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

Kódy Dle RVP Školní (ro čníkové)

Vytváření středověké Evropy V-KSE-01

popíše podstatnou 
změnu evropské 
situace, která nastala v 
důsledku příchodu 
nových etnik, 
christianizace a vzniku 
států

posoudí důsledky rozpadu ŘŘ 
pro další vývoj Evropy

OSV-01

Byzantská říše

Arabové a jejich výboje

Křesťanství a Franská říše V-KSE-04

vymezí úlohu 
křesťanství a víry v 
životě středověkého 
člověka, konflikty mezi 
světskou a církevní 
mocí, vztah křesťanství 
ke kacířství a jiným 
věroukám;

vysvětlí podstatu křesťanství a 
jeho důležitost pro vznik prvních 
států

Sámova říše,Velká Morava,Český 
stát

V-KSE-03

objasní situaci 
Velkomoravské říše a 
vnitřní vývoj českého 
státu a postavení těchto 
státních útvarů v 
evropských 
souvislostech

zdůvodní důležitost 
Přemyslovců pro vznik 
Českého státu

KK

porovná základní rysy 
západoevropské, 
byzantsko-slovanské a 
islámské kulturní oblasti

PT

OSV-08

VDO-04
EGS-03

Téma Učivo
Výstupy

R
an

ý 
st
ř
ed

ov
ě

k

V-KSE-02
zhodnotí islám jako sjednotitele 

Arabů

KUČ-01
KUČ-02
KUČ-04
KŘP-05
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Počátky Uher a Kyjevské Rusi

Jižní Slované

Střední Evropa

Vikingové,vznik Anglie a Francie
vysvětlí vliv asijských kmenů na 
vývoj v Evropě

MKV-04

Křížové výpravy V-KSE-04

vymezí úlohu 
křesťanství a víry v 
životě středověkého 
člověka, konflikty mezi 
světskou a církevní 
mocí, vztah křesťanství 
ke kacířství a jiným 
věroukám

posoudí výrazný vliv křesťanství 
na společnost

Český stát ve vrcholném 
středověku

V-KSE-03

objasní situaci 
Velkomoravské říše a 
vnitřní vývoj českého 
státu a postavení těchto 
státních útvarů v 
evropských 
souvislostech

zhodnotí význam Českého státu 
v této době

EMV-01

Románská kultura V-KSE-05

ilustruje postavení 
jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, 
uvede příklady 
románské a gotické 
kultury

rozpozná vliv křesťanství na 
kulturu

popíše podstatnou 
změnu evropské 
situace, která nastala v 
důsledku příchodu 
nových etnik, 
christianizace a vzniku 
států

MKV-01
MKV-02
MKV-03

R
an

ý 
st
ř
ed

ov
ě

k

doloží vliv Byzance na vývoj 
jižních a východních Slovanů

KKO-01
KKO-03
KKO-04

V-KSE-01
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Život ve středověku V-KSE-05

ilustruje postavení 
jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, 
uvede příklady 
románské a gotické 
kultury

je schopen srovnat život tehdy 
a dnes

OSV-01

Poslední Přemyslovci V-KSE-03

objasní situaci 
Velkomoravské říše a 
vnitřní vývoj českého 
státu a postavení těchto 
státních útvarů v 
evropských 
souvislostech

vysvětlí důvody dynastických 
sporů

OSV-08

Stoletá válka
vysvětlí důvody anglo-
francouzských sporů

VDO-04

Tatarský vpád
zdůvodní rozpad 
východoevropských států

Gotický sloh V-KSE-05

ilustruje postavení 
jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, 
uvede příklady 
románské a gotické 
kultury

vyčíslí památky v našem 
regionu

Karel IV. a jeho doba V-KSE-03

objasní situaci 
Velkomoravské říše a 
vnitřní vývoj českého 
státu a postavení těchto 
státních útvarů v 
evropských 
souvislostech

posoudí důležitost této 
osobnosti pro ČS

EGS-03

Období husitství V-KSE-02

porovná základní rysy 
západoevropské, 
byzantsko-slovanské a 
islámské kulturní oblasti

objasní postavení církve ve 
společnosti jako důvod hnutí

MKV-02

popíše podstatnou 
změnu evropské 
situace, která nastala v 
důsledku příchodu 

V
rc

ho
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st
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ě
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V-KSE-01

KSP-01
KSP-03
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Zánik Byzantské říše a vznik 
Španělska

V-KSE-03

objasní situaci 
Velkomoravské říše a 
vnitřní vývoj českého 
státu a postavení těchto 
státních útvarů v 
evropských 
souvislostech

doloží turecký vpád do Evropy 
jako zlom

Renesance a humanismus V-KSE-01

popíše podstatnou 
změnu evropské 
situace, která nastala v 
důsledku příchodu 
nových etnik, 
christianizace a vzniku 
států

vysvětlí příčiny nového způsobu 
myšlení

Jagellonci na českém trůně V-KSE-04

vymezí úlohu 
křesťanství a víry v 
životě středověkého 
člověka, konflikty mezi 
světskou a církevní 
mocí, vztah křesťanství 
ke kacířství a jiným 
věroukám

Asijské země

Zámořské objevy

Pokroky ve výrobě
posoudí význam vzniku 
manufaktur

OSV-08

Reformace a protireformace V-OBD-01

vysvětlí znovuobjevení 
antického ideálu 
člověka, nové myšlenky 
žádající reformu církve 
včetně reakce církve na 
tyto požadavky

vysvětlí důvody reformace VDO-04

P
oz

dn
í s

tř
ed

ov
ě

k

popíše a demonstruje 
průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a 
důsledky

V
rc

ho
ln

ý 
st
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ed
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ě
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MKV-04 KOB-04

V-OBD-03

vysvětlí počátky koloniálního 
panství

OSV-01

KPR-01
KPR-03
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Nástup Habsburků na český trůn
rozezná tento pro nás 
rozhodující mezník 

Útoky Turků
porovná s dnešní situací na 
Balkáně

Sjednocení Ruska V-OBD-06 MKV-02

Nizozemská revoluce V-OBD-06
vysvětlí vznik prvního 
kapitalistického státu

Třicetiletá válka

Počátek kapitalismu
zdůvodní příčiny rozpadu 
feudální společnosti

objasní postavení 
českého státu v 
podmínkách Evropy 
rozdělené do řady 
mocenských a 
náboženských center a 
jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie

P
oz

dn
í s

tř
ed

ov
ě

k

objasní příčiny a 
důsledky vzniku 
třicetileté války a 
posoudí její důsledky

na příkladech 
evropských dějin 
konkretizuje 
absolutismus, 
konstituční monarchie, 
parlamentarismus

V-OBD-04 EGS-03

MKV-04

V-OBD-05
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