
Dějepis

Dějepis sekunda

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 - Raně středověká Evropa a Byzanc
D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

Orientuje se na mapě raně středověké Evropy, vysvětlí 
příčiny stěhování národů

stěhování národů
rozpad Říše římské
Germáni a Slované
christianizace
Byzanc a Cařihrad
Hagia Sofia
Justinián
césaropapismus

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

Doloží úlohu raného křesťanství pro vznik prvních států stěhování národů
rozpad Říše římské
Germáni a Slované
christianizace
Byzanc a Cařihrad
Hagia Sofia
Justinián
césaropapismus

 Charakterizuje znaky byzantského slohu stěhování národů
rozpad Říše římské
Germáni a Slované
christianizace
Byzanc a Cařihrad
Hagia Sofia
Justinián
césaropapismus

 Vyloží okolnosti vzniku nejstarších státních útvarů na 
našem území a jejich postavení v Evropě

Slované
Sámo a Sámova říše
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Frankové
Velká Morava
Mikulčice a Velehrad
Mojmírovci
Rostislav
sv. Cyril a Metoděj

 Vyznačí na mapě hospodářská a kulturní centra Slované
Sámo a Sámova říše
Frankové
Velká Morava
Mikulčice a Velehrad
Mojmírovci
Rostislav
sv. Cyril a Metoděj

Tematický celek - Slované a Velká Morava
Slované
Sámo a Sámova říše
Frankové
Velká Morava
Mikulčice a Velehrad
Mojmírovci
Rostislav
sv. Cyril a Metoděj

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v 
evropských souvislostech

Popíše přínos (význam) sv. Cyrila a Metoděje

Bořivoj a sv. Ludmila
Přemyslovci
sv. Václav a Boleslav
Kosmova kronika
rotunda
bazilika
sdružená okna
patron
legenda

Tematický celek - Arabové a islám
 Vymezí rozsah říše Arabů islám

mešita
Mohamed
Mekka
Medina
hidžra

 Porovná hlavní zásady Koránu a Bible islám
mešita
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Mohamed
Mekka
Medina
hidžra

Tematický celek - Český stát v raném středověku; románský styl
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v 
evropských souvislostech

Sestaví rodokmen Přemyslovců Bořivoj a sv. Ludmila
Přemyslovci
sv. Václav a Boleslav
Kosmova kronika
rotunda
bazilika
sdružená okna
patron
legenda

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v 
evropských souvislostech

Pohovoří o osobě sv. Václava Bořivoj a sv. Ludmila
Přemyslovci
sv. Václav a Boleslav
Kosmova kronika
rotunda
bazilika
sdružená okna
patron
legenda

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v 
evropských souvislostech
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních 
stylů a uvede příklady významných kulturních památek

Pozná podle obrázků románské stavby a jejich prvky Bořivoj a sv. Ludmila
Přemyslovci
sv. Václav a Boleslav
Kosmova kronika
rotunda
bazilika
sdružená okna
patron
legenda

Tematický celek - Středověká kolonizace, vznik města a každodennost
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

Popíše důvody kolonizace a vznik středověkých měst kolonizace
trojpolní hospodaření
zákupní právo
městská práva
cechy
město: královské, horní, věnné a poddanské
Kutná Hora

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev Popíše (načrtne graf) vrstev středověké společnosti kolonizace
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středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

trojpolní hospodaření
zákupní právo
městská práva
cechy
město: královské, horní, věnné a poddanské
Kutná Hora

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

Osvětlí okolnosti vzniku Kutné Hory kolonizace
trojpolní hospodaření
zákupní právo
městská práva
cechy
město: královské, horní, věnné a poddanské
Kutná Hora

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

Uvede alespoň pět zajímavých informací o dolování stříbra 
v Kutné Hoře

kolonizace
trojpolní hospodaření
zákupní právo
městská práva
cechy
město: královské, horní, věnné a poddanské
Kutná Hora

Tematický celek - Poslední Přemyslovci
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v 
evropských souvislostech

Sestaví mapku českého státu za posledních Přemyslovců s 
dobovými změnami

Přemysl Otakar I.
Zlatá bula sicilská
Přemysl Otakar II.
Václav II.
pražský groš
Horní zákoník
Vlašský dvůr
Olomouc
Václav III.

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v 
evropských souvislostech

Vysvětlí význam Zlaté buly sicilské Přemysl Otakar I.
Zlatá bula sicilská
Přemysl Otakar II.
Václav II.
pražský groš
Horní zákoník
Vlašský dvůr
Olomouc
Václav III.

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v 

Popíše okolnosti vymření Přemyslovců po meči Přemysl Otakar I.
Zlatá bula sicilská
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evropských souvislostech Přemysl Otakar II.
Václav II.
pražský groš
Horní zákoník
Vlašský dvůr
Olomouc
Václav III.

Tematický celek - Lucemburkové; gotika
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v 
evropských souvislostech

Popíše nástup Lucemburků an český trůn a podle 
rodokmenu určí příbuzenské vztahy s Přemyslovci

Jan Lucemburský
Eliška Přemyslovna
Karel IV.
arcibiskupství
Karlova univerzita
Nové Město pražské
Vita Caroli
korunovační klenoty
Karlštejn
lomený oblouk
fiály
vnější opěrný systém
žebrová a křížová klenba
katedrála
M. z Arrasu
P. Parléř
Theodorik

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v 
evropských souvislostech
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních 
stylů a uvede příklady významných kulturních památek

Pozná gotické stavby a prvky Jan Lucemburský
Eliška Přemyslovna
Karel IV.
arcibiskupství
Karlova univerzita
Nové Město pražské
Vita Caroli
korunovační klenoty
Karlštejn
lomený oblouk
fiály
vnější opěrný systém
žebrová a křížová klenba
katedrála
M. z Arrasu
P. Parléř
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Theodorik
Tematický celek - Husitství
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život

Vysvětlí přínos vlády Karla IV. přijímání podobojí
Jan Hus
koncil
Zikmund
Kostnice
1. pražská defenestrace
Tábor
Čáslavský sněm
4 pražské artikuly
Jan Žižka
spanilé jízdy
vozová hradba
bitva u Domažlic a u Lipan

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život

Vysvětlí důvody vzniku revoluční situace přijímání podobojí
Jan Hus
koncil
Zikmund
Kostnice
1. pražská defenestrace
Tábor
Čáslavský sněm
4 pražské artikuly
Jan Žižka
spanilé jízdy
vozová hradba
bitva u Domažlic a u Lipan

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život

Připomene hlavní etapy Husova života přijímání podobojí
Jan Hus
koncil
Zikmund
Kostnice
1. pražská defenestrace
Tábor
Čáslavský sněm
4 pražské artikuly
Jan Žižka
spanilé jízdy
vozová hradba
bitva u Domažlic a u Lipan
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D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život

Vysvětlí podstatu artikulů přijímání podobojí
Jan Hus
koncil
Zikmund
Kostnice
1. pražská defenestrace
Tábor
Čáslavský sněm
4 pražské artikuly
Jan Žižka
spanilé jízdy
vozová hradba
bitva u Domažlic a u Lipan

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život

Popíše průběh husitských válek; práce s mapou přijímání podobojí
Jan Hus
koncil
Zikmund
Kostnice
1. pražská defenestrace
Tábor
Čáslavský sněm
4 pražské artikuly
Jan Žižka
spanilé jízdy
vozová hradba
bitva u Domažlic a u Lipan

Tematický celek - Jiří z Poděbrad a Jagellonci
 Ukáže cestu mírového poselstva Jiřího z Poděbrad Ladislav Pohrobek

Jiří z Poděbrad
Matyáš Korvín
utrakvismus
kompaktáta
Jagellonci
vladislavská gotika
bitva u Moháče

 Popíše roli Kutné Hory v době Jagellonců Ladislav Pohrobek
Jiří z Poděbrad
Matyáš Korvín
utrakvismus
kompaktáta
Jagellonci
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vladislavská gotika
bitva u Moháče

Tematický celek - Renesance
 Určí hlavní světová střediska renesance renesance

humanismus
sgrafito
portrét
Michelangello
Rafael
L. da Vinci
W. Shakespeare
knihtisk

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních 
stylů a uvede příklady významných kulturních památek

Pozná podle obrazové dokumentace renesanční stavby a 
prvky

renesance
humanismus
sgrafito
portrét
Michelangello
Rafael
L. da Vinci
W. Shakespeare
knihtisk

 Popíše důvody vzniku nového slohu renesance
humanismus
sgrafito
portrét
Michelangello
Rafael
L. da Vinci
W. Shakespeare
knihtisk

Tematický celek - Zámořské objevy
D-9-5-03 popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny 
a důsledky

Vyznačí na mapě světa nejdůležitější objevné plavby Kolumbus
koření
brambory
indiáni

D-9-5-03 popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny 
a důsledky

Popíše technická zdokonalení, která umožnila daleké 
plavby, a průběh plaveb, popř. přečte knihu nebo povídku s 
tematikou plaveb

Kolumbus
koření
brambory
indiáni

Tematický celek - Evropská reformace
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 Objasní evropskou reformaci a uvede její příčiny a průběh reformace
M. Luther
J. Kalvín
Jindřich VIII.
protestanti
anglikáni
hugenoti
náboženské války
katolictví
inkvizice
jezuité

 Zpracuje přehled shodných rysů jednotlivých zemí reformace
M. Luther
J. Kalvín
Jindřich VIII.
protestanti
anglikáni
hugenoti
náboženské války
katolictví
inkvizice
jezuité

Tematický celek - Český stát v 16. a 17. století, Habsburkové
D-9-5-04 objasní postavení českého státu v podmínkách 
Evropy a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie

Popíše nástup Habsburků na český trůn Ferdinand I.
konfese
Rudolf II. a Praha
astronomie
T. Brahe
J. Kepler
J. Jesenius (pitva)
rudolfínské sbírky
Rudolfův majestát
Fridrich Falcký
2. pražská defenestrace
Bílá hora
Staroměstská exekuce
exulant
protireformace

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v podmínkách 
Evropy a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie

Vytvoří obrazovou přímku Habsburků daného období, 
popř. jejich rodokmen

Ferdinand I.
konfese
Rudolf II. a Praha
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astronomie
T. Brahe
J. Kepler
J. Jesenius (pitva)
rudolfínské sbírky
Rudolfův majestát
Fridrich Falcký
2. pražská defenestrace
Bílá hora
Staroměstská exekuce
exulant
protireformace

 Popíše přínos doby Rudolfa II. Ferdinand I.
konfese
Rudolf II. a Praha
astronomie
T. Brahe
J. Kepler
J. Jesenius (pitva)
rudolfínské sbírky
Rudolfův majestát
Fridrich Falcký
2. pražská defenestrace
Bílá hora
Staroměstská exekuce
exulant
protireformace

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky

Popíše 2. pražskou defenestraci a její důsledky Ferdinand I.
konfese
Rudolf II. a Praha
astronomie
T. Brahe
J. Kepler
J. Jesenius (pitva)
rudolfínské sbírky
Rudolfův majestát
Fridrich Falcký
2. pražská defenestrace
Bílá hora
Staroměstská exekuce
exulant
protireformace
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