
Dějepis

Dějepis 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Pozdní středověk

Evropa a naše země v předvečer 30 leté války
Evropský odboj proti Habsburkům
Útoky Turků a Tatarů, obrana proti nim

 objasní postavení českého státu v podmínkách mocensky a 
nábožensky rozdělené Evropy

Naše země za třicetileté války
Evropa a naše země v předvečer 30 leté války
Evropský odboj proti Habsburkům
Třicetiletá válka a její důsledky
Naše země za třicetileté války
Rekatolizace

 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a její 
dopady

Barokní kultura
Počátky kapitalismu v Anglii (buržoazní revoluce)
Absolutismus v Evropě (Francie, Prusko, Rusko)
Osvícenský absolutismus (Marie Terezie, Josef II)

 posoudí rozdíly mezi jednotlivými vládními formami a 
uvede příklady

Vznik USA
Tematický celek - Počátky novověku
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány

Barokní kultura

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které se 
staly součástí světového kulturního dědictví

Klasicismus a romantismus

D-9-5-06 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních 
stylů a uvede příklady významných kulturních památek

rozpozná podle znaků jednotlivé kulturní styly, uvede 
příklady představitelů a památek

Nástup kapitalismu v EvropěD-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, 

objasní podstatu modernizace společnosti v souvislosti s 
ekonomickými, sociálními, politickými a kulturními Osvícenství, rozvoj vědeckého poznání, barokní kultura



Dějepis 8. ročník

Průmyslová revoluce, změny v myšlení společnosti
Ekonomické a společenské předpoklady pro revoluční rok 
1848

které charakterizují modernizaci společnosti změnami ve vybraných zemích a u nás

Století páry - rozmach průmyslové revoluce
Tematický celek - Novověk
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi Francouzské 
revoluce a napoleonských válek a rozbitím starých 
společenských struktur v Evropě

chápe souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a 
napoleonských válek a rozbitím starých evropských 
společenských struktur

Francouzská revoluce, napoleonská doba

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 
českého národa v souvislosti s národními hnutími 
vybraných evropských národů

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého 
národa s národními hnutími ostatních evropských národů

České národní obrození

 uvede požadavky skupin revolucionářů ve vybraných 
evropských revolucích a hnutích - demonstruje tak hlavní 
politické proudy

Rok 1848 v našich zemích

Evropa v 2 pol 19 stoletíD-9-6-04 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

vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení 
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa, 
včetně jejich důsledků

Vznik Rakouska - Uherska

Evropa v 2 pol 19 století
Svět v 2 pol 19 století - občanská válka v USA

D-9-6-04 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

charakterizuje soupeření mezi velmocemi, lokalizuje jejich 
kolonie, vyvodí jejich význam pro velmoci a dopad 
koloniální politiky pro domorodé obyvatelstvo Vznik Rakouska - Uherska

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
- Osvícenský absolutismus - Marie Terezie a Josef II.
 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
- Evropa a USA v 18. století - typy společenského zřízení

  

Mezipředmětové závislosti

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
objasní podstatu modernizace společnosti v souvislosti s ekonomickými, 
sociálními, politickými a kulturními změnami ve vybraných zemích a u nás

--> Fyzika -> 8. ročník -> má představu o zdrojích energie, jejich obecné účinnosti a 
vztahu k přírodnímu prostředí
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