
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: PRIMA

Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Dobývání Ameriky 

Evropany,mimoevropské 

civilizace Asie

V-OBD-03

popíše a demonstruje 

průběh zámořských 

objevů, jejich příčiny a 

důsledky

Porovná život v Evropě s 

mimoevropskými 

civilizacemi,posoudí kořeny 

kolonialismu

MKV -01

Evropané po třicetileté válce V-OBD-05

objasní příčiny a 

důsledky vzniku 

třicetileté války a 

posoudí její důsledky

Objasní důsledky války pro 

další vývoj Evropy, doloží 

specifiku situace v Čechách

EMV-02

Zemědělství, řemesla, obchod V-MOS-01

vysvětlí podstatné 

ekonomické, sociální, 

politické a kulturní 

změny ve vybraných 

zemích a u nás, které 

charakterizují 

modernizaci společnosti

Popíše ekonomické změny ve 

společnosti

Pozdní baroko, roKKOo, české 

baroko
V- OBD-07

rozpozná základní 

znaky jednotlivých 

kulturních stylů a uvede 

jejich představitele a 

příklady významných 

kulturních památek

Rozezná základní znaky 

baroka, určí základní barokní 

památky u nás
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Nové vědecké objevy V-MOS-06

vysvětlí rozdílné tempo 

modernizace a 

prohloubení 

nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí 

Evropy a světa včetně 

důsledů, ke kterým tato 

nerovnoměrnost vedla; 

charakterizuje 

soupeření mezi 

velmocemi a vymezí 

význam kolonií

Vysvětlí přínos nových objevů 

pro modernizaci společnosti
EMV-01

Občanská válka v Anglii V-MOS-01

vysvětlí podstatné 

ekonomické, sociální, 

politické a kulturní 

změny ve vybraných 

zemích a u nás, které 

charakterizují 

modernizaci společnosti

Posoudí významné změny , 

které pro Evropu znamenala 

anglická revoluce

VDO-03

Absolutismus ve Francii

Rozpozná znaky absolutismu, 

odhadne, proč brzdí rozvoj 

výrobních sil a ekonomiky

Osvícenský absolutismus  v 

Rusku a Prusku

Vysvětlí základní rozdíly mezi 

absolutismem a 

osvíc.absol.,úloha panovníka

Habsburská monarchie a Češi V-MOS-03

porovná jednotlivé fáze 

utváření novodobého 

českého národa v 

souvislosti s národními 

hnutími vybraných 

evropských států

Vymezí postavení Čechů, 

zdůvodní význam reforem pro 

rozvoj monarchie

V- OBD-06

KŘP-01

KŘP-02

KPR-01

KOB-02

KKO-01

OSV-01

OSV-02

na příkladech 

evropských dějin 

konkretizuje 

absolutismus, 

konstituční monarchie, 

parlamentarismus
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Asie , Afrika v 2,pol.18.st.a v 

19.stol.
V-MOS-06

vysvětlí rozdílné tempo 

modernizace a 

prohloubení 

nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí 

Evropy a světa včetně 

důsledů, ke kterým tato 

nerovnoměrnost vedla; 

charakterizuje 

soupeření mezi 

velmocemi a vymezí 

význam kolonií

Objasní nástup kolonialismu v 

Asii a Africe,  úlohu Anglie a 

Francie

Občanská válka v Americe, vznik 

USA
V-MOS-01

vysvětlí podstatné 

ekonomické, sociální, 

politické a kulturní 

změny ve vybraných 

zemích a u nás, které 

charakterizují 

modernizaci společnosti

Vysvětlí zásady nové ústavy, 

ukáže na rozpor ve vztahu k 

otroctví

Velká francouzská revoluce

Doloží základní politické, 

občanské a ekonomické změny 

- fran.revoluce

Napoleon Bonaparte
Posoudí charakter nap.válek, 

popíše změny na mapě Evropy
OSV-10

České země v době napoleon. 

válek
V-MOS-03

porovná jednotlivé fáze 

utváření novodobého 

českého národa v 

souvislosti s národními 

hnutími vybraných 

evropských států

Objasní postavení Čechů, 

zhodnotí první etapu nár. 

obrození

MEV-01

V-MOS-02

KKO-02

KKO-03

KKO-04

EGS-03

KSP-01

VDO-03

VDO-04

objasní souvislost mezi 

událostmi francouzské 

revoluce a 

napoleonských válek na 

jedné straně a rozbitím 

starých společenských 

struktur v Evropě na 

straně druhé
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Rusko, Balkán V-MOS-06

vysvětlí rozdílné tempo 

modernizace a 

prohloubení 

nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí 

Evropy a světa včetně 

důsledů, ke kterým tato 

nerovnoměrnost vedla; 

charakterizuje 

soupeření mezi 

velmocemi a vymezí 

význam kolonií

Zhodnotí sitaci v Rusku a na 

Balkáně ve vztahu k Turkům, 

zařadí nové státy - Balkán

OSV-08

OSV-09

Rok 1848 v Evropě a v českých 

zemích

V-MOS-04

V-MOS-05

charakterizuje 

emancipační úsilí 

významných sociálních 

skupin; uvede 

požadavky formulované 

ve vybraných 

evropských revolucích;

na vybraných příkladech 

demonstruje základní 

politické proudy

Vymezí zásadní význam pro 

další vývoj Evropy, vysvětlí 

česká specifika

Nové světové velmoci V-MOS-06

vysvětlí rozdílné tempo 

modernizace a 

prohloubení 

nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí 

Evropy a světa včetně 

důsledů, ke kterým tato 

nerovnoměrnost vedla; 

charakterizuje 

soupeření mezi 

velmocemi a vymezí 

význam kolonií

Rozpozná základní ekonomické 

změny, doloží nerovnoměrnost 

vývoje 

OSV-11

KOB-01

KSP-03

KSP-04
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České země v Rakousku-Uhersku

Vysvětlí politicKUČ situaci v 

českých zem. Snahy o rak.- 

české vyrovnání

MEV-02

Důsledky raKUČsko - uherského 

dualismu

Zhodnotí změny na české 

politické scéně

OSV-08

OSV-09

Koloniální soustava před 1.svět 

válKUČ

Objasní ekonomické i politické 

důvody pro vznik kol.velmocí, 

příčiny soupeření

MKV-01

Nová světová velmoc USA, 

Japonsko

Porovná ekonomické změny v 

USA a Japonsku ve srovnání 

se starou Evropou

OSV-09

Nové změny v politice, 

feminismus a pacifismus
V-MOS-05

na vybraných příkl. 

demonstruje základní 

politické proudy

Objasní změny politického 

myšlení v předvečer války
VDO-02

Technicko-vědecká revoluce V-MOS-06

vysvětlí rozdílné tempo 

modernizace a 

prohloubení 

nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí 

Evropy a světa včetně 

důsledů, ke kterým tato 

nerovnoměrnost vedla

Stanoví hlavní změny ve výrobě 

v důsledku nových objevů a 

vynálezů

OSV-04 KPR-01

V-MOS-03

V-MOS-06

KOB-04

KKO-04

KPR-01

KPR-03

porovná jednotlivé fáze 

utváření novodobého 

českého národa v 

souvislosti s národními 

hnutími vybraných 

evropských států

vysvětlí rozdílné tempo 

modernizace a 

prohloubení 

nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí 

Evropy a světa včetně 

důsledů, ke kterým tato 

nerovnoměrnost vedla; 

charakterizuje 

soupeření mezi 

velmocemi a vymezí 

význam kolonií

M
o

d
e
rn

iz
a

c
e

 

s
p

o
le

č
n

o
s
ti

M
o

d
e
rn

í 
d

o
b

a

Stránka 5 z 7



Nové umělecké směry V-MOS-01

vysvětlí podstatné 

ekonomické, sociální, 

politické a kulturní 

změny ve vybraných 

zemích a u nás, které 

charakterizují 

modernizaci společnosti

Objasní dopad ekomických 

změn na myšlení a kult. vývoj 

společnosti

OSV-10

Rusko za posledních Romanovců
V-MOS-04

V-MOS-05

charakterizuje 

emancipační úsilí 

významných sociálních 

skupin;uvede 

požadavky formulované 

ve vybraných 

evropských revolucích;

na vybraných příkladech 

demonstruje základní 

politické proudy

Zjistí příčiny dramatických 

změn, objasní důvody pádu 

carismu

Habsburská monarchie, české 

země
V-MOS-03

porovná jednotlivé fáze 

utváření novodobého 

českého národa v 

souvislosti s národními 

hnutími vybraných 

evropských států

Posoudí zápas Čechů o 

občanská a politická práva

MKV-01

MKV-02

KUČ-01

KKO-01

KOB-04
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Mocenská seskupení v předvečer 

války  

Vysvětlí příčiny válečného 

konfliktu
MEV-04 KSP-03

První světová válka
Zhodnotí průběh a rozložení sil 

během války
KOO-01

Válečné operace V-MOD-01

na příkladech 

demonstruje zneužití 

techniky ve světových 

válkách a jeho důsledky

Vyhledá příčiny vítězství 

Dohody
KŘP-03

Závěr války, versailleský systém
Odhadne důsledky války pro 

další vývoj světa
OSV-11 KŘP-03

Československý zahraniční odboj, 

vznik republiky

Objasní význam zahraničního 

odboje  a zdůvodní jeho 

význam pro vznik republiky

VDO-02 KUČ-03

V-MOS-06

vysvětlí rozdílné tempo 

modernizace a 

prohloubení 

nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí 

Evropy a světa včetně 

důsledů, ke kterým tato 

nerovnoměrnost vedla; 

charakterizuje 

soupeření mezi 

velmocemi a vymezí 

význam kolonií

V-MOD-02

MKV-02

MKV-04

rozpozná klady a 

nedostatky 

demokratických 

systémů
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