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Číslo 

tématu 

Téma 

1. Nejstarší státy světa – předpoklady jejich vzniku a jejich kulturní dědictví 

2.   Starověké Řecko jako kolébka evropské civilizace 

3.   Starověký Řím – jeho vývoj od městského státu ke světové říši a civilizační přínos 

4.   Raný středověk – počátky evropských států a vývoj státnosti na našem území 

5.   Vrcholný středověk – proměny evropské společnosti a český stát ve 13. a 14. stol. 

6.   Středověká kultura a úloha církve ve středověké společnosti 

7.   Krize středověké společnosti – její projevy a český stát za husitství 

8.   Renesance a humanismus jako epocha v dějinách evropské kultury 

9.   Velké zámořské objevy a důsledky kolonizace zámořských oblastí evrop. státy 

10.   Reformace jako počátek novodobé společnosti a katolická reforma 

11.   Český stát v rámci středoevropského soustátí Habsburků a třicetiletá válka  

12.   Baroko  jako epocha v dějinách evropské kultury a barokní kultura v čes. zemích 

13.   Vrchol absolutismu v evropských státech a změny na mapě Evropy v 17./18. stol. 

14.   České země v 17./18.stol. a habsburská monarchie, osvícenský absolutismus 

15.   Revoluce 16. až 18. století a počátky moderní občanské společnosti 

16.   Napoleonské války a jejich důsledky, modernizace evropské společnosti 

17.   Revoluce 1848 – 49 a národní hnutí, sjednocení Itálie a Německa 

18.   České národní hnutí a rakouská (rak.-.uherská) monarchie v 2. pol. 19. století 

19.   Industrializace a její důsledky, svět v éře imperialismu 

20.   Územní rozvoj a vnitřní vývoj USA a jejich úloha ve světovém dění 

21.   První světová válka a poválečné uspořádání Evropy a světa, svět mezi válkami 

22.   Ruské revoluce, vznik SSSR a Sovětský svaz v éře stalinismu 

23.   Vznik ČSR a její vývoj v meziválečném období 

24.   Fašismus a nacismus – jejich nástup k moci a světová hospodářská krize 

25.   Druhá světová válka, holokaust 

26.   České země a Slovensko za druhé světové války a čsl. odboj proti nacismus 

27.   Poválečné uspořádání Evropy a světa a studená válka 

28.   Vývoj Československa po r. 1945 a sovětský mocenský blok 

29.   Hlavní ohniska mezinárod. napětí, dekolonizace a  problémy zemí třetího světa 

30.   Pražské jaro a vývoj v zemích sovětského mocenského, pád totalitních režimů, 

  svět na prahu 3. tisíciletí 
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