Maturitní témata z dějepisu
(ústní zkouška)
pro školní rok 2021/2022
(Obor vzdělání 78-42-M/02 – Ekonomické lyceum)
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Prehistorie, její jednotlivé etapy a antropogeneze
Nejstarší civilizační oblasti, jejich vývoj a kulturní odkaz
Antické Řecko – politický a kulturní vývoj
Antický Řím – vývoj státních forem
Raný středověk, vývoj raně středověkých říší a vytvoření základů jednotlivých evropských
zemí
Státní útvary raného středověku na našem území a jejich vývoj do 12. století
Nejdůležitější problémy vrcholného středověku, vývoj jednotlivých evropských zemí
Vývoj českého státu – vláda přemyslovských králů
Lucemburkové na českém trůně, reformní snahy a husitské hnutí, doznívání náboženských
konfliktů v 15. století
Raný novověk, renesance, reformace, zeměpisné objevy, rozvoj ekonomiky, revoluční
převraty do poloviny 17. století
Třicetiletá válka; vývoj klíčových evropských zemí do konce 18. století
Vláda Habsburků v českých zemích, řešení náboženské otázky a prosazení absolutismu,
proces reforem osvícenského absolutismu v 18. století
Období revolučních změn na konci 18. století a první poloviny 19. století (Francouzská
revoluce, napoleonské války); vznik USA
Revoluční hnutí první poloviny 19. století a jejich vrchol v revolučních letech 1848-1849
Důležité změny v mezinárodních vztazích druhé poloviny 19. století, sjednocení Itálie a
Německa, USA v 19. století
České národní obrození, politický vývoj situace na našem území, česká politika v
19. století
Mezinárodní vztahy na přelomu 19. a 20. století, příčiny a události 1. světové války
Vývoj mezinárodních vztahů a nejdůležitější problémy 20. let 20. století
Česká politika za 1. světové války, vznik, vývoj, politický systém Československé republiky
ČSR ve 30. letech, ohrožení a likvidace našeho státu na konci 30. let
Světová hospodářská krize, vznik totalitních systémů – 30. léta ve světě
Druhá světová válka, československý protifašistický odboj
Vývoj mezinárodních vztahů a jejich charakter ve 2. polovině 20. století
Vývoj našeho státu a jeho jednotlivé etapy od 40. do 60. let 20. století
Vývoj našeho státu v 60. až 90. letech 20. století
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