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Vzdělávací oblast- Předmět- 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ 

DOBY 

 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 

války a posoudí její důsledky 

 na příkladech evropských dějin 

konkretizuje absolutismus, konstituční 

monarchie, parlamentarismus 

 uvede zásadní historické události v naší 

zemi v daném období   

 pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých 

dějin v novověku 

 formuluje názor na vybrané 

filmové/audiovizuální dílo a porovnává ho 

s názorem ostatních  

 v diskusi zaujímá postoj k zobrazovaným 

etickým hodnotám a estetickým kvalitám 

sledovaného filmu nebo televizního 

programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zámořské objevy a počátky 

dobývání světa  

 český stát a velmoci v 15.–18. 

století  

 projekce a analýzy vybraných 

filmů základních proudů 

audiovize 

 

8. 

 

SV 

VDO 

- občan, občanská 

společnost a stát 

 

VMEaGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

- objevujeme 

Evropu a svět 

 

MkV 

- lidské vztahy 

- etnický původ 

- multikulturalita 

- princip sociálního 

smíru a solidarity 

 

ČJ 

Z 
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Vzdělávací oblast- Předmět- 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 

 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 

politické a kulturní změny ve vybraných 

zemích a u nás, které charakterizují 

modernizaci společnosti  

 objasní souvislost mezi událostmi 

francouzské revoluce a napoleonských 

válek na jedné straně a rozbitím starých 

společenských struktur v Evropě na straně 

druhé  

 porovná jednotlivé fáze utváření 

novodobého českého národa v souvislosti 

s národními hnutími vybraných evropských 

národů  

 charakterizuje emancipační úsilí 

významných sociálních skupin; uvede 

požadavky formulované ve vybraných 

evropských revolucích  

 na vybraných příkladech demonstruje 

základní politické proudy 

 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 

 uvede základní historické události v naší 

zemi v 19. století  

 vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti 

českých dějin 19. století   

 

 Velká francouzská revoluce 

a napoleonské období, jejich vliv 

na Evropu a svět; vznik USA 

 industrializace a její důsledky pro 

společnost; sociální otázka 

 národní hnutí velkých a malých 

národů; utváření novodobého 

českého národa 

 revoluce 19. století jako 

prostředek řešení politických, 

sociálních a národnostních 

problémů  

 politické proudy 

(konzervativismus, liberalismus, 

demokratismus, socialismus), 

ústava, politické strany, občanská 

práva  

 kulturní rozrůzněnost doby  

 konflikty mezi velmocemi, 

kolonialismus 

 úcta k lidské osobě – lidská 

práva, zdroje lidských práv, 

svoboda, rovnost, potenciality 

člověka, pozitivní hodnocení 

druhých v obtížných situacích, 

občanská zralost 

 

8. 

 

SV 

VDO 

- občan, občanská 

společnost a stát 

- formy participace 

občanů 

v politickém 

životě 

- principy  

demokracie jako 

formy vlády 

a způsobu 

rozhodování 

 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy 

životního 

prostředí 

- vztah člověka 

k prostředí 

 

MeV 

- stavba mediálních 

sdělení 

- vnímání autora 

mediálních 

sdělení 

 

ČJ 

Z 

HV 

VV 
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Vzdělávací oblast- Předmět- 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 rozlišuje rozdíly ve způsobu života 

společnosti jednotlivých historických etap 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 

 

8.  

 

SV 

  

 


