
2. ročník
 

Očekávané a školní výstupy Učivo
Mezipředmětové vztahy a pr ůřezová 

témata

OV - určí a zhodnotí hlavní myšlenky a principy osvícenství, 
rozpozná jejich uplatnění v revolucích 18. a 19. století
ŠV - uvede základní projevy osvícenství v politické, sociální a 
kulturní sféře
ŠV - vysvětlí příčiny, průběh a důsledky americké války o 
nezávislost a francouzské revoluce

Osvícenství
Osvícenský absolutismus
Politický systém a zahraniční politika Velké Británie
Vznik USA
Velká francouzská revoluce a napoleonské války

OSZ

OV - posoudí význam ústavy a novou organizaci státu, uvede 
základní typy parlamentních státních systémů

Osvícenství
Osvícenský absolutismus
Politický systém a zahraniční politika Velké Británie
Vznik USA
Velká francouzská revoluce a napoleonské války

OV - vysvětlí emancipační hnutí národů i jednotlivých 
společenských vrstev; vymezí místo utváření českého 
novodobého národa v tomto procesu, včetně jeho specifických 
rysů
ŠV - vysvětlí příčiny průběh a důsledky revolučních událostí ve 
Francii, Itálii, Německu, habsburské monarchii v 19. století
ŠV - vysvětlí vývoj politického a hospodářského postavení 
Ruska a USA  v 19. století
ŠV - uvede hlavní fakta o českém politickém životě od r. 1848 
po 1. světovou válku

Evropské revoluce 19. století
Boj balkánských národů proti Turecku
Vznik Itálie a Německa
USA a Rusko v 19. století
Česká měšťanská politika a její vývoj do 1. sv. války

EGS-4

OV - na konkrétních příkladech jednotlivých států demonstruje 
postupný rozklad, zánik a proměny dosavadních systémů přes 
úsilí mocenských struktur o jejich udržení

Evropské revoluce 19. století
Boj balkánských národů proti Turecku
Vznik Itálie a Německa
USA a Rusko v 19. století
Česká měšťanská politika a její vývoj do 1. světové války

ZEM

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

Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace s polečnosti
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OV - charakterizuje proces modernizace, vysvětlí průběh 
industrializace a její ekonomické, sociální a politické důsledky; 
rozpozná její ekologická rizika; určí základní příčiny 
asymetrického vývoje Evropy a světa v důsledku rozdílného 
tempa modernizace
ŠV - vysvětlí význam průmyslové revoluce, její vliv na sociální 
proměny společnosti a změnu životního stylu

Průmyslová revoluce
Kapitalistický hospodářský systém

FYZ

OV - vysvětlí expanzivní záměry velmocí v okrajových částech 
Evropy a v mimoevropském světě, jež byly příčinou četných 
střetů a konfliktů daného období
ŠV - uvede hlavní fakta o koloniální expanzi evropských 
velmocí do Afriky a Asie
ŠV - vysvětlí podstatu změn v Japonsku v 2. polovině 19. 
století

Koloniální expanze evropských velmocí v 19. století
Modernizace Japonska

ZEM
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