
3. ročník
 

Očekávané a školní výstupy Učivo
Mezipředmětové vztahy a pr ůřezová 

témata

OV - charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipolárního světa, 
jeho vojenská, politická a hospodářská seskupení, vzájemné 
vztahy a nejvýznamnější konflikty
ŠV - vysvětlí vznik a uvede hlavní mezníky studené války

Studená válka EGS-3

OV - vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí 
západního a východního bloku; zejména se zaměří na 
pochopení vnitřního vývoje a vzájemných vztahů supervelmocí 
USA, SSSR a na situaci ve střední Evropě a v naší zemi
ŠV - charakterizuje vnitřní politický vývoj v SSSR a jeho vliv na 
státy východního bloku 
ŠV - orientuje se v politické a ekonomické situaci v 
Československu v letech 1945 - 1989

Vnitřní vývoj států východního bloku
Rozpad východního bloku
Československo v letech 1945 - 1989

EGS-4

OV - porovná a vysvětlí způsob života a chování v 
nedemokratických společnostech a v demokraciích
ŠV - srovná postavení občanů ve státech východního a 
západního mocenského bloku
ŠV - popíše vznik sociálního státu ve vyspělých zemích 
západní Evropy

Vnitřní vývoj USA, Velké Británie, Francie, SRN
Koncepce sociálního státu v západní Evropě OSZ

OV - popíše mechanismy a prostředky postupného 
sjednocování Evropy na demokratických principech,vysvětlí 
lidská práva v souvislosti s evropskou kulturní tradicí; zná 
základní instituce sjednocující se Evropy, jejich úlohu a 
fungování
ŠV - popíše proces západoevropské ekonomické a politické 
integrace

Dějiny Evropské unie OSZ

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
Školní vzd ělávací program (ŠVP) pro vyšší stupe ň osmiletého studia a čtyřleté studium 

Vyučovací p ředmět - Dějepis
Vzdělávací obor - Člověk a společnost

Moderní doba II - soudobé d ějiny
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OV - objasní hlavní problémy specifické cesty vývoje 
významných postkoloniálních rozvojových zemí; objasní 
význam islámské, židovské a některé další neevropské kultury 
v moderním světě
ŠV - orientuje se v hlavních etapách dekolonizace 2. poloviny 
20. století a vysvětlí jejich důsledky
ŠV - vysvětlí příčiny izraelsko-arabského konfliktu

Proces dekolonizace
Válečné konflikty na Blízkém východě

EGS-3
ZEM

OV - vymezí základní problémy soudobého světa a možnosti 
jeho dalšího vývoje
ŠV - jmenuje základní problémy soudobého světa, vysvětlí 
jejich příčiny a posoudí možnosti jejich řešení

Svět po roce 1989
EGS-1,2
OSZ

ŠV - charakterizuje proměny životního stylu 2. poloviny 20. 
století
ŠV - uvede příklady významných osobností a děl českého 
umění 2. poloviny 20. století

Kultura 2. poloviny 20. století

MEV-5
CEJ
VYV
HUV
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