
Maturitní témata z dějepisu 
 

 

1. Pravěk 
Nejstarší předkové člověka. Periodizace dějin v pravěku a charakteristika    
jednotlivých období. Archeologické lokality. Umění pravěkého člověka. 

2. Kulturní odkaz starověkých civilizací 
Mezopotámie, Egypt, Indie, Palestina, Čína – dějiny, vzdělanost, věda, náboženství,  
umění. 

3. Starověké Řecko  
Počátky řecké civilizace. Archaické období. Řecko-perské války. Peloponéská    
válka. Ovládnutí Řecka Makedonií. Helénistické období. Kultura. 

4. Starověký Řím 
Etruskové a počátky Říma. Římská republika (správa, punské války, krize republiky, 
triumviráty). Principát, dominát. Křesťané v Římě. Rozdělení a zánik říše. Kultura.       

5. Raný středověk v Evropě 
Feudalismus. Křesťanství. Franská říše. Byzanc. Arabové a islám. Vikingové. Počátky 
Anglie a Francie. Svatá říše římská. Kyjevská Rus. Raně středověká vzdělanost. 

6. Počátky české státnosti v raném středověku - české knížectví v 11. a 12. století 
Příchod Slovanů. Sámova říše. Velká Morava. Český stát v době přemyslovských knížat. 
Románský sloh. 

7. Vrcholný středověk v Evropě 
Charakter vrcholného středověku, města, vzdělanost, spory ve společnosti (boj o 
investituru, Magna charta libertatum). Křížové výpravy. Stoletá válka. Gotika. 

8. České království ve 13. – 15. století 
Český stát za posledních Přemyslovců (Přemysl Otakar I. - Václav III.). Nástup 
Lucemburků (Jan Lucemburský, Karel IV.). Kultura. 

9. Reformace 
Krize církve. Husitství. Německá reformace. J. Kalvín. Šíření reformace v Evropě. 
Protireformace. 

10. Renesance a humanismus  
Renesance v Itálii. Renesanční kultura (včetně našich zemí). Zámořské objevy. Česká 
společnost v době poděbradské a jagellonské (Jiří z Poděbrad, Vladislav a Ludvík 
Jagellonský).   

11. Evropa od 16. století do třicetileté války 
Anglie za Tudorovců. Francie. Španělsko a nizozemská revoluce. Nástup Habsburků na 
český trůn. České stavovské povstání. Třicetiletá válka a její důsledky.    

12. Novověk - parlamentarismus, absolutismus, osvícenství a revoluce 
Změny novověku. Anglická revoluce. Absolutismus ve Francii. Osvícenství. Osvícenský 
absolutismus v Habsburské monarchii, Prusku a Rusku. Baroko. Válka za nezávislost. 



13. Evropa v 1. polovině 19. století 
Velká francouzská revoluce. Napoleon Bonaparte. Evropa po Vídeňském  
kongresu. Klasicismus, romantismus, biedermeier. Průmyslová revoluce.  

14. Evropa v 2. polovině 19. století 
Revoluce 1848 – 1849 (Francie, Itálie, Německý spolek, Habsburská monarchie, vč. 
našich zemí). Sjednocení Itálie a Německa, situace ve Francii. Habsburská monarchie a 
české země do 1. světové války. Anglie, Rusko, USA – občanská válka.  

15. 1. světová válka 
Mezinárodní situace na počátku 20. století. Charakter, příčiny a průběh války, významné 
bitvy, vstup USA do války, ruské revoluce. Mírová konference a versailleský systém.    

16. Vznik Československa 
Český národ za války - na frontách, v zázemí. Domácí a zahraniční odboj.  T.G. Masaryk. 
Československé legie. Vznik ČSR (vyhlášení samostatnosti, podoba státu, otázka hranic). 

17. Evropa mezi dvěma válkami 
Versailleský systém, Společnost národů, mezinárodní jednání, rúrská krize. Velké totalitní 
systémy - komunismus a fašismus (charakteristika, SSSR, Itálie). Světová hospodářská 
krize. Nacistické Německo. Lokální konflikty jako předzvěst nového globálního střetnutí. 

18. Československá republika 
Politický, ekonomický a národnostní profil státu mezi dvěma válkami. Vliv hospodářské 
krize, situace v Sudetech, na Slovensku, mezinárodní postavení. Mnichov - příčiny a 
následky. 

19. 2. světová válka 
Hitlerovy válečné plány. Zahájení války, její charakter a průběh. Boje v Evropě, Africe a 
Tichomoří. Mezinárodní konference a jednání. Konec války a její výsledky. Holocaust.  

20. Ztráta naší národní samostatnosti a první období protinacistického odboje 
Důsledky Mnichovské konference. Druhá republika, situace na Slovensku. Protektorát 
Čechy a Morava – charakteristika, okupační moc, vznik domácího i zahraničního odboje.  

21. Naše země v závěrečném období války a jejich osvobození  
Atentát na Heydricha, jeho příčiny, heydrichiáda, činnost domácího i zahraničního 
odboje. Příprava obnovení republiky. Slovenské národní povstání. Květnové povstání. 
Průběh osvobozování. Košický vládní program. 

22. Evropa a svět od konce 2. světové války do konce 80. let 20. století  
Podstata studené války. OSN, NATO, Varšavská smlouva, RVHP. Korejská, vietnamská 
válka. Berlínská, karibská krize. Přehled vývoje vyspělých demokratických zemí, 
sovětského bloku, třetího světa. Rozpad socialistického bloku. Evropská integrace. 

23. Omezená demokracie v ČSR a její zhroucení 
Poválečná ČSR. Politický systém, dekrety, potrestání zrádců, odsun Němců. Oslabování 
demokracie, příprava KSČ na převzetí moci. Únor 1948 a jeho důsledky. 

24. Vývoj v Československu od nástupu komunismu do sametové revoluce 
Totalitní stát. Socialistická ekonomika, znárodňování, kolektivizace. Politické procesy.   
Uvolnění v 60. letech. Pražské jaro. Normalizace. Sametová revoluce. 

25. Historie města Tábor (případně rodného města) 
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