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MATURITNÍ TÉMATA z DĚJEPISU pro školní rok 2017/2018 

Jarní a podzimní termín 

1. ZEMĚDĚLSKÉ CIVILIZACE  

● počátky lidstva, neolitická revoluce, Keltové, pravěká kultura, vznik prvních 

starověkých států, jejich společné i rozdílné rysy 

2. ANTIKA 

● řecké dějiny a kultura antického Řecka, dějiny římské republiky, římské císařství, 

kultura antického Říma 

3. ZROZENÍ EVROPY A JEJÍ MOCENSKÁ CENTRA, STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST 

● středověký svět, činnost a význam církve, raně středověké státy, Byzantská říše, 

Svatá říše římská, středověká společnost, křížové výpravy, první mocenská 

soupeření  

4. ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVCU 

● Velká Morava, první Přemyslovci, utváření českého státu, první králové, rozvoj 

českého státu za vlády posledních Přemyslovců 

5. ČESKÝ STÁT ZA LUCEMBURKU A JAGELLONCU 

● Lucemburští panovníci, husitské války, Jiří z Poděbrad, Jagellonci a nástup Habsburků 

6. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 

● jejich příčiny a důsledky pro Evropu, mimoevropské civilizace, původní obyvatelé, 

vytváření prvních kolonií i koloniálních říší  

7. EVROPA NA ROZHRANÍ NOVOVĚKU 

● důležité politické, ekonomické a myšlenkové změny ve společnosti, renesance, 

humanismus, reformace, katolická reformace, stavovství, panovnický absolutismus a 

počátky parlamentarismu 

8. VĚK REVOLUCÍ 

● osvícenství a jeho politické důsledky, osvícenský absolutismus, vznik USA, Velká 

francouzská revoluce, Napoleon Bonaparte, vídeňský kongres 

9. TEP PRUMYSLOVÉ DOBY I 

● průmyslová revoluce, nové myšlenkové směry a zrod kapitalistické společnosti, 

významná národní hnutí, revoluční rok 1848 

10. TEP PRUMYSLOVÉ DOBY II 

● politické poměry ve 2. polovině 19. století (Velká Británie jako vedoucí světová 

velmoc, Francie mezi císařstvím a republikou, sjednocení Německa a Itálie, vznik 

nové světové velmoci USA, kolonialismus, modernizace společenského a politického 

života v habsburské monarchii)  

11. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 
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● Evropa v předvečer konfliktu, průběh a charakter války, Ruská revoluce a občanská 

válka, česká společnost za první světové války 

 

12. … A ZMĚNĚN SVĚT  

● konec první světové války a její dopady, versailleský mírový systém, nová mapa 

Evropy, 20. léta – léta prosperity, velká hospodářská krize 

13. DEMOKRACIE VERSUS DIKTATURA 

● ideologie 20. století – komunismus, fašismus a nacismus (příčiny totalitních režimů, 

jejich charakteristika a srovnání), Stalinova vláda v SSSR, nástup nacismu k moci, 

španělská občanská válka, rozpad versailleského systému 

14. ČESKOSLOVENSKÝ STÁT 1918 – 1939 

● vznik Československa a jeho obtížné vytváření, demokratický politický systém a 

hlavní politické strany, zahraniční politika, hospodářská krize, ohrožovaná 

demokracie, mnichovská dohoda, druhá republika  

15. DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA I 

● počátek druhé světové války a západní tažení, východní fronta, mimoevropská 

bojiště a úsilí o porážku Japonska, den D, závěrečné boje a následné osvobození 

16. DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA II 

● charakter války, proměna britské politiky, klíčová politická jednání, představy o 

poválečné podobě světa, ustavující zasedání OSN, perzekuce Židů a válečné zločiny, 

Norimberský proces 

17. ČESKÁ SPOLEČNOST ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY (1939-1945) 

● vyhlášení protektorátu Čechy a Morava, okupační správa, uzavření českých vysokých 

škol, charakteristika domácího a zahraničního odboje a jeho centra, atentát na  

R. Heydricha, heydrichiáda,  samostatný Slovenský stát, význam slovenského 

národního povstání , osvobození Československa 

18. ROZDĚLENÝ SVĚT 

● poválečné uspořádání a vznik bipolárního světa, Trumanova doktrína, Marshallův 

plán, železná opona, studená válka, první berlínská krize a vývoj poválečného 

Německa, Československo v letech 1945-1948 

19. POČÁTEK ROZKLADU KOLONIÁLNÍCH MOCNOSTÍ V ASII 

● příčiny procesu dekolonizace, konflikt v Indočíně, korejská válka, komunistická Čína a 

Tibet, poválečná rekonstrukce Japonska, hospodářské, sociální a politické problémy 

zemí třetího světa, odraz politického soupeření mezi Západem a Východem  

20. KONFLIKTY NA STŘEDNÍM A BLÍZKÉM VÝCHODĚ 

● ohniska a příčiny konfliktů, charakteristika judaismu a postavení Židů v dějinách, 

sionismus, antisemitismus, holocaust, vznik státu Izrael, arabsko-izraelské konflikty, 

pilíře a šíření islámské víry, islámská revoluce v Íránu, konflikty v Perském zálivu  

21. VÝCHODNÍ BLOK 
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● vznik východního bloku, jeho charakteristika a sjednocení (RVHP a Varšavská 

smlouva), kult osobnosti, neúspěšné pokusy o sovětizaci, sovětsko-jugoslávská 

roztržka, Stalinova smrt a boj o nástupnictví, Chuščovova politika, povstání v zemích 

východního bloku, nástup L. Brežněva k moci, sovětský kosmický program 

22. „TOTALITNÍ ČESKOSLOVENSKO“  - ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1948-1968 

● komunistický převrat a jeho následky, sovětizace, politické procesy, proměny 

v hospodářství – zemědělství i průmysl,  změněná společnost, měnová reforma, 

vyhlášení socialistického státu, pokusy o reformy, „pražské jaro“ 1968 

23. „SPOUTANÁ SPOLEČNOST“ -  ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1968-1993 

● sovětská vojenská intervence, zlomení odporu, charakteristika „normalizace“, Charta 

77, oslabování komunistického režimu, pád komunistického režimu, utváření nové 

demokracie a vznik samostatné České republiky  

24. ZÁPADNÍ EVROPA A USA  

● společná bezpečnostní politika Západu, počátky evropské integrace, vývoj v USA, 

Velké Británii, Francii a SRN po druhé světové válce, americký vliv v poválečném 

světě 

25. DEKOLONIZACE 

● Velká Británie a Commonwealth, Jihoafrická republika, poválečný vývoj v Indii 

francouzská koloniální politika, zahraniční politika Velké Británie a Francie 

26. MEZI NAPĚTÍM A UVOLNĚNÍM (60. léta až 80. léta 20. století)  

● americká zahraniční politika, sovětská zahraniční politika, sovětská invaze do 

Afghánistánu, poměr sil mezi USA a SSSR, druhá berlínská krize, konference 

v Helsinkách, nová spirála zbrojení, odzbrojení, mezinárodní spolupráce na konci 

studené války, sjednocení Německa 

27. SPOJENÉ STÁTY A LATINSKÁ AMERIKA 

● Monroeova doktrína, mocenské ambice USA ve Střední Americe, ohniska napětí na 

americkém kontinentě, charakteristika režimů v těchto oblastech  

28. KUBA A KARIBSKÁ KRIZE 

● první obyvatelé a první Evropané, vrchol kolonialismu, války o nezávislost, americký 

vliv na ostrově, revoluce F. Castra, karibská krize, současnost  

29. ROZPAD SOVĚTSKÉHO SVAZU A VÝCHODNÍHO BLOKU 

● Gorbačovovy reformní snahy, národnostní konflikty v Sovětském svazu, zánik 

Sovětského svazu, krize a rozpad východního bloku, problémy transformace 

postsovětských zemí, formování nové Evropy  

30. PRAHA JAKO KULTURNÍ METROPOLE 

● významné památky Prahy z doby románské, gotické, renesanční, barokní a klasicistní, 

Praha a moderní architektura,  Praha jako památka UNESCO  
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Vypracovala: PhDr. Veronika Bártová 

Schválil: Mgr. Jakub Pour MBA 

V Praze dne 30. 9. 2017 
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