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Po d k l a d  p r o  c e l o r o č n í  r o z v r ž e n í  u č i v a  d ě j e p i s u  v   8 .  r o č n í k u  ( t e r c i i )

Celoroční rozvržení očekávaných výstupů z RVP ZV, dílčích výstupů a učiva DĚJEPISU 8

škola:
třída:
vyučující:
hodinová dotace: 66 vyučovacích hodin (teoretický počet při časové dotaci dvě vyučovací hodiny týdně vyučovacího 
předmětu Dějepis)

Měsíc
(přibližná 
hodinová dotace)

první pololetí
září
6 hodin

Očekávané výstupy z RVP ZV
a dílčí výstupy
+ nadpisy jednotlivých kapitol v učebnici

Žák:
rozpozná základní znaky jednotlivých kultur-
ních stylů a uvede jejich představitele a pří-
klady významných kulturních památek
1 -  porovná základní rysy západoevropské, 

byzantsko-slovanské a islámské kulturní 
oblasti

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

 -  popíše průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky

2 -  jmenuje znaky charakteristické pro barokní 
dobu

 - uvede příklady barokních umělců a vědců
3 -  rozpozná základní znaky barokního stylu na 

konkrétních stavbách, sochách a obrazech
 -  uvede příklady barokních památek v růz-

ných evropských zemích a ukáže je na mapě
4 -  charakterizuje znaky „českého baroka“
 -  jmenuje české barokní umělce a popíše 

jejich vybraná díla
5 -  popíše rozdělení společnosti v barokní době
 -  vysvětlí výhody manufakturní výroby oproti 

předchozím výrobním postupům
 -  charakterizuje evropský kolonialismus 

17. a 18. století
6 -  shrne klady a zápory působení jezuitů v čes-

kých zemích
 -  charakterizuje hospodářskou situaci v čes-

kých zemích v 17. a 18. století

Tematický celek
učivo

křesťanství, židovství, 
islám; renesance, 
gotika, románský 
sloh; panovnické 
rody

barokní kultura; 
čarodějnické procesy

barokní architektura 
a malířství

české baroko

společnost v barokní 
době

Poznámky, 
průřezová 
témata, mezi-
předmě-
tové vztahy 
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absolutistická vláda 
ve Francii

anglická revoluce

samoděržaví v Rusku
Osmanská říše

osvícenství

rozvoj vědy
klasicismus

osvícenský absolutis-
mus

reformy Marie 
Terezie a Josefa II.

válka za nezávislost; 
vznik USA

Na co navazujeme ze středověku a raného novo-
věku
Baroko, doba protikladů
Ono to baroko není špatné pro oko
České baroko, znak sounáležitosti s Evropou
Společnost a podnikání v období baroka
Pod křídly orla vítězí lev

vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, poli-
tické a kulturní změny ve vybraných zemích 
a u nás, které charakterizují modernizaci 
společnosti
7 -  charakterizuje absolutistickou vládu 

Ludvíka XIV. ve Francii
 -  popíše francouzské hospodářství na přelomu 

17. a 18. století
 -  uvede příklady z oblasti francouzské kultury 

tohoto období
8 - popíše příčiny a průběh anglické revoluce
9 -  charakterizuje vnitřní vývoj Ruska 

v 17. a 18. století
 -  charakterizuje vnitřní vývoj Osmanské říše 

v 17. a 18. století
10 -  uvede na příkladech nové myšlenky spojené 

s osvícenstvím
 -  porovná názory osvícenců s názory lidí 

v dřívějších dobách
11 -  doloží na příkladech rozvoj vědy v 18. sto-

letí
 -  uvede hlavní rysy klasicismu v architektuře
12 -  uvede na příkladech osvícenské reformy 

v Prusku v 18. století
 -  uvede na příkladech osvícenské reformy 

v Rusku v 18. století
Výsluní a stíny vlády „krále Slunce“
Od popravy krále k parlamentní monarchii
Rusko a Osmanská říše na cestách proměn
Měj odvahu přemýšlet
Věda a umění doby rozumu
Panovníci osvícení rozumem

13 -  doloží na příkladech osvícenské reformy 
Marie Terezie a Josefa II.

14 -  pojmenuje problémy, které přinášela osadní-
kům nadvláda Británie

 -  shrne průběh bojů za nezávislost vedoucích 
k vyhlášení republiky a vzniku USA

15 -  objasní postavení českého státu v podmín-
kách Evropy rozdělené do řady mocenských 
a náboženských center a jeho postavení 
uvnitř habsburské monarchie v době baroka 
a osvícenství

říjen
6 hodin
(podzimní
prázdniny)

listopad
8 hodin
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prosinec
6 hodin
(vánoční
prázdniny)

Francouzská revoluce

napoleonské období

vídeňský kongres

 -  na příkladech evropských dějin konkretizuje 
pojmy absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus 

 -  rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů se zaměřením na baroko 
a klasicismus a uvede jejich představitele 
a příklady významných kulturních památek

objasní souvislost mezi událostmi Francouz-
ské revoluce a napoleonských válek na jedné 
straně a rozbitím starých společenských 
struktur v Evropě na straně druhé
16 -  shrne příčiny nespokojenosti ve francouzské 

společnosti druhé poloviny 18. století
 -  charakterizuje události spojené s počátkem 

Francouzské revoluce
17 -  shrne události, které vedly k vyhlášení 

republiky ve Francii
 -  vysvětlí rozdíly mezi konstituční monarchií 

a republikou ve Francii
 -  doloží na příkladech trvalost některých 

revolučních opatření do dnešních dnů
18 -  uvede příklady zneužití myšlenek 

Francouzské revoluce během jakobínské 
diktatury

 -  popíše, jak se k moci ve Francii dostala 
nová vláda, direktorium

19 - shrne hlavní body Napoleonovy kariéry 
 -  s pomocí mapy a časové osy popíše 

Napoleonovu zahraniční politiku a zhodnotí 
její výsledky

20 -  charakterizuje dopady vídeňského kongresu 
na evropskou politiku

 -  popíše život měšťanských vrstev první polo-
viny 19. století

Marie Terezie a Josef II. – 
matka a syn reformují monarchii
Americký zvon svobody
Ohlédnutí za dobou baroka a osvícenství
To není vzpoura, to je revoluce!
Volnost, rovnost, bratrství
Teror ve jménu svobody
Evropa Napoleona Bonaparta
Nové uspořádání Evropy stanovil vídeňský 
kongres

vysvětlí rozdílné tempo modernizace a pro-
hloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotli-
vých částí Evropy a světa včetně důsledků, 
ke kterým nerovnoměrnost vedla; charakteri-
zuje soupeření mezi velmocemi a vymezí 
význam kolonií
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leden
7 hodin
(celkem první 
pololetí
33 hodin)

průmyslová revoluce

industrializace a její 
důsledky pro společ-
nost; sociální otázka

národní hnutí
romantismus

utváření novodobého 
českého národa

revoluce 19. století 
jako prostředek 
řešení politických, 
sociálních a národ-
nostních problémů

metternichovský 
absolutismus

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 
českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů
21 -  popíše počátky průmyslové revoluce 

v Británii
 -  zdůvodní výhody průmyslové výroby oproti 

předchozím výrobním postupům
 -  charakterizuje nové možnosti v dopravě 

a dálkové komunikaci
22 -  vysvětlí na příkladech, jaké společenské 

změny způsobila průmyslová revoluce
 -  popíše postavení dělníků jako nejpočetnější 

společenské vrstvy
23 -  popíše projevy evropských národních hnutí
 - doloží na příkladech znaky romantismu
24 -  doloží na příkladech dobové projevy zájmu 

o český jazyk a kulturu
 -  shrne význam Josefa Dobrovského pro roz-

voj novodobé spisovné češtiny
25 -  popíše postupné prosazování češtiny 

v oblasti literatury, vědy a divadla
 -  charakterizuje osobnost Josefa Jungmanna 

v souvislosti s rozvojem českého jazyka
26 -  doloží na příkladech odraz národní myš-

lenky v dílech českých spisovatelů a dalších 
umělců první poloviny 19. století

 -  shrne přínos Františka Palackého pro formo-
vání novodobého českého národa

Síla páry mění svět
Nová společnost průmyslové doby
Evropská „národní obrození“
Počátky českého národního hnutí
V jazyku naše národnost!
Kde domov můj?

charakterizuje emancipační úsilí význam-
ných sociálních skupin; uvede požadavky for-
mované ve vybraných evropských revolucích
27 -  zdůvodní výsledky revolucí roku 1848 ve 

Francii a v německých zemích
28 -  popíše události a změny ve Vídni a Praze 

v revolučním roce 1848
 -  vysvětlí význam nezávislých sdělovacích 

prostředků pro fungování demokratické 
společnosti

29 -  popíše představy českých politiků v roce 
1848 o uspořádání českých zemí

 -  porovná postup umírněné a radikální části 
české společnosti v době revoluce 
1848–1849

30 -  shrne závěrečné události revoluce 
1848–1849

 -  charakterizuje výsledky revoluce v českých 
zemích i v Evropě
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druhé pololetí
únor
6 hodin
(pololetní
prázdniny)

modernizace
realismus, 
impresionismus

politické proudy

sjednocení Itálie
sjednocení Německa

občanská válka v USA

modernizace Ruska

modernizace 
Japonska

kolonialismus
imperialismus

31 -  objasní souvislost mezi událostmi Francouz-
ské revoluce a napoleonských válek na jed-
né straně a rozbitím starých společenských 
struktur v Evropě na straně druhé

 -  vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných 
zemích a u nás, které charakterizují moder-
nizaci společnosti

 -  porovná jednotlivé fáze utváření novodobé-
ho českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů

 -  uvede požadavky formulované ve vybra-
ných evropských revolucích a na příkladech 
demonstruje základní politické proudy

na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy
32 -  objasní, jak modernizace měnila ve 2. polo-

vině 19. století životy lidí
 -  popíše znaky nových uměleckých směrů 

realismu a impresionismu
33 -  shrne úspěchy vlády královny Viktorie
 -  popíše hlavní politické směry viktoriánské 

Anglie
 -  charakterizuje tehdejší postavení žen
Rok revolucí
Radujme se! Nový den nám svítá!
Jsem Čech rodu slovanského
Dědictví revoluce
Ohlédnutí za dobou revolucí…
Modernizace v Evropě druhé poloviny 19. století
Viktoriánská Anglie

vysvětlí rozdílné tempo modernizace a pro-
hloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotli-
vých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke 
kterým nerovnoměrnost vedla; charakteri-
zuje soupeření mezi velmocemi a vymezí 
význam kolonií
34 -  popíše průběh sjednocování Itálie
 -  popíše průběh sjednocování Německa
35 -  popíše rozdílný vývoj severních a jižních 

států USA
 -  shrne průběh a důsledky americké občanské 

války
36 -  popíše ruskou společnost druhé poloviny 

19. století
 -  uvede na příkladech, jak reformy změnily 

japonskou společnost
37 -  vysvětlí důvody, které vedly evropské vel-

moci druhé poloviny 19. století k ovládání 
zámořských území

 -  doloží s pomocí mapy rozsah největších 
koloniálních říší
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březen
6 hodin
(jarní prázdniny)

bachovský absolutis-
mus

vznik Rakousko-
Uherska

české politické strany

rozvoj českého pod-
nikání

nacionalismus

antisemitismus

novogotický a novo-
renesanční styl

38 -  popíše dopady kolonialismu na ovládaná 
území a jeho obyvatele

 -  na příkladech vyloží vnik rasových teorií 
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských 
práv 

39 -  charakterizuje poměry v habsburské monar-
chii v době Bachova absolutismu

 -  doloží na příkladech oživení veřejného 
života po zavedení ústavy roku 1861

 -  shrne příčiny, které vedly ke vzniku 
Rakousko-Uherska

Itálie a Německo, nové státy na mapě Evropy
Jih proti Severu
Rusko a Japonsko – modernizací proti zažitým 
pořádkům
Evropské velmoci budují nová impéria
Kolonie jako břemeno Evropanů?
Rakousko-Uhersko – dva státy v jednom

na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy
40 -  shrne program českých politických stran 

ve 2. polovině 19. století
 -  popíše počátky Masarykova veřejného půso-

bení
41 -  popíše sociální složení tehdejší české spo-

lečnosti
 -  doloží na příkladech rozvoj českého podni-

kání ve druhé polovině 19. století
42 -  zdůvodní některé příčiny a důsledky rostou-

cího napětí mezi českým a německým oby-
vatelstvem českých zemí

 -  uvede příklady vzájemné spolupráce mezi 
českým a německým obyvatelstvem

43 -  popíše průběh emancipace židovského oby-
vatelstva v českých zemích

  -  charakterizuje dobové projevy antisemi-
tismu

44 -  uvede na příkladech architektonické 
památky ze 2. poloviny 19. století v českých 
zemích se zaměřením na Národní divadlo

 -  doloží pronikání moderních uměleckých 
směrů do českého výtvarného umění, hudby 
a literatury

45 -  rozpozná základní znaky jednotlivých kul-
turních stylů a uvede jejich představitele 
a příklady významných kulturních památek 
se zaměřením na realismus, impresionis-
mus, novorenesanci a novogotiku

 -  vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných 
zemích a u nás, které charakterizují moder-
nizaci společnosti
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duben
6 hodin
(velikonoční
prázdniny)

demokratizace

emancipace žen

rozvoj přírodních věd

vliv moderní techniky

rozvoj dopravy

počátky sportu

 -  charakterizuje emancipační úsilí význam-
ných sociálních skupin

 -  na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy 

 -  vysvětlí rozdílné tempo modernizace a pro-
hloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotli-
vých částí Evropy a světa včetně důsledků, 
ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; cha-
rakterizuje soupeření mezi velmocemi 
a vymezí význam kolonií 

Úspěchy a prohry české politiky
Česká společnost se učí podnikat
Češi a Němci, dva národy v jedné zemi
Cesta z ghetta
Umění, jež není výrazem vlasti, není ničím
Ohlédnutí za druhou polovinou 19. století

na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy
46 -  popíše, jak bylo v českých zemích dosaženo 

zavedení všeobecného a rovného hlasova-
cího práva

 -  charakterizuje dopady demokratizace na 
život tehdejší společnosti

47 -  charakterizuje postavení ženy v měšťan-
ských vrstvách 19. století

 -  doloží na příkladech první projevy a cíle 
emancipačního hnutí

48 -  doloží na příkladech rozvoj přírodních věd 
ve druhé polovině 19. století

 -  shrne, jak nové objevy konce 19. století 
dodnes ovlivňují lidstvo

49 -  pohovoří o vybraném vynálezu a jeho auto-
rovi

 -  doloží na příkladech, jak moderní technika 
ovlivňovala životy lidí

50 -  shrne změny v dopravě, které nastaly v sou-
vislosti s vynálezem zážehového a vzněto-
vého motoru

 -  jmenuje vynálezy sloužící k uchování 
obrazu a zvuku

51 -  charakterizuje počátky sportu v souvislosti 
s celkovou modernizací společnosti

 -  popíše ideály, spojené s počátky novodo-
bého olympijského hnutí

 -  doloží příklady první úspěchy českých spor-
tovců

Habsburská monarchie na začátku 20. století
Emancipace změnila postavení žen
Objevitelé neviditelného světa
Lidé, kteří rozsvítili svět
Technika a její netušené možnosti
Sport zatracovaný i milovaný
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květen
7 hodin

červen
8 hodin
(celkem druhé 
pololetí
33 hodin)

moderní umění
expresionismus
secese
kubismus

první světová válka

československé legie

únorová revoluce
Říjnová revoluce

politické, kulturní 
a sociální důsledky 
první světové války
mírová konference 
ve Versailles

Masaryk, Beneš, 
Štefánik
„muži 28. října“

historický čas a pro-
stor

rozpozná základní znaky jednotlivých kultur-
ních stylů a uvede jejich představitele a pří-
klady významných kulturních památek;
na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky
52 -  popíše změny, které nastaly ve výtvarném 

umění na počátku 20. století
 -  doloží na příkladech znaky secese, expresio-

nismu a kubismu
53 -  shrne události a důvody, které vedly 

k vypuknutí první světové války
 -  vysvětlí rozdíl mezi příčinami první světové 

války a záminkou k jejímu rozpoutání
54 -  popíše životní podmínky, v nichž bojovali 

vojáci během první světové války
 -  uvede příklady zneužití vědy a techniky pro 

válečné cíle
55 -  charakterizuje zapojení českých vojáků do 

bojů první světové války
 -  shrne aktivity českých a slovenských před-

stavitelů, které směřovaly k vyhlášení 
Československé republiky

56 -  shrne příčiny, které umožnily bolševikům 
prostřednictvím Říjnové revoluce mocensky 
ovládnout Rusko

 -  vysvětlí na příkladech nedemokratický cha-
rakter komunistické ideologie

57 -  vysvětlí, které okolnosti vedly k vítězství 
dohodových mocností v první světové válce

 - doloží dopady války na civilní obyvatelstvo
58 -  shrne významné osobnosti a události, které 

umožnily vznik samostatného státu
 -  popíše průběh vyhlašování Československé 

republiky
Hledání moderního umění
Velká válka, na niž se Evropa dlouho připravovala
Ani peklo nemůže být tak strašné
Čeští vojáci na frontách Velké války
Bolševická revoluce – úspěšně provedený plán 
rozvratu
Konec starého světa
My, národ Československý

orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické etapy v chrono-
logickém sledu
59 -  zopakuje si správné používání pojmů: 

občanská rovnoprávnost, Velká válka, 
vědecký pokrok

 -  uvede příklady modernizačních změn zapo-
čatých na přelomu 19. a 20. století, které 
ovlivňují i dnešní společnost

 - popíše zlomové události první světové války
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60 -  rozpozná základní znaky jednotlivých kul-
turních stylů a uvede jejich hlavní představi-
tele a příklady významných kulturních 
památek

 -  vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny, které charakteri-
zují modernizaci společnosti

 -  na příkladech demonstruje zneužití techniky 
a jeho důsledky 

Ohlédnutí za dobou velkých nadějí a válečných 
hrůz
Závěrečné ohlédnutí
časová rezerva: 4 vyučovací hodiny

 Kolonka – poznámky, průřezová témata, mezipředmětové vztahy – je prázdná záměrně. Umožňuje tak učitelům 
upravit časově tematický plán učiva podle konkrétního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, 
ze kterého jejich časově tematický plán učiva vychází.
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