
Maturitní témata – Dějepis 
 
 
1.)  Staroorientální despocie - obecná charakteristika, oblast Mezopotámie a Egypta 
2.)  Starověké Řecko - archaické období (vznik polis, charakter městského státu ve Spartě a  
 v Athénách, velká řecká kolonizace), klasické a helénistické období 
3.) Starověký Řím - doba královská, vrcholné období a krize republiky, období principátu 
4.) Raný středověk - stěhování národů, formování velkých říší (Francká, Byzantská, Arabská) 
5.) Počátky národních států - Anglie, Svatá říše římská, Francie, Kyjevská Rus, Uherský a 
 Polský stát 
6.) Český stát ve středověku - Sámova říše, Velká Morava, období přemyslovských knížat 
7.) Evropské konflikty ve středověku - křížové výpravy, stoletá válka 
8.) Století posledních Přemyslovců a Lucemburkové na českém trůně 
9.) Nástup nového věku - objevné plavby, reformace a protireformace, renesance a humanismus 
10.) Husitství - ideové kořeny, předpoklady revoluce, husitské války a jejich důsledky 
11.) Země Koruny české v dobách Jiřího z Poděbrad a za vlády Jagellonců 
12.) Habsburský rod v českých zemích - od nástupu na český trůn po české stavovské povstání 
13.) Třicetiletá válka  v Evropě a v českých zemích 
14.) Parlamentarismus a anglická revoluce v 17. Století a vrcholný absolutismus a Francie 
 Ludvíka XIV. 
15.) Osvícenství a osvícenský absolutismus v evropských monarchiích, vláda a reformy Marie 
 Terezie a Josefa II. 
16.) Francie v době velké francouzské revoluce a napoleonských válek 
17.) Evropa  a Rakousko po Vídeňském kongresu a politika Svaté aliance (národnostní a 
 pokrokové hnutí v Evropě) 
18.) Severní Amerika od 2. pol. 18. století do konce 19. století 
19.) Revoluce roku 1848 v Evropě a v Habsburské monarchii 
20.) Češi a Rakousko ve 2. pol. 19. století - politický, hospodářský a kulturní vývoj 
21.) Světové velmoci ve 2. pol. 19. století - Velká Británie, Francie a Rusko, sjednocení Itálie a 
 Německa 
22.) Cesta k 1. světové válce, kolonialismus, mocenská uskupení na přelomu 19. a 20. století 
23.) První světová válka - příčiny, průběh, důsledky; Češi a Slováci za 1. světové války 
24.) Mezinárodní vztahy mezi dvěma válkami, velká hospodářská krize, vznik totalitních států 
25.) První republika, vznik ČSR, politický systém, hospodářství a kultura 
26.) Druhá světová válka - příčiny, průběh, důsledky; Češi a Slováci za 2. světové války 
27.) Uspořádání světa po 2. světové válce - bipolární dělení světa, studená válka, evropská 
 integrace 
28.) Československo  po 2. světové válce, komunistický převrat 1948 a období 50. let 20. století 
29.) Dekolonizace Asie a Afriky a ohniska napětí ve 2. pol. 20. století - války v Koreji, 
 Vietnamu, Afghanistánu, Perském zálivu, arabsko-izraelský konflikt 
30.) ČSSR v 60. letech, v období tzv. normalizace  a rok 1989 


