
Dějepis                                                 8. ročník 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

Žák: 

 objasní postavení českého 

státu v podmínkách Evropy a 

jeho pozici uvnitř habsburské 

monarchie 

 objasní hospodářské a 

kulturní změny v Evropě 

 charakterizuje evropskou 

kulturu v 16. století, uvádí 

její hlavní představitele 

 charakterizuje postavení 

českých zemí v habsburské 

monarchii 

 objasní politickou i 

náboženskou situaci 

v českém státě v době 

předbělohorské 

 objasní příčiny třicetileté 

války, posoudí její důsledky, 

popíše situaci v Českých 

zemích po jejím skončení 

 na příkladech dějin 

charakterizuje absolutismus, 

konstituční monarchii, 

parlamentarismus 

 objasní příčiny občanské 

války v Anglii 

 vymezí hlavní znaky 

barokní kultury 

 charakterizuje osvícenství  

a osvícenský absolutismus 

 objasní vývoj v Rusku za 

Petra I. 

 vysvětlí pojem republika, 

kolonie, ústava 

 charakterizuje nový stát 

USA, objasní jeho vznik 

 vysvětlí příčiny Velké 

francouzské revoluce a 

objasní její vliv na evropské 

země 

 vysvětlí vývoj v některých 

evropských státech po 

napoleonských válkách a 

snahy o vytvoření 

rovnoprávné občanské 

společnosti 

 charakterizuje 

 

Počátky nové doby 

Novověk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

České stavovské povstání a 

třicetiletá válka 

 

 

 

 

Baroko 

 

Britské impérium 

 

 

Osvícenství a absolutismus 

 

 

 

 

 

 

Vznik USA 

 

Velká francouzská revoluce 

Vzestup a pád Napoleona 

Bonaparta 

 

Prusko a habsburská monarchie, 

války o rakouské dědictví, 

reformy Marie Terezie a Josefa II. 

 

Vídeňský kongres 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 
Osobnostní rozvoj - 

Rozvoj schopností 

poznávání, Seberegulace 

a sebeorganizace, 

Psychohygiena, 

Kreativita 

 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy, 

poznávání lidí, 

komunikace, kooperace 

a kompetice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova 

demokratického občana 
Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

Občanská společnost a stát 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikulturní výchova 



ekonomické, sociální, 

politické a kulturní změny na 

území českých zemí 

 objasní význam 

průmyslové revoluce a její 

důsledky pro život 

společnosti 

 charakterizuje Národní 

obrození a úlohu 

jednotlivých osobností 

 objasní příčiny a důsledky 

Revoluce 1848 

 charakterizuje jednotlivé 

politické proudy ( 

konzervatismus, 

liberalismus, demokracie, 

socialismus) 

 vysvětlí nerovnoměrnosti 

vývoje jednotlivých částí 

Evropy a světa 

 vymezí význam kolonií, 

ukáže na mapě hlavní 

koloniální velmoci a jejich 

kolonie 

 charakterizuje osídlení a 

hospodářství USA, popíše 

příčiny a důsledky občanské 

války 

 

Modernizace společnosti 

 

Průmyslová revoluce 

 

Habsburská monarchie 

 

 

Národní obrození 

 

 

Revoluce 1948 

 

 

 

Svět a kolonialismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občanská válka v USA 

Kulturní diference 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 
Osobnostní rozvoj - 

Rozvoj schopností 

poznávání, Seberegulace 

a sebeorganizace, 

Psychohygiena, 

Kreativita 

 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy, 

poznávání lidí, 

komunikace, kooperace 

a kompetice 

 

 

 


