
5.2.2. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vzdělávací obor (předmět): Dějepis  -  ročník: KVARTA

Kódy Dle RVP Školní (ro čníkové)

Svět po 1. světové válce V-MOD-01

na příkladech 
demonstruje zneužití 
techniky ve svět. 
válkách a jeho důsledky

vysvětlí důsledky 1. sv. války v 
oblasti ekonomické, politické a 
kulturní

USA světovou velmocí
demonstruje na příkladech 
klady i zápory vnitřní i 
zahraniční politiky USA

SSSR v době meziválečné

charakterizuje ekonomické, 
sociální a politické změny v 
Rusku; 
doloží na příkladech nelidskost 
a demagogický charakter 
komunistické diktatury 

VDO-02
VDO-04

Asijské státy V-RIS-03
posoudí postavení 
rozvojových zemí

vysvětlí příčiny a metody 
národně osvobozeneckého 
hnutí v Indii; uvede hlavní fakta 
o občanských válkách v Číně

MKV-02
MKV-03
MKV-05

Úspěchy vědy a techniky a jejich 
odraz v životním stylu doby 
meziválečné

vyhledá a prezentuje informace 
o rozvoji automobilismu, letectví 
a filmu v době měziválečné

MEV-01
MEV-04

Meziválečné avantgardní umění
rozpozná na konkrétních dílech 
charakteristické rysy 
avantgardního umění

Téma Učivo
Výstupy

PT KK

V-MOD-05

zhodnotí postavení ČSR 
v evropských 
souvislostech a jeho 
vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní 
prostředí

V-MOD-03

charakterizuje jednotlivé 
totalitní systémy, příčiny 
jejich nastolení v širších 
ekonomických a 
politických souvislostech 
a důsledky jejich 
existence pro svět; 
rozpozná destruktivní 
sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

EGS-03
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První československá republika
V-MOD-02 
V-MOD-05

rozpozná klady a 
nedostatky 
demokratických 
systémů;
zhodnotí postavení ČSR 
v evropských 
souvislostech a jeho 
vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní 
prostředí

popíše politický a hospodářský 
systém ČSR;
uvede na příkladě klady i 
nedostatky čs. demokracie;
vyhledá a prezentuje informace 
o postavení a hospodářské 
úrovni národnostních menšin v 
ČSR

VDO-02
VDO-04

Fašismus v Německu a Itálii
V-MOD-03 
V-MOD-04

charakterizuje jednotlivé 
totalitní systémy, příčiny 
jejich nastolení v širších 
ekonomických a 
politických souvislostech 
a důsledky jejich 
existence pro svět; 
rozpozná destruktivní 
sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu;
na příkladech vyloží 
antisemitismus, 
rasismus a jejich 
nepřijatelnost z hlediska 
lidských práv

vysvětlí příčiny politických 
úspěchů fašistických hnutí a 
okolnosti jejich nástupu k moci;
demonstruje na konkrétních 
příkladech protidemokratický a 
antihumánní charakter 
fašistických režimů;
uvede shodné rysy 
komunistické a fašistické 
diktatury
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Válečné konflikty ve 30. letech V-MOD-03

charakterizuje jednotlivé 
totalitní systémy, příčiny 
jejich nastolení v širších 
ekonomických a 
politických souvislostech 
a důsledky jejich 
existence pro svět; 
rozpozná destruktivní 
sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

uvede fakta o válkách 
vyvolaných diktátorskými režimy 
v Evropě a Asii

VDO-02
VDO-04

Rozbití Československé republiky
V-MOD-03  
V-MOD-02

charakterizuje jednotlivé 
totalitní systémy, příčiny 
jejich nastolení v širších 
ekonomických a 
politických souvislostech 
a důsledky jejich 
existence pro svět; 
rozpozná destruktivní 
sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu;
rozpozná klady a 
nedostatky 
demokratických 
systémů

jmenuje hlavní faktory podílející 
se na zániku 1. čs. republiky;
vyloží okolnosti německé 
okupace Čech a Moravy

EGS-03
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Úspěchy Německa a jeho 
spojenců v letech 1939-1941

konkretizuje za pomoci mapy 
územní expanzi Německa; 
zhodnotí podíl SSSR, V. 
Británie a Francie na 
německých úspěších

Československý domácí a 
zahraniční odboj

charakterizuje formy 
protinacistického odboje;
popíše vybrané odbojové akce 
a formuluje svůj názor na 
podstatu hrdinství

Zformování protifašistické koalice 
a úspěchy spojenců v 
přelomovém roce 1943

uvede fakta o zlomových 
vítězstvích na východní, africké 
a tichomořské frontě;
vysvětlí příčiny obratu ve válce

Židovský a romský holokaust V-MOD-04

na příkladech vyloží 
antisemitismus, 
rasismus a jejich 
nepřijatelnost z hlediska 
lidských práv

doloží na konkrétních lidských 
osudech nelidskost nacistické 
rasové politiky;
najde příklady dnešních projevů 
rasismu a posoudí míru jejich 
analogičnosti s dobou fašismu

Vítězství spojenců v letech 1944-
1945

V-MOD-03

charakterizuje jednotlivé 
totalitní systémy, příčiny 
jejich nastolení v širších 
ekonomických a 
politických souvislostech 
a důsledky jejich 
existence pro svět; 
rozpozná destruktivní 
sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

jmenuje finální bojové akce 
spojenců v Evropě i Asii

charakterizuje jednotlivé 
totalitní systémy, příčiny 
jejich nastolení v širších 
ekonomických a 
politických souvislostech 
a důsledky jejich 
existence pro svět; 
rozpozná destruktivní 
sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

OSV-02
VDO-02
VDO-04
MKV-01
MKV-02
MKV-03
MKV-05
EGS-01
EGS-03
EGS-04
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války
V-MOD-01

na příkladech 
demonstruje zneužití 
techniky ve světových 
válkách a jeho důsledky

doloží na příkladech zneužítí 
vědeckých vynálezů za 2. sv. 
války;
vyhledá v odborné literatuře 
různé názory na míru etického 
ospravedlnění použití jaderné 
zbraně v Japonsku a formuluje 
vlastní stanovisko

KUČ-03
KŘP-03
KKO-03
KSP-03
KSP-04

Transfer českých Němců

vysvětlí příčiny vyhnání Němců 
a jeho formy;
formuluje vlastní názor na 
etický rozměr vyhnání

Ekonomické důsledky války

doloží na příkladu USA a 
evropských zemí rozdílný 
dopad války na ekonomiku 
zúčastněných států

Rozpad evropského koloniálního 
systému v Asii a Africe

V-RIS-03
posoudí postavení 
rozvojových zemí

objasní příčiny vzestupu 
národně osvobozeneckého 
hnutí v koloniích;
demonstruje na příkladech 
různé formy získání 
nezávislosti;
demonstruje na příkadech 
pozitivní i negativní důsledky 
nezávislosti bývalých kolonií;

Změna mezinárodního postavení 
SSSR jako důsledek 2. sv. války a 
vznik socialistického bloku států

V-RIS-01

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

vysvětlí příčiny mocenského 
vzestupu SSSR; jmenuje za 
pomoci mapy státy 
socialistickéhon bloku;
vysvětlí okolnosti nástupu 
komunistů k moci v ČSR

V-MOD-03

charakterizuje jednotlivé 
totalitní systémy, příčiny 
jejich nastolení v širších 
ekonomických a 
politických souvislostech 
a důsledky jejich 
existence pro svět; 
rozpozná destruktivní 
sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu
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VDO-02
VDO-04
MKV-01
MKV-02
MKV-03
MKV-05
EGS-02
EGS-03

KUČ-02
KUČ-03
KŘP-02
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KKO-02
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Politické události studené války V-RIS-02

vysvětlí a na příkladech 
doloží mocenské a 
politické důvody 
euroatlantické 
hospodářské a vojenské 
spolupráce

objasní souvislost studené 
války s korejskou a americko-
vietnamskou válkou;
vysvětlí okolnosti vzniku NATO

Socialistická a kapitalistická 
ekonomika

V-RIS-01

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

porovná ekonomický systém a 
hospodářskou situaci 
východoevropakých a 
západoevropských států;
objasní genezi Evropské unie 

Vliv studené války na oblast vědy 
a kultury

V-RIS-02

vysvětlí a na příkladech 
doloží mocenské a 
politické důvody 
euroatlantické 
hospodářské a vojenské 
spolupráce

uvede příklady soupeření SSSR 
a USA v oblasti kosmického 
výzkumu

Vnitropolitická situace v zemích 
východního bloku

V-MOD-03

charakterizuje jednotlivé 
totalitní systémy, příčiny 
jejich nastolení v širších 
ekonomických a 
politických souvislostech 
a důsledky jejich 
existence pro svět; 
rozpozná destruktivní 
sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

vysvětlí na osudech 
konkrétních lidí projevy politické 
zvůle sovětského a 
československého režimu v 
době poválečného stalinismu

MKV-01
MKV-02
MKV-03
MKV-05
EGS-02
EGS-03
VDO-02
VDO-04

Reformní hnutí v ČSSR

objasní příčiny a podstatu 
československých reforem v 
šedesátých letech;
doloží na událostech srpna 
1968 satelitní postavení ČSSR 
vůči SSSR;
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KSP-03
KSP-04
KOB-01
KOB-05
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Sovětská perestrojka

objasní příčiny a podstatu 
sovětských reforem v 80. 
letech;
konkretizuje na příkladech 
odraz sovětských reforem v 
zemích socialistického bloku

Zánik socialistického bloku států V-MOD-03

charakterizuje jednotlivé 
totalitní systémy, příčiny 
jejich nastolení v širších 
ekonomických a 
politických souvislostech 
a důsledky jejich 
existence pro svět; 
rozpozná destruktivní 
sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

vysvětlí příčiny a podstatu změn 
v Československu a dalších 
státech socialistického bloku

Rozpad států bývalého 
socialistického bloku

objasní příčiny a okolnosti 
rozpadu SSSR, 
Československa a Jugoslávie;
konkretizuje na příkladech 
balkánských událostí 
destruktivní působení 
nacionalismu

Izraelsko-palestinský konflikt

vyhledá a prezentuje základní 
fakta o příčinách a historii 
izraelsko-palestinského 
konfliktu;
formuluje svůj názor na možná 
východiska blízkovýchodní krize

V-MOD-04

na příkladech vyloží 
antisemitismus, 
rasismus a jejich 
nepřijatelnost z hlediska 
lidských práv
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Vojenské akce USA v Afgánistánu 
a Iráku

vysvětlí podstatu islámského 
fundamentalismu a terorismu;
uvede příklady kontroverzního 
vztahu islámských zemí k 
Západu;
konkretizuje na příkladech 
příčiny i důsledky amerického 
zásahu v Afgánistánu a Iráku

MKV-04
MKV-05
EGS-02
EGS-03

KKO-02
KKO-03
KOB-01
KOB-05

Vliv vědy a techniky na proměnu 
životního stylu v 2. polovině 20. 
století

najde a prezentuje fakta o 
historii vývoje televize a 
počítačové techniky;
uvede příklady pozitiv i negativ 
současného životního stylu 

V-MOD-04

na příkladech vyloží 
antisemitismus, 
rasismus a jejich 
nepřijatelnost z hlediska 
lidských práv
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