
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vzdělávací obor:  Dějepis 

Vyučovací předmět: Dějepis   

 
Ročník: 8 

 

Očekávané výstupy 
Modernizace společnosti 

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných 

zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

D-9-6-02 objasní souvislosti mezi událostmi Francouzské revoluce a napoleonských a rozbití 

starých společenských struktur v Evropě  

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti 

s národními hnutími vybraných evropských národů 

D-9-6-04 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; 

charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií  

Minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

Modernizace společnosti 

D-9-6-03p uvede základní historické události v naší zemi v 19.století 

D-9-6-03p vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti českých dějin 19.století 

 

Moderní doba 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky 

 

Minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

Moderní doba 

D-9-7-01p uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1.světové války 

D-9-7-01p uvede základní informace o vzniku samostatné Československé republiky 

 

Dílčí výstupy  

Modernizace společnosti 

     -    osvojí si periodizaci novověku 

- učí se chápat postavení českých zemí v habsburské monarchii i v podmínkách Evropy 

- rozdělení na katolický a reformační blok 

- chápe důsledky náboženské nesnášenlivosti 

- učí se rozpoznávat projevy barokní kultury 

- seznámí se s situací českých zemích a vybraných evropských zemí po třicetileté válce 

- chápe význam osvícenství jako významného myšlenkového předělu, který ovlivnil 

politický vývoj u nás v Evropě i na americkém kontinentu 

- chápe pojem kolonie, uvědomí si význam boje za svobodu 

- uvědomí si důsledky definitivního rozbití středověkých politických, hospodářských 

a společenských struktur 

- uvědomí si prudký rozvoj průmyslu jako předpoklad a katalyzátor společenských 

změn, dopad na životní prostředí 

- chápe národní obrození jako jev celoevropský, jehož výsledkem je utvoření 

novodobých národů 

- seznámí se s příčinami a průběhem českého národního obrození 



- uvědomí si význam obrozeneckých snah významných osobností 

- uvědomí si dokončení boje jednotlivých skupin jako předpoklad ustavení moderních 

politických stran 

- chápe emancipační hnutí českého národa jako výrazný projev dané doby (snaha 

ohrožující existenci mnohonárodnostní monarchie) 

- seznámí se s úsilím o vytvoření jednotlivých národních celků 

 

 

Učivo: 
Modernizace společnosti 

 

Velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich vliv na Evropu a svět; vznik USA 

Industrializace a její důsledky pro společnost; sociální otázka 

Národní hnutí velkých a malých národů; utváření novodobého českého národa 

Revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních problémů 

Politické proudy (konzervatismus, liberalismus, demokratismus, socialismus), ústava, 

politické strany, občanská práva 

Kulturní rozrůzněnost doby 

Konflikty mezi velmocemi, kolonialismus 

 

Moderní doba 

První světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky 

 

Mezipředmětové vztahy 
OV - světová náboženství 

ČJ - národní obrození v literární tvorbě 

CH, PŘ - zrod moderní vědy 

VV - kulturně historické slohy 


