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Předmět: D Ě J E P I S
Charakteristika předmětu:
Vzdělávací obor přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity
historické paměti, zejména ve smyslu předávání historické zkušenosti. Zprostředkovává poznání dějů, skutků a jevů, které zásadně ovlivnily vývoj společnosti
a promítly se do současného dění, přičemž je důraz kladen hlavně na dějiny 19. a 20. století. Rozvíjí takové časové a prostorové představy a empatii, které
žákům umožní lépe proniknout k pochopení historických skutečností. Vede žáky k poznání, že historie neznamená uzavřenou minulost, není shlukem faktů a
definitivních závěrů, ale kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné
historické problémy konkretizuje prostřednictvím zařazování dějin regionálních a místních.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Dějepis se vyučuje ve třech ročnících (kvinta, sexta, septima, 1. A, 2. A, 3. A) s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Žáci se nedělí do skupin.

Předmět patří do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 vede žáka k rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa a jiných kulturních společenství, k utváření a upevňování vědomí přináležitosti
k evropské kultuře
 klade důraz na pozitivní motivaci, používá vhodné učební pomůcky a audiovizuální techniku, předkládá žáku dostatek informačních zdrojů z učebnic
a pracovních textů, zprostředkuje žákovi návštěvu institucí, kde se historické prameny uchovávají a zpřístupňují bádání
 zařazuje práci s historickými prameny a příručkami
 rozvíjí u žáka smysl pro povinnost (příprava na výuku, shromažďování materiálů) a pracovní i studijní návyky (práce s odborným textem, výtah, výpisky,
citace atd.), a tím u žáka utváří schopnost využívat jako zdroj informací různé verbální i neverbální texty společenského a společenskovědního
charakteru
 vede žáka k odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase
 vede žáka k hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnání s obdobnými a odlišnými jevy a procesy v evropském
a celosvětovém měřítku
 vede žáka k uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních
postojů a k přiměřenému obhajování svých práv
 vede žáka k utváření vědomí vlastní identity i identity druhých lidí,
 vede žáka k rozvíjení realistického sebepoznání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí,
 vede žáka k utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo ni, k rozpoznání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy
v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti.
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V Dějepisu se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům Český jazyk, Geografie, Společenské vědy, Filosofie, Občanské dovednosti a Dějiny kultury.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
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-

Sociální komunikace
Morálka všedního dne
Spolupráce a soutěž

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Globalizační a rozvojové procesy
- Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
- Žijeme v Evropě
Mediální výchova (MEV)
- Role médií v moderních dějinách
Multikulturní výchova (MKV)
- Základní problémy sociokulturních rozdílů
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KVINTA, 1. A
učivo

Výstupy

RANÝ NOVOVĚK
Žák:
Periodizace, ekonomika, společnost, kultura;  začlení novověk do kontextu lidských dějin, zná
zámořské objevy a renesance; krize církve:
jeho periodizaci, hlavní rysy novověké
reformace a protireformace, vývoj českého státu
ekonomiky,
je
schopen
zdůvodnit
nerovnoměrnost vývoje jednotlivých částí
světa, je schopen vysvětlit specifika vývoje
českého státu
 vysvětlí příčiny, průběh a důsledky zámořských
plaveb, je si vědom určitých nejasností a tzv.
bílých míst v jejich dějinách
 objasní nový pohled na člověka a na pozemský
život, dokáže jej porovnat s myšlením v jiných
dobách
 zná hlavní osobnosti raně novověkých dějin
 je
schopen
objasnit
příčiny evropské
reformace, zná rozdíly v učení jednotlivých
reformátorů, chápe vznik reformovaných církví
a jejich současný význam
 náboženské války chápe v souvislosti se
změnou myšlení novověkého člověka, se
změnou ekonomických a společenských vztahů
 vývoj českého státu dovede zasadit do
evropského kontextu
 samostatně pracuje s odborným a uměleckým
textem,
interpretovat
jej,
samostatně
argumentovat, respektovat pravidla diskuze,
zná specifika slohových útvarů odborného stylu
a uplatňuje je v praxi
 je schopen samostatného vystoupení a
pracovat efektivně a týmově
OSVÍCENSTVÍ
Osvícenský absolutismus v Evropě
Habsburská říše a české země v 18. století



určí a zhodnotí hlavní myšlenky a principy
osvícenství a rozpozná jejich uplatnění
v revolucích 18. a 19. století; na příkladech
Pruska, Ruska a Rakouska demonstruje
proměnu jejich dosavadních systémů

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Z - orientace na mapě
Čj - literatura doby renesance a humanismu
Fi - významní filosofové
Děk - umělecké směry a jejich rysy
EGS - Žijeme v Evropě

Čj - osvícenská literatura
Fi - významní filosofové
Děk - umělecké směry a jejich rysy
OD, SV - občanská společnost
EGS - Žijeme v Evropě
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VELKÉ REVOLUCE
Vznik USA
Francouzská revoluce 1789-1799



posoudí význam ústavnosti a uvede základní Z - orientace na mapě
SV - politické systémy
typy parlamentních státních systémů
EGS - Žijeme v Evropě

EVROPA ZA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK
Vídeňský kongres



představí koncept politiky rovnováhy sil Děk - umělecké směry a jejich rysy
v Evropě s posouzením konzervativních a Z - orientace na mapě
EGS - Žijeme v Evropě
moderních impulsů k jeho formování

EVROPA V 19. STOLETÍ
České země v metternichovském Rakousku
Národní obrozenecká hnutí



v synchronním
pohledu
vysvětlí
stav Čj - literatura národního obrození
SV - politické systémy
společnosti v Evropě
vysvětlí pohnutky a průběh emancipačního EGS - Žijeme v Evropě
hnutí národů i jednotlivých společenských
vrstev
uvede myšlenky konstituující české národní a
politické
uvědomění
a
posoudí
jejich
oprávněnost i aktuální platnost




ROK 1848 V EVROPĚ
Situace Čechů v Rakousku
Proměny společnosti





SJEDNOCENÍ NĚMECKA A ITÁLIE
Občanská válka v USA




popíše sérii revolučních konfliktů a vysvětlí OD, SV - občanská společnost
EGS - Žijeme v Evropě
jejich společné znaky
na příkladě situace českého venkova doloží MKV - Základní problémy sociokulturních rozdílů
politickou, sociální i kulturní proměnu
společnosti
charakterizuje proces modernizace, vysvětlí
průběh industrializace a její ekonomické,
sociální a politické důsledky s přihlédnutím
k dobovému chápání a nakládání s životním
prostředím
vysvětlí motivaci a průběh sjednocovacích Z - orientace na mapě
EGS - Žijeme v Evropě
procesů
vymezí specifické rysy utváření novodobého
českého národního uvědomění

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Období novověku v našem regionu – využití databáze všech materiálů k poznání období novověku v našem regionu (památky renesanční a barokní
kultury, třicetiletá válka a majetky Albrechta z Valdštejna v severních Čechách, působení významných osobností tohoto období na území regionu – Josef
II., Napoleon Bonaparte atd., dokumentace rozvoje průmyslu).
 Maturitní práce – využití databáze dokumentů k zadávání maturitních prací.
 Příprava prezentací a referátů – využití všech materiálů vytvořených v rámci projektu HSND a databáze fotografií.
 Využití pracovních listů a testů je součástí výuky při opakování a při ověřování vědomostí žáků.
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SEXTA, 2. A
učivo

výstupy

SVĚT KONCE 19. STOLETÍ
Politická situace světa před světovým konfliktem
Formování velmocí USA a Ruska
Situace afrického kontinentu a jiných kolonií
Kultura přelomu věků

Žák:
 vysvětlí
expanzivní
záměry
velmocí
v okrajových
částech
Evropy
a
v mimoevropských oblastech
 orientuje se v uměleckých proudech počátku
20. století a zhodnotí estetickou kvalitu
konkrétních uměleckých děl

I. SVĚTOVÁ VÁLKA
Periodizace konfliktu
Evropská a neevropská bojiště
Velká říjnová revoluce v Rusku
Český národ ve válce
Ukončení konfliktu a výsledné bilance



SVĚT MEZI SVĚTOVÝMI VÁLKAMI

Svět po první světové válce, světová hospodářská
krize, nástup totalitních režimů, na cestě k druhé 
světové válce, první a druhá Československá
republika








průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Z - orientace na mapě
Fi - významné filosofické proudy
Děk - významné kulturní směry a jejich rysy
ČJ - evropská a světová literatura
MKV - antisemitismus
EGS - Žijeme v Evropě

charakterizuje světovou válku, dokumentuje Fi - významné filosofické proudy
Děk - významné kulturní směry a jejich rysy
sociální, hospodářské a politické důsledky
ČJ - evropská a světová literatura
MEV - Role médií v dějinách
EGS - Žijeme v Evropě
uvede příčiny změny situace ve světové
politice, zvláště pak reflektuje vliv USA a Ruska
shrne a zhodnotí fungování versailleského
systému a Společnosti národů
popíše příčiny a průběh světové hospodářské
krize a vysvětlí její dopad na společnost;
načrtne její souvislost s nástupem totalitních
režimů
srovná
základní
rysy
totalitních
a
demokratických režimů
vysvětlí princip politiky appeasementu a
posoudí její účinnost a možnosti vůči agresivní
politice
načrtne hlavní rysy vnitřní a zahraniční politiky
a
definuje
postavení
Československa
v meziválečné Evropě
zaujme stanovisko k Mnichovskému diktátu a
posoudí jeho dopad na československý národ
popíše
a
zhodnotí
způsob
života
v meziválečném období

Fi - významné filosofické proudy
Děk - významné kulturní směry a jejich rysy
ČJ - evropská a světová literatura
SV - politické systémy
EGS - Žijeme v Evropě
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DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

Druhá světová válka, Protektorát Čechy a Morava,
II. československý odboj.


BIPOLÁRNÍ SVĚT

Svět po druhé světové válce, vznik bipolárního
světa, vnitřní vývoj a soupeření západního a
východního bloku, zánik komunistického bloku, 
dekolonizace, třetí svět, Československo v době
studené války.





charakterizuje druhou světovou válku a
porovná
ji
s předcházejícím
světovým
konfliktem,
dokumentuje
její
sociální,
hospodářské a politické důsledky
zaujme stanovisko k problematice holocaustu
zaujme stanovisko ke vztahu médií a
ideologické propagandy

Fi - významné filosofické proudy
Děk - významné kulturní směry a jejich rysy
ČJ - evropská a světová literatura
SV - politické systémy
EGS - Žijeme v Evropě
MEV - Role médií v moderních dějinách
MKV - Základní problémy sociokulturních rozdílů

popíše vznik bipolárního světa a upevnění
obou bloků a formování jejich vojenských,
hospodářských a politických seskupení
charakterizuje vnitřní vývoj supervelmocí a
jejich vzájemný vztah, nastíní jeho vliv na
situaci ve světě, uvede příklady uvolňování i
gradování napětí
nastíní vývoj v obou blocích, popíše a porovná
život v demokratické a nedemokratické
společnosti
nastíní průběh integrace Evropy a zaujme
stanovisko ke propojování Evropy i světa
vysvětlí program „pražského“ jara a zaujme
stanovisko k okupaci Československa v srpnu
r.1968
vysvětlí příčiny zániku východního bloku a
„přežití“ bloku západního

Fi - významné filosofické proudy
Děk - významné kulturní směry a jejich rysy
ČJ - evropská a světová literatura
SV - politické systémy
MEV - Role médií v moderních dějinách
EGS - Globalizační a rozvojové procesy
EGS - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
EGS - Žijeme v Evropě
MKV - Základní problémy sociokulturních rozdílů

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Kulturní a hospodářská úroveň regionu – využití textových dokumentů a databáze fotografií ke sledování vývoje, porovnání minulosti a současnosti,
vyhledávání znaků soužití německého a českého obyvatelstva v regionu
 Příprava prezentací a referátů – využití všech materiálů vytvořených v rámci projektu HSND a databáze fotografií
 Maturitní práce – využití materiálů pro zadávání témat maturitních prací
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SEPTIMA, 3. A
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJIN SOUČASNÉHO Žák:
Děk - významné kulturní směry a jejich rysy
SVĚTA,
PRAVĚKU,
STAROVĚKU
A  charakterizuje jednotlivé epochy a orientuje se ČJ - evropská a světová literatura
STŘEDOVĚKU
Fi - významné filosofické proudy
v základních problémech daného období
EGS - Globalizační a rozvojové procesy
EGS - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
EGS - Žijeme v Evropě
MKV - Základní problémy sociokulturních rozdílů

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Období středověku v našem regionu – využití audionahrávek, textů, fotografií a pracovních listů k poznávání (světské i církevní památky, rozpoznání
románského a gotického slohu, zmapování působení šlechtických rodů, průběh husitského hnutí, …)
 Příprava prezentací a referátů – využití všech materiálů vytvořených v rámci projektu HSND a databáze fotografií

