
4. ročník
 

Očekávané a školní výstupy Učivo
Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata

OV - určí a zhodnotí hlavní myšlenky a principy osvícenství, 
rozpozná jejich uplatnění v revolucích 1
8. a 19. století                               
ŠV - orientuje se v hlavních principech osvícenství, porozumí 
jejich uplatnění v revolucích                                           

Osvícenství OSZ

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

Velké revoluce konce 18. století
Evropa za napoleonských válek a po Vídeňském 
kongresu
Revoluce 1848 - 1849

OV - posoudí význam ústavy a novou organizaci státu, uvede 
základní typy parlamentních státníc
h systémů
ŠV - charakterizuje znaky  nových státních organizací

Velké revoluce konce 18. století
Evropa za napoleonských válek a po Vídeňském 
kongresu
Revoluce 1848 - 1849

OV - vysvětlí emancipační hnutí národů i jednotlivých 
společenských vrstev; vymezí místo utváření českého 
novodobého národa v tomto procesu, včetně jeho specifických 
rysů
ŠV - orientuje se v emancipačním hnutí jednotlivých národů a 
společenských vrstev

Utváření novodobých národních společností - zejména 
české , slovenské, německé, italské
Vývoj společnosti ve Francii
Češi a česká politika v habsburské monarchii, její 
politické snahy do roku 1867

EGS-4

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 - uvědomí si proces modernizace a industrializace , 
pochopí sociální a politické důsledky jako důvod 
asymetrického vývoje jednotlivých státních celků Evropy a 
celého světa

Modenizace společnosti, rozvoj výroby a vědy, proměna 
agrární společnosti ve společnost průmyslovou, změny v 
sociální struktuře.

Školní vzd ělávací program   

Vyučovací p ředmět - Dějepis
Vzdělávací obor - Člověk a společnost

Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace s polečnosti
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OV - vysvětlí expanzivní záměry velmocí v okrajových částech 
Evropy a v mimoevropském světě, jež byly příčinou četných 
střetů a konfliktů daného období
ŠV - zhodnotí expanzivní záměry velmocí a jejich důsledky
ŠV - charakterizuje moderní kolonialismus a jeho důsledky, 
identifikuje momoevropská ohniska koloniálních konfliktů a 
bojů za národní osvobození
ŠV - rozpozná charakteristické znaky a projevy uměleckých 
směrů a slohů 19. a počátku 20. století

Předpoklady a projevy imperiální politiky velmocí
Nástup Ruska jako evropské velmoci
USA a jejich vnitřní vývoj
Vojenské aktivity v předvečer 1.světové války
Mimoevropská ohniska koloniálních konfliktů
Pronikání evropských civilizačních a kulturních prvků do 
mimoevropských civilizací
Ideové a kulturní proudy a proměny životního stylu na 
přelomu 19. a 20. století
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