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1. pololetí

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

Opakování látky z tercie 6

První světová válka, příčiny, 
charakteristika, hlavní události, 
výsledky a důsledky

Žák vysvětlí příčiny 
vedoucí k první 
světové válce, bude 
se orientovat v jejím 
vlastním průběhu a 
vysvětlí její vliv na 
další vývoj světových, 
evropských a českých 
dějin

12

Meziválečné období Žák zhodnotí posta-
vení ČSR v evropských
souvislostech a jeho 
vnitřní sociální, poli-
tické, hospodářské a 
kulturní prostředí. 
Orientuje se v chro-
nologii událostí týka-
jících se vývoje ČSR. 

8

Žák vysvětlí 
provázanost hlavních 
událostí evropského a 
světového dění na 
úrovni politické, eko-
nomické i kulturní
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2. pololetí

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

  

Druhá světová válka, příčiny, její 
fáze, hlavní události, výsledky

Žák se orientuje v 
chronologii a hlavních
trendech vývoje ve 
20. století (v jeho 
první polovině). 

10

Žák charakterizuje 
jednotlivé totalitní 
systémy 

Žák na příkladech 
vyloží podstatu 
antisemitismu 
(zamyslí se nad jeho 
historickými kořeny), 
rasismu a jejich 
nepřijatelnost z 
hlediska lidských práv 

Žák na příkladech při-
blíží zneužití techniky
ve světových válkách 
a jeho důsledky. Žák 
vysvětlí vliv druhého 
světového válečného 
konfliktu na další vý-
voj. Porovná základní 
znaky obou světových 
válek. 

ČSR, Evropa a svět po roce 1945 - 
1960

Žák vysvětlí příčiny a 
důsledky vzniku 
bipolárního světa; 
uvede příklady 
střetávání obou bloků 

12

Žák vysvětlí a na 
příkladech doloží mo-
censké a politické dů-
vody euroatlantické 
hospodářské a 
vojenské spolupráce 
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ČSR a svět 1960 – 1989, proces 
dekolonizace, problémy zemí třetího 
světa

Žák se orientuje v zá-
kladní problematice 
týkající se integrace 
Evropy. 

16

Žák vysvětlí podstatu 
a obecně popíše prů-
běh dekolonizace a 
charakterizuje posta-
vení rozvojových 
zemí. 

Žák prokáže základní 
orientaci v problé-
mech současného svě-
ta. Orientuje se v 
chronologii a hlavních 
trendech vývoje ve 
20. století (v jeho 
druhé polovině). 

Žák uvede hlavní mez-
níky a vysvětlí hlavní 
trendy vývoje Česko-
slovenska (ČR) po roce
1945. 


