČSFR

Tematický celek - ČSFR po r. 1989
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

Popíše průběh a důsledky tzv. sametové revoluce M. Gorbačov
přestavba (perestrojka)
Jan Pavel II.
přestavba (perestrojka)
Solidarita
pád Berlínské zdi
rozpad SSSR a SFRJ
Evropská unie

sametová revoluce
V. Havel
Občanské fórum
svobodné volby
privatizace
restituce
rozpad ČSFR

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

Připomene význam Václava Havla M. Gorbačov
přestavba (perestrojka)
Jan Pavel II.
přestavba (perestrojka)
Solidarita
pád Berlínské zdi
rozpad SSSR a SFRJ
Evropská unie

sametová revoluce
V. Havel
Občanské fórum
svobodné volby
privatizace
restituce
rozpad ČSFR
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D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

Zmíní rozpad ČSFR M. Gorbačov
přestavba (perestrojka)
Jan Pavel II.
přestavba (perestrojka)
Solidarita
pád Berlínské zdi
rozpad SSSR a SFRJ
Evropská unie

sametová revoluce
V. Havel
Občanské fórum
svobodné volby
privatizace
restituce
rozpad ČSFR

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
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