
Seminář dějepisu

Seminář dějepisu septima

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

ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Starověký blízký východ: staroorientální státy

monoteismusRozezná charakteristické rysy materiální a duchovní kultury civilizací na Blízkém a 
Dálném východě polyteismus
Identifikuje charakteristické rysy státu, struktury společnosti, materiální a duchovní 
kultury

centralizovaný stát

Tematický celek - Antické civilizace
monoteismus
polyteismus
ústava
areopag

Vysvětlí principy antické demokracie, uvede příklady antického odkazu

ostrakon
Starý zákon
Palestina

Rozezná charakteristické rysy judaismu

Nový zákon
diasporaPopíše vznik židovské diaspory
Pentateuch
evangeliumPopíše vznik a šíření křesťanství
Ježíš
evangeliumCharakterizuje Bibli a vysvětlí základy křesťanství a jeho vliv na utváření prvních států
Ježíš
evangeliumOrientuje se ve vztahu křesťanství a státu a v proměnách tohoto vztahu
Ježíš

Tematický celek - Střetávání křesťanské Evropy s jinými kulturami
Vymezí arabský svět a islámskou kulturu, hidžra
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Muhammad
Mekka a Medina
islám
hidžra
Muhammad
Mekka a Medina
islám

Porovná islámskou a křesťanskou společnost a identifikuje jejich základní odlišnosti,

šiíté a sunnité
hidžra
Muhammad
Mekka a Medina
islám

Identifikuje projevy arabské kultury

šiíté a sunnité
Tematický celek - Životní styl středověku, středověký český stát

kolonizace vnitřní a vnější
trojpolní hospodaření
naturální a peněžní hospodaření
šlechta vyšší a nižší
dvorská a rytířská kultura
městská privilegia
městská správa

Identifikuje charakteristické rysy v oblasti kultury, životního stylu a každodenního života 
středověké společnosti

románský a gotický sloh
Tematický celek - Raně novověká společnost, krize církve

reformace
schizma

Popíše společenské problémy a ekonomické změny 15. a 16. století

kalvinismus
utopiePorovná a vyhodnotí učení reformátorů a objasní kořeny renesance a humanismu
renesance
Liga evropských panovníkůPopíše přínos snah Jiřího z Poděbrad
defenestrace
jezuitéRozliší charakteristické znaky raně novověké a novověké společnosti
osvícenský absolutismus, Deklarace práv

Tematický celek - Habsburská monarchie, Evropa a svět v 18. století
jezuité
osvícenský absolutismus, Deklarace práv

Porovná první ústavní dokumenty

Vídeňský kongres
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Německý spolek
Vysvětlí vybrané pojmy Německý spolek
Tematický celek - Národní hnutí a proudy 19. století

antisemitismus
nacionalismus
soc. darwinismus

Rozliší konkrétní příklady novodobého nacionalismu

socialismus
hilsneriáda
liberalismus
rasa
rasismus
marxismus

Orientuje se ve vývoji česko-německých vztahů v 19. století a na počátku 20. století

demokracie
prům. revoluce
generace NO

Rozezná charakteristické rysy životního stylu v Evropě a v českých zemích na konci 19. 
století a na počátku 20. století

industrializace
Tematický celek - Velká Británie v 19. stol., Viktorie
Charakterizuje osobnost královny Viktorie a objasní její historický význam královna Viktorie

viktoriánská éra
Trojdohoda
kolonialismus
Britské impérium
dominium

Podá přehled o důležitých okamžicích britských dějin daného období

britský ústavní systém
Tematický celek - Rakousko-Uhersko, František Josef I.
Charakterizuje osobnost císaře Františka Josefa I. a objasní jeho historický význam František Josef I.

rakousko-uherské vyrovnání
Trojspolek

Podá přehled o důležitých okamžicích rakousko-uherských (českých) dějin daného 
období

Prosincová ústava
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