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Maturitní témata z dějepisu 
1. Charakteristika jednotlivých etap ve vývoji starověkého Řecka 

2. Charakteristika jednotlivých etap ve vývoji starověkého Říma 

3. Starověký Východ, dějiny Egypta, Mezopotámie, Palestiny, připomenutí jiných kultur a 

náboženských odlišností, zejména asijských 

4. Krize ŘI, vliv stěhování národů a následný přechod Evropy k seniorsko – vazalským vztahům, 

významné raně středověké evropské útvary, Byzanc 

5. Příchod a následné dělení Slovanů v Evropě, Sámova říše, Velká Morava a nejstarší dějiny našeho 

státu na pozadí kultury románské 

6. Počátky a rozvoj islámské kultury, Arabové, turecká expanze, křížové výpravy a jejich důsledky 

7. Obraz proměny středověkých měst u nás a ve světě, struktura společenské vrstvy dané doby, 

středověká vzdělanost na pozadí zápasu světské a církevní moci 

8. Severní a západní Evropa v raném a vrcholném středověku, kořeny mocenského soupeření na 

prahu novověkého světa v souvislosti s dějinami Anglie a Francie 

9. Poslední Přemyslovci na pozadí gotické mentality a v souvislosti s mocenskými ambicemi do 

sousedních států 

10. Lucemburkové na českém trůně jako odraz pro úspěšnou říšskou politiku některých představitelů 

11. Krize církve a feudální společnosti v 15. – 16. století, důraz na reformní hnutí v českých zemích  

– husitství, jeho důsledky pro naši zemi i zahraničí, myšlenková cesta k renesanci 

12. Změny ve společnosti na prahu světového novověku, přínos zámořských plaveb, odraz v renesanci 

a humanismu 

13. Jagellonská kapitola v českých dějinách, nástup Habsburků na český trůn, podoba stavovské 

společnosti 

14. Třicetiletá válka v kontextu s celoevropským vývojem jako vyústění reformačního hnutí a 

dlouhodobého evropského mocenského zápasu 

15. Panovnický absolutismus v Evropě, jeho kořeny a podoby 

16. Podoba osvícenského absolutismu u nás i v Evropě, osobnosti doby 

17. Novověké revoluce v Evropě se zaměřením na velkou francouzskou revoluci a její kořeny, 

napoleonské války, ponapoleonský kulturní vývoj 

18. Vstup Evropy do 19. století s vyústěním v občanských revolucích 1848, české národní obrození. 
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19. Hluboké kořeny rozpolcenosti Evropy vedoucí ke snahám o sjednocení některých zemí a k boji za 

ekonomické prvenství ve světě, krátký exkurz do odlišností mimoevropského vývoje 

20. První světová válka 

21. Vznik Československa a charakter první Československé republiky 

22. Totalitarismus: vznik, podstata, prvotní expanze (do r.1938) a pozdější zakotvení v 

mimoevropských kulturách 

23. Druhá světová válka a její důsledky, bipolárního rozdělení světa 

24. Studená válka, doba 1960–1980, Československo v letech 1945–1960, vzájemné prolínání 

25. Československo 1960–1980, důraz na rok 1968 a jeho důsledky, poučení z dějin 

26. Československo, Evropa a svět od r. 1980 k revoluci 1989 a na cestě ke změnám na přelomu 2. a 

3. tisíciletí  


