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Témata pro profilovou část maturitní zkoušky – ústní zkouška
Školní rok:
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Studijní obor:

79-41-K/81 Gymnázium
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Dějepis

Vývoj lidské společnosti v pravěku.
Vznik a vývoj prvních státních celků – starověká Mezopotámie, Egypt, Indie a Čína.
Vývoj starověkého Řecka do klasického období.
Starověké Řecko v klasickém a helénistickém období.
Starověký Řím v období republiky.
Starověký Řím v období císařství.
Dějiny starověké Palestiny, vznik a rozvoj křesťanství.
Raný feudalismus v Evropě.
Vznik raně feudálních států na našem území – politické dějiny, hospodářství, kultura.
Evropa v období rozvinutého feudalismu.
Český stát za posledních Přemyslovců a za Lucemburků.
Husitství.
Renesance a reformace.
Zámořské objevy a vznik koloniálních říší.
Český stát v období od konce husitské revoluce do třicetileté války.
Habsburská monarchie v období od konce třicetileté války po osvícenské reformy
Marie Terezie a Josefa II.
Evropa v období od konce 16. do konce 18. století.
Velké revoluce přelomu 18. a 19. století a napoleonské války.
Evropa a české země po vídeňském kongresu a revoluční rok 1848.
Evropa v druhé polovině 19. století.
Habsburská monarchie a česká společnost v druhé polovině 19. století.
První světová válka a vznik samostatného Československa.
Období mezi dvěma světovými válkami a nebezpečí totalitních systémů.
ČSR v období 1918–1939.
Druhá světová válka ve světovém i československém kontextu.
Poválečné rozdělení Evropy a světa – počátky studené války.
Přeměna ČSR v komunistický stát.
Významné mezníky poválečného vývoje v Evropě i ve světě.
Významné mezníky vývoje ČSR v druhé polovině 20. století.
Rozpad komunistického systému a vývoj po studené válce ve světových a českých dějinách.

