TEMATICKÉ OKRUHY K NOSTRIFIKAČNÍ ZKOUŠCE Z DĚJEPISU:
1. Starověké Řecko
Stěhování řeckých kmenů, kolonizace, odlišný vývoj v Aténách a ve Spartě, peloponéské
války, Atény za Perikla, vzestup Makedonie a doba helénská, řecká vzdělanost a kultura.
2. Starověký Řím
Osidlování, doba královská, Etruskové, římská republika – ovládnutí Itálie, punské války,
krize republiky, císařství – principát, vznik křesťanství, dominát a rozpad říše, římská
vzdělanost a kultura.
3. Středověk
Charakteristika doby a společnosti, křížové výpravy, vývoj Francie a Anglie od 12. století,
stoletá válka.
4. České země v době středověku a raného novověku – politický, hospodářský a
kulturní vývoj
Český stát a Přemyslovci, vláda Lucemburků, husitské hnutí, Jiří z Poděbrad, Jagellonci
v Čechách.
5. Románský sloh a gotika
Časově zařadit, charakteristické prvky, architektura, výtvarné umění.
6. Objevné plavby, humanismus a renesance
Příčiny objevných plaveb, nejznámější mořeplavci a jejich cesty, důsledky, charakteristika
období humanismu a renesance, výtvarné umění, architektura.
7. Habsburkové v českých zemích – politický, hospodářský a kulturní vývoj
Náboženská otázka, stavovský odboj, reformy Marie Terezie a Josefa II., 19. století a
zápas o česko-rakouské vyrovnání.
8. Evropa a evropská reformace v 16. století, katolická reformace a třicetiletá válka
Postavení Habsburků v Evropě, jednotlivé reformní proudy, koncil tridentský a jeho
význam, polarizace sil v Evropě, důsledky války.
9. Parlamentarismus a absolutismus
Nizozemská a anglická revoluce, absolutistické státy v Evropě a počátky osvícenského
absolutismu -Francie, Rusko, Prusko.
10. Kultura a věda v 17. a 18. století
Baroko-časově zařadit, charakteristické prvky, baroko – architektura, výtvarné umění,
osvícenství, klasicismus.
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11. Vznik a vývoj USA
Příčiny a průběh bojů za nezávislost, vývoj USA v 19. století do období rekonstrukce.
12. Velká francouzská revoluce, napoleonské války a vídeňský kongres
Příčiny a průběh revoluce, změny v Evropě v době napoleonských válek, význam a
výsledky vídeňského kongresu.
13. Revoluční rok 1848 v Evropě a v českých zemích, politické myšlenkové proudy v 19.
století
14. Vývoj v Evropě ve 2. polovině 19. století a mezinárodní vztahy
Sjednocovací procesy v Itálii a Německu, rakousko – uherský dualismus, východní
otázka.
15. I. světová válka
Vznik mocenských bloků, příčiny a průběh války, ruské revoluce, výsledky války.
16. Meziválečné období
Versailleský mírový systém, období stalinismu, nástup fašismu, světová hospodářská
krize, rozklad mírového systému, ČSR v ohrožení, mnichovská dohoda a její důsledky.
17. II. světová válka
Příčiny a průběh války, Protektorát Čechy a Morava.
18. Svět po roce 1945 - 60. léta
Od válečné spolupráce ke studené válce, vznik nových států po 2. světové válce,
bipolárnost světa, mezinárodní konflikty-Korejská válka, suezská krize, první krize
východního bloku, karibská krize.
19. Svět v 70. – 90. letech 20. století
Arabsko – izraelský konflikt, válka ve Vietnamu, nástup politiky koexistence, evropská
integrace, perestrojka, rozklad komunistického bloku.
20. Československo 1945 -1989
Politické dějiny poválečného Československa, zlomové okamžiky – únor 1948, politické
procesy, pražské jaro 1968, normalizace, Charta 77, sametová revoluce.
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