
Dějepis 8
Modernizace společnosti

1. Přehled očekávaných výstupů RVP ZV, jichž lze dosáhnout
při práci s touto učebnicí koncipovanou pro žáky osmého
ročníku základní školy a tercie víceletých gymnázií

Žák – na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutis-
mus, konstituční monarchie, parlamentarismus

– vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kul-
turní změny ve vybraných zemích a u nás, které charak-
terizují modernizaci společnosti

– objasní souvislost mezi událostmi Francouzské revoluce
a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých
společenských struktur v Evropě na straně druhé

– porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého
národa v souvislosti s národními hnutími vybraných
evropských národů

– charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních
skupin; uvede požadavky formulované ve vybraných ev-
ropských revolucích

– na vybraných příkladech demonstruje základní politické
proudy

– vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a svě-
ta včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost ved-
la; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí
význam kolonií

– na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv

– na příkladech demonstruje zneužití techniky v 1. světové
válce a jeho důsledky

– rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů
a uvede jejich představitele a příklady významných kul-
turních památek

2. Utváření a rozvíjení klíčových kompetencí v souboru dě-
jepisných učebnic pro základní školy a primu až kvartu
víceletých gymnázií
Soubor učebnic je koncipován tak, aby byly postupně utvá-
řeny a rozvíjeny všechny klíčové kompetence požadované
RVP ZV. Ty nejsou rozvíjeny izolovaně, ale vždy ve vzá-
jemném logickém propojení a ve vazbách s oborovými kom-
petencemi. 

Kompetence k učení
Práce s učebnicí vede žáka k:

– rozvíjení schopnosti číst s porozuměním jak verbální,
tak ikonické texty; 

– dovednosti objasňovat si nové a nejasné pojmy s využi-
tím slovníčku učebnice a dalších informačních zdrojů;

– správnému využívání termínů, a to jak obecných, tak ze-
jména pro dějepis specifických;

– využívání informací z časové osy a historických map
k vytváření časových a prostorových představ;

– porovnávání informací z různých zdrojů a následnému
dosažení multiperspektivního pohledu na minulost;

– využívání poznatků z jiných předmětů a z reálného živo-
ta pro doplnění a lepší chápání souvislostí;

– uvědomování si smyslu získávání dějepisných poznatků,
jejich možného využití v životě;

– schopnosti objektivně posuzovat úroveň svých dosaže-
ných výsledků, určit, co činí obtíže, navrhnout možnou
cestu ke zdokonalení;

– získávání vztahu k historickým informacím, aby se staly
motivem pro další vzdělávání v běžném životě. „Historii
nemusíme milovat, stačí ji pochopit a vědět, že končí
v budoucnosti.“

Kompetence k řešení problémů
Práce s učebnicí vede žáka k:

– vnímání problémů dějinných situací, které učebnice po-
pisuje;

– přemýšlení o příčinách vzniku dějinných situací;
– odhadování možných způsobů jejich řešení s využitím

nastudovaného učiva, životních zkušeností a vlastního
logického úsudku;

– porovnávání svých názorů s názory spolužáků;
– schopnosti obhajovat své názory v diskusi a ke schop-

nosti přijímat názory lépe odůvodněné. 

Kompetence komunikativní
Práce s učebnicí vede žáka k:

– formulování a vyjadřování názorů prostřednictvím cíleně
volených otázek, které jsou nedílnou součástí každé
lekce;

– schopnosti využívat k získávání poznatků i moderní
komunikační prostředky a technologie.

Kompetence sociální a personální
Práce s učebnicí vede žáka k:

– schopnosti spolupracovat ve skupině spolužáků při plně-
ní úkolů, které jsou v učebnici průběžně zadávány;

– pochopení významu spolupráce mezi lidmi, posouzení
jejích výhod na příkladech z historie a porovnání s dopa-
dy vážného narušení mezilidských vztahů, jež mohou
vyústit až v konflikty;

– schopnosti rozpoznávat myšlenky a činy, které do spo-
lečnosti zasévají nenávist a zlobu; být schopen vést na
základě historických zkušeností diskusi směřující k je-
jich potlačení;

– utváření a rozvoji hodnotového systému žáka.

Kompetence občanské
Práce s učebnicí vede žáka k:

– vnímání skutečnosti, že je nesnadné spravedlivě uspořá-
dat společnost; učebnice předkládá konkrétní příklady
možnosti organizace společenství lidí, vede žáky k pře-
mýšlení o kladech a záporech různých historických fo-
rem lidského soužití;

– úctě ke kulturnímu i historickému dědictví; učebnice ve-
de žáka k vnímání a posuzování uměleckých děl, k chá-
pání jejich hodnoty; 

– vnímání situací, jimiž člověk zasahuje do životního pro-
středí a ovlivňuje ho; učebnice situace nejen popisuje,
ale vede k přemýšlení a diskusi o kladech i záporech zá-
sahů lidí do přírody.

Kompetence pracovní
Práce s učebnicí vede žáka k:

– přesvědčení, že základním předpokladem úspěšného
uplatnění je kvalitní vzdělání; učebnice předkládá kon-
krétní příklady ze života minulých generací, ze kterých
tato skutečnost vyplývá;

– vnímání skutečnosti, že rozvoj hospodářských aktivit byl
vždy důležitým prvkem úspěšného rozvoje společenství
lidí. 

3. Začlenění průřezových témat v souboru dějepisných
učebnic pro základní školy a primu až kvartu víceletých
gymnázií
V řadě učebnic jsou začleněna všechna průřezová témata
uváděná v RVP ZV a většina tematických okruhů jednotli-
vých průřezových témat. Některé tematické okruhy logicky
korespondují s vybraným dějepisným učivem, a proto jsou
rozpracovány podrobněji. Jiných se učebnice dotýká pouze
okrajově.  

4. Podklad pro tvorbu učebních osnov dějepisu týkajících se
období pravěku a starověku je zveřejněn na webových
stránkách Nakladatelství Fraus, s. r. o.
Jde o návrh určený k úpravě a rozpracování podle podmínek
školy, v níž vyučující působí. Nabízený materiál odpovídá
RVP ZV a učebnici Dějepis 8, Modernizace společnosti.
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