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Vzdělávací obor Dějepis a tvorba ŠVP

Výchovně vzdělávací strategie, které směřují k utváření kompetencí v oboru Dějepis:

1. Strategie směřující ke kompetenci k učení:
•  Předkládáme žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů, které jim umožní poznání dějin vlastního národa a regionu 

v kontextu s evropským vývojem.
• Směřujeme žáky k posouzení vlastního pokroku a ke kritickému hodnocení svých výsledků v rámci hodnocení v předmětu.
• Přibližujeme žákům problematiku dějin kultury a přínosu jednotlivých států, oblastí a civilizací pro rozvoj vzdělanosti.

2. Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů:
• Umožňujeme žákům kriticky myslet a činit uvážlivá rozhodnutí.
• Vytváříme pro žáky praktické problémové úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů.

3. Strategie směřující ke kompetenci komunikativní:
• Nabízíme žákům dostatek možností v řízené diskusi naslouchat promluvám druhých a vhodně na ně reagovat.
•Vybízíme žáky, aby kladli věcné otázky.
• Vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému tématu.
• Směřujeme žáky k výstižnému a logickému vyjadřování například při referátech, aktualitách apod.

4. Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální:
• Podporujeme „inkluzi“(začlenění).
•  Volíme formy práce, které vytváří různorodý kolektiv třídy a umožňují vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování 

osobního maxima každého člena třídního kolektivu.
• Umožňujeme práci v týmech, a tím učíme vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
• Vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.

5. Strategie směřující ke kompetenci občanské:
• Utváříme u žáků vztah k tradicím, národnímu a kulturnímu dědictví.
• Rozvíjíme zájem o veřejné záležitosti (besedy, setkání, akce města apod.)

6. Strategie směřující ke kompetenci pracovní:
• Požadujeme dodržování dohodnuté kvality práce na základě předem stanovených kritérií.
• Umožňujeme žákům vzájemně se radit a pomáhat si.
• Směřujeme žáky k využívání získaných historických poznatků a dovedností v běžném životě.
• Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a znalostí cizího jazyka.
• Seznamujeme žáky s různými profesemi s blízkým vztahem k dějepisu.
• Utváříme u žáků schopnosti plánovat a provádět jejich pracovní činnosti a získaná data dále zpracovávat a vyhodnocovat.
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Dějepis – 6. ročník

Očekávaný výstup z RVP ZV Dílčí očekávaný výstup Učivo
Žák: Žák:
1 – uvede konkrétní příklady důležitos-
ti a potřebnosti dějepisných poznatků

• objasní důležitost historického poznání
•  uvede dějepisné poznatky z místa svého bydliště

historie, dějepis

2 – uvede příklady zdrojů informací 
o minulosti; pojmenuje instituce, kde 
jsou tyto zdroje shromažďovány

• popíše, čím se zabývá archeolog a archeologie
• uvede příklady hmotných pramenů
• vysvětlí význam muzeí pro příští generace
• popíše, co je úkolem archivů
• uvede příklady archiválií
• vyjmenuje instituce, které slouží k ukládání písemností
• shrne, odkud pocházejí informace o historii

hmotné prameny, 
archeologie, muzea, 
archivy, knihovny

3 – orientuje se na časové ose a v his-
torické mapě, řadí hlavní historické 
epochy v chronologickém sledu

• popíše vliv jevů na obloze na měření času
• uvede různé druhy kalendářů
• uspořádá hlavní historické epochy
• používá časovou přímku

historický čas a pro-
stor, kalendáře, 
časová přímka

4 – charakterizuje život pravěkých 
sběračů a lovců, jejich materiální a du-
chovní kulturu

• popíše výrobu kamenných nástrojů
• najde rozdíly a shody mezi pravěkým a dnešním člověkem
•  uvede důkazy o životě lidí starší doby kamenné na našem 

území

rod Homo, pravěký 
člověk, kamenné 
nástroje, sošky, 
obydlí, obživa

5 – objasní význam zemědělství, 
dobytkářství a zpracování kovů pro 
lidskou společnost

• vysvětlí, jak přechod k zemědělství změnil život lidí
• popíše s pomocí mapy šíření zemědělství do Evropy
• popíše vlastními slovy život zemědělců
• uvede výhody využití tažné síly dobytka
• zdůvodní rozvoj řemesel
• popíše způsoby zpracování mědi
•  zdůvodní, proč byl k výrobě nástrojů vhodnější bronz než 

kámen a měď
• popíše výrobu bronzových nástrojů
• uvede příklady nálezů bronzových předmětů
•  zdůvodní výhody železných nástrojů oproti bronzovým a ka-

menným

počátky země-
dělství, řemesla, 
tkalcovství, zpraco-
vání mědi, výroba 
bronzu, oradlo, 
výroba železa

6 – uvede příklady archeologických 
kultur na našem území

• vyjmenuje příklady archeologických kultur
•  diskutuje s využitím obrázků o životě lidí v pozdní době ka-

menné
• popíše život Keltů na našem území

archeologické kultu-
ry, Keltové, Bójové

7 – rozpozná souvislosti mezi přírod-
ními podmínkami a vznikem prvních 
velkých zemědělských civilizací

• objasní, jak Nil ovlivňoval život Egypťanů
• posoudí, proč řeku Nil Egypťané uctívali
• vyjmenuje možnosti využití papyru
• popíše přeměnu krajiny v Mezopotámii v úrodnou oblast
• objasní, jak poloha Foinikie napomohla rozvoji této země
• zdůvodní, proč Číňané tajili výrobu hedvábí
•  vysvětlí, jak ovlivňovaly přírodní podmínky oblasti život kočov-

níků

Egypt, papyrus, Nil, 
zavlažovací kanály, 
kočovníci
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8 – uvede nejvýznamnější typy pamá-
tek, které se staly součástí světového 
kulturního dědictví

•  dá do souvislostí touhu Egypťanů po nesmrtelnosti se staveb-
ní činností a s mumifikací

• uvede nejvýznamnější památky starověkého Egypta
• zdůvodní vliv písma a používání číslic na rozvoj společnosti
• objasní, proč Číňané dodnes používají znakové písmo
•  zaujme stanovisko k vybraným myšlenkám hinduismu nebo 

buddhismu
• uvede příklady památek starověkého Řecka
• vyhledá příklady památek starověké římské kultury

stavby, pyramidy, 
náboženství, bal-
zamování, písmo, 
číslice

9 – demonstruje na konkrétních 
příkladech přínos antické kultury 
a uvede osobnosti antiky důležité pro 
evropskou civilizaci, zrod křesťanství 
a souvislost s judaismem

•  porovná, čím se lišila náboženská víra Židů od víry ostatních 
národů

• vybere základní myšlenky spojené s judaismem
• vyjmenuje odlišnosti mezi starověkým a současným Řeckem
•  připraví vyprávění o vybraném hrdinovi z dějin starověkého 

Řecka
• navrhne za pomoci učebnice rodokmen olympských bohů
• popíše na příkladech druhy antických sloupů
•  vysvětlí aktuálnost vybraných myšlenek antické filozofie pro 

dnešního člověka
• uvede důkazy o vyspělosti Etrusků
• posoudí, jak řecká kultura ovlivnila kulturu římskou
•  zdůvodní, proč nacházíme římské stavební památky nejen 

v dnešní Itálii, ale i v jiných zemích Evropy
• dá do souvislostí antickou a evropskou kulturu
•  posoudí, proč se křesťanství stalo nejrozšířenějším nábožen-

stvím v Evropě

náboženství, židov-
ství, křesťanství, 
vědy, stavitelství

10 – porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých 
státech a vysvětlí podstatu antické 
demokracie

•  popíše za pomoci obrázků jednotlivé vrstvy egyptské společ-
nosti ve starověku

• posoudí z pohledu dnešního člověka Chammurapiho zákoník
•  popíše s pomocí učebnice rozdělení starověké indické společ-

nosti do kast
• vysvětlí, jak Řekové řešili přelidněnost městských států
• rozhodne, které události vedly k oslabení starověkého Řecka
• popíše vlastními slovy zrod demokracie v Athénách
• vyhledá rozdíly mezi Spartou a Athénami
•  uvede příklady práv a povinností římského občana v době 

republiky
• vyhledá rozdíly mezi demokracií a samovládou
•  vybere z učebnice myšlenky a činy římských císařů, které hod-

notí kladně, a které naopak odmítá
• popíše příčiny, které urychlily zánik římské říše

zákoník, spole-
čenské skupiny, 
demokracie, měst-
ské státy, římská 
republika
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Dějepis – 7. ročník

Očekávaný výstup z RVP ZV Dílčí očekávaný výstup Učivo
Žák: Žák:
11 – popíše podstatnou změnu evrop-
ské situace, která nastala v důsledku 
příchodu nových etnik, christianizace 
a vzniku států

• vysvětlí důsledky rozpadu římské říše
• vyjmenuje nová evropská etnika
•  zdokonalí dovednost čtení z mapy při vysvětlování pohybu 

nového obyvatelstva
•  porovná odlišnosti způsobu organizace života nových obyvatel 

evropského regionu s uspořádáním v římské říši
•  charakterizuje úlohu církve v souvislosti s utvářením nových 

státních útvarů
•  posoudí vliv Vikingů na utváření raně středověkých státních 

útvarů
• zhodnotí podíl církve na utváření Franské říše
• konkretizuje přínos karolinské kultury

nový etnický obraz 
Evropy, utváření 
států a jejich speci-
fický vývoj, Franská 
říše

12 – porovná základní rysy západoev-
ropské, byzantsko-slovanské a islámské 
kulturní oblasti

• shrne hlavní etapy vývoje Byzantské říše
•  objasní základní znaky byzantské kultury na konkrétních 

příkladech
• popíše vliv byzantské kultury na okolní země
• objasní pojmy spojené s islámskou vírou a arabskou kulturou
• porovná shodné a odlišné rysy islámu a křesťanství
• zhodnotí přínos arabské kultury pro kulturu evropskou

islám a islámské 
říše ovlivňující 
Evropu

13 – objasní situaci Velkomoravské říše 
a vnitřní vývoj českého státu a posta-
vení těchto státních útvarů v evrop-
ských souvislostech

•  vyjmenuje slovanské národy a přiřadí je k jednotlivým slovan-
ským větvím

• shrne poznatky o Sámově říši a zhodnotí její význam
•  dá do souvislostí sjednocení slovanských kmenů s nutností 

obrany před kočovnými kmeny
•  vyhodnotí důležitost příchodu Cyrila a Metoděje pro další 

vývoj našeho národa
• popíše kulturní přínos Velké Moravy
•  reprodukuje nejznámější pověsti a báje o prvních Přemyslovcích
• rozliší legendy a historická fakta
•  objasní vnitřní vývoj českého státu v evropských souvislostech 

a dopady jeho christianizace 
• charakterizuje výjimečnost osoby Svatého Václava

Velká Morava a čes-
ký stát, jejich vnitřní 
vývoj a postavení 
v Evropě

14 – vymezí úlohu křesťanství a víry 
v životě středověkého člověka, kon-
flikty mezi světskou a církevní mocí, 
vztah křesťanství ke kacířství a jiným 
věroukám

• posoudí vliv církve na každodenní život tehdejších lidí
• popíše organizaci světské a církevní moci
• zhodnotí důvody a důsledky křížových výprav do Svaté země
•  posoudí události stoleté války a vyhledá souvislosti s naší 

historií

křesťanství, pa-
pežství, císařství, 
křížové výpravy

15 – ilustruje postavení jednotlivých 
vrstev středověké společnosti, uvede 
příklady románské a gotické kultury

•  uvede znaky románského slohu a příklady stavebních pamá-
tek (i regionálních)

• popíše změny v zemědělské výrobě
• popíše život ve středověkém městě (obchod, práva, řemesla)
• zhodnotí přínos vlády Karla IV. 
•  rozpozná znaky gotiky na příkladech významných gotických 

památek

struktura středo-
věké společnosti,
kultura středověké 
společnosti,
románské a gotické 
umění a vzdělanost



 

Podklad pro tvorbu učebních osnov dějepisu
Dějepis 6–9

© Nakladatelství Fraus, Plzeň 2013
Kopírování povoleno
www.fraus.cz

16 – vysvětlí znovuobjevení antického 
ideálu člověka, nové myšlenky žádající 
reformu církve, včetně reakce církve 
na tyto požadavky

• zhodnotí vliv Jana Husa na počátky reformace
•  uvede příklady reformních hnutí (reformátoři a místa jejich 

působení)
•  objasní propojenost antiky s renesancí a humanismem a jejich 

projevy v kultuře, myšlení a životě lidí

renesance, huma-
nismus, husitství, 
reformace a jejich 
šíření Evropou

17 – vymezí význam husitské tradice 
pro český politický a kulturní život

• popíše vliv panovníků a velitelů na výsledky husitských válek
• popíše způsob boje (taktiku) husitů
• zdůvodní výsledky husitských válek

husitské války

18 – popíše a demonstruje průběh 
zámořských objevů, jejich příčiny 
a důsledky

• uvede důvody zámořských plaveb
• ukáže na mapě důležité zámořské výpravy
• shrne význam objevných plaveb a jejich důsledky

zámořské objevy

19 – objasní postavení českého 
státu v podmínkách Evropy rozdělené 
do řady mocenských a nábožen-
ských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie

•  popíše český stát v období poděbradském a jagellonském 
v evropských souvislostech

• uvede důvody nástupu Habsburků na český trůn
• objasní pojem absolutní monarchie 
• uvede významné osobnosti rudolfinské doby

český stát a velmoci 

20 – objasní příčiny vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky

• vysvětlí úlohu českých stavů
• popíše průběh a důsledky stavovského povstání
• uvede zlomové události třicetileté války
• zhodnotí osobnost J. A. Komenského a význam jeho díla

český stát a velmoci 
v 17. století
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Dějepis – 8. ročník

Očekávaný výstup z RVP ZV Dílčí očekávaný výstup Učivo
Žák: Žák:
22 – rozpozná základní znaky jednot-
livých kulturních stylů a uvede jejich 
jednotlivé představitele a příklady 
významných kulturních památek

• vymezí oblasti vzniku a šíření barokní kultury
• rozpozná projevy barokní kultury
• zhodnotí nové myšlenky doby a jejich hlavní představitele
•  uvede významné památky a osobnosti baroka a českého baroka
• aplikuje poznatky o baroku na české baroko
• jmenuje barokní památky z okolí svého bydliště

baroko a životní 
styl, české baroko 
(malířství, sochař-
ství, literatura, 
hudba, školství, …)

21 – na příkladech evropských dějin 
konkretizuje absolutismus, konstituční 
monarchie, parlamentarismus

•  vysvětlí rozdíl mezi pojmy absolutismus, konstituční monar-
chie a parlamentarismus

• popíše situaci v českých zemích po třicetileté válce
• porovná vývoj v českých zemích a vybraných evropských zemích
•  zhodnotí vliv osvícenství na politický vývoj v českých zemích, 

v Evropě a na americkém kontinentu
• objasní pojem osvícenský absolutismus
•  popíše vliv osvícenství na rozvoj vzdělanosti, vědy, techniky 

a umění
•  uvede příklad boje za nezávislost, který vedl ke vzniku občan-

ské společnosti

občanská válka 
v Anglii, reformy 
Marie Terezie  
a Josefa II.,  
osvícenství,  
vznik USA

24 – objasní souvislosti mezi událost-
mi francouzské revoluce a napoleon-
ských válek na jedné straně a rozbitím 
starých společenských struktur v Evro-
pě na straně druhé

• vyhledá příčiny vzniku francouzské revoluce
• popíše stručně průběh francouzské revoluce
•  zhodnotí význam a důsledky francouzské revoluce a napo-

leonských válek na evropský vývoj
• popíše uspořádání Evropy po Vídeňském kongresu

francouzská revo-
luce a napoleonské 
války, vznik Belgie

23 – vysvětlí podstatné ekonomické, 
sociální, politické a kulturní změny 
ve vybraných zemích a u nás, které 
charakterizují modernizaci společnosti

• porovná hospodářskou vyspělost států
• uvede příklady nerovnoměrného vývoje států
• zhodnotí různé způsoby řešení sociálních otázek
• popíše vliv rozvoje průmyslu na změny ve společnosti
• analyzuje dopad rozvoje průmyslu na životní prostředí

průmyslová revo-
luce, socialismus, 
kapitalismus, 
romantismus

29 – porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvis-
losti s národními hnutími vybraných 
evropských národů

• popíše příčiny a průběh českého národního obrození
• jmenuje některé významné obrozenecké osobnosti 
•  posoudí souvislost mezi emancipačním hnutím českého náro-

da a obecnými rysy dané doby

národní a obroze-
necké hnutí v Evro-
pě, české národní 
obrození, Palacký

26 – charakterizuje emancipační hnutí 
významných sociálních skupin; uvede 
požadavky formované ve vybraných 
evropských revolucích

• rozliší politické programy a cíle v jednotlivých zemích
•  určí příčiny neúspěchu snah o sjednocení Německa a Itálie 

v roce 1848

rok 1848 v Evro-
pě a v Čechách 
(Metternich)

27 – na vybraných příkladech demon-
struje základní politické proudy

•  porovná Havlíčka a Palackého jako představitele politických 
proudů

politické proudy, 
politické strany, 
občanská práva
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28 – vysvětlí rozdílné tempo moderni-
zace a prohloubení nerovnoměrnosti 
vývoje jednotlivých částí Evropy a svě-
ta včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje 
soupeření mezi velmocemi a vymezí 
význam kolonií

• určí příčiny vzniku občanské války v USA
• analyzuje její výsledky a vliv na další vývoj USA
• zhodnotí význam sjednocení Německa a Itálie 
• popíše vztahy mezi velmocemi
• vyhledá rozpory a lokální střety mezi velmocemi
• uvede příklady sociálních dopadů kolonialismu

občanská vál-
ka v USA, vznik 
Německa a Itálie, 
kolonialismus

23 – vysvětlí podstatné ekonomické, 
sociální, politické a kulturní změny 
ve vybraných zemích a u nás, které 
charakterizují modernizaci společnosti

• uvede příklady emancipace žen
•  jmenuje některé vědecké a technické vynálezy 19. a počátku 

20. století
• popíše charakteristické znaky secese
• jmenuje hlavní představitele klasicismu a secese
• zdůvodní kulturní různorodost doby

secese, věda a tech-
nika, rozvoj tělový-
chovy (novodobé 
OH)
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Dějepis – 9. ročník

Očekávaný výstup z RVP ZV Dílčí očekávaný výstup Učivo
Žák: Žák:
30 – rozpozná klady a nedostatky
demokratických systémů

• zhodnotí vývoj v Československu ve 20. a 30. letech
• porovná vývoj v Československu s vývojem v Evropě
• popíše vývoj kultury, vědy a umění

evropské demokra-
tické systémy, první 
republika

31 – charakterizuje jednotlivé tota-
litní systémy, příčiny jejich nastolení 
v širších ekonom. a polit. souvislostech 
a důsledky jejich existence pro svět; 
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu 
a vypjatého nacionalismu

•  vyhledá příčiny nastolení totalitních systémů v politických 
a ekonomických souvislostech

• rozpoznává znaky totalitní společnosti
• jmenuje zlomové události let 1945–1948 v Československu
• popíše na příkladech období totality u nás

Itálie, Německo, 
Španělsko, Habeš, 
SSSR, Třetí říše,  
komunismus,  
fašismus, nacismus

32 – na příkladech vyloží antisemiti-
smus, rasismus a jejich nepřijatelnost 
z hlediska lidských práv

• uvede příklady antisemitismu a rasismu v historii
• porovná projevy rasismu v historii a v dnešním světě

druhá světová 
válka, Norimberské 
zákony, Křišťálová 
noc, holocaust

33 – zhodnotí postavení ČSR v evrop-
ských souvislostech a jeho vnitřní soci-
ální, politické, hospodářské a kulturní 
prostředí

•  posoudí závislost ČSR na SSSR a vyhledá důsledky této závis-
losti

•  zdokumentuje na příkladech situaci v Československu v roce 
1968

•  sestaví přehled hlavních událostí a doloží důsledky těchto 
událostí

druhá republika, 
Washingtonská 
deklarace, Malá 
dohoda, poválečný 
vývoj

34 – vysvětlí příčiny a důsledky vzniku 
bipolárního světa; uvede příklady 
střetávání obou bloků

• vysvětlí pojem studená válka
• uvede příklady střetávání v oblasti kulturní a sportovní

studená válka, su-
pervelmoci, znárod-
ňování, sametová 
revoluce

35 – vysvětlí a na příkladech doloží mo-
censké a politické důvody euroatlantic-
ké hospodářské a vojenské spolupráce

• posoudí důvody začlenění ČR do integračního procesu
• uvede možnosti předcházení hrozbám terorismu

NATO, RVHP,  
Evropská unie

36 – posoudí postavení rozvojových 
zemí

•  s pomocí mapy uvede změny související s rozpadem koloniál-
ního systému po světových válkách

• vyhledá odlišnosti rozvojových zemí od ekonomicky vyspělých 
•  prokáže na příkladech propojenost jejich problémů s okolním 

světem

kolonie, Afrika, Asie, 
třetí svět

37 – prokáže základní orientaci v pro-
blémech současného světa

• popíše globální problémy lidstva
• vyhledá příčiny jejich vzniku
• propojuje poznatky z jiných předmětů
• navrhne možné způsoby řešení

globální problémy 
lidstva, terorismus, 
integrace


