
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace 

Dějepis 
Témata k profilové části maturitní zkoušky 

1. Charakteristika pravěku; Charakteristika neolitu a doby kovů 

2. Charakteristika starověkých civilizací; Starověké Řecko 

3. Starověký Řím; Odkaz antické kultury a vědění, vznik křesťanství 

4. Zánik antického světa, stěhování národů, barbarské říše a charakteristika raně středověké 
společnosti; Charakteristika východního kulturního okruhu a Byzantská říše 

5. Charakteristika západního kulturního okruhu a Francká říše; Státy v raně středověké střední 
Evropě – charakteristika polského a uherského státu, Svatá říše římská    

6. Počátky české státnosti (Velká Morava, počátky přemyslovského státu); Český stát za 
posledních Přemyslovců 

7. Vývoj a role křesťanství od 4. století do krize ve 14. století; Střetávání křesťanské Evropy 
s jinými kulturami (s arabským světem, Tatary a Turky) 

8. Konflikt mezi Anglií a Francií a vznik Španělska; Český stát za Lucemburků 

9. Husitství; Český stát za vlády Jiřího z Poděbrad a za Jagellonců 

10. Zámořské objevy a humanismus; Hlavní proudy evropské reformace 16. století, protireformace 
katolické církve 

11. Nové mocenské poměry v Evropě, Habsburkové v našich zemích; Třicetiletá válka 

12. Evropské velmoci v raném novověku – absolutistická Francie, Rusko, Prusko, Rakousko 
a specifický vývoj Polska; Nizozemská a anglická revoluce 

13. Myšlení a věda raného novověku (osvícenství, nové objevy, průmyslová revoluce); Tereziánské 
a josefínské reformy 

14. Americký boj za nezávislost; Velká francouzská revoluce 

15. Napoleonská Francie a napoleonské války; Evropská společnost 1/2 19. století (revoluční vlny 
r. 1830 a 1848 v Evropě a u nás) 

16. Problematika nacionalismu v 19. století a vznik národních států v Itálii a Německu; Rakousko-
Uhersko od poloviny 19. stol. do první světové války se zaměřením na českou politiku 
a česko-německé vztahy 

17. Velmoci – USA, Velká Británie, Francie, Německo a Rusko – ve 2. polovině 19. století; 
Imperiální kolonialismus v 19. stol.; důsledky čínského a japonského izolacionizmu 

18. První světová válka a versailleský systém; Češi za 1. světové války, vznik ČSR 

19. Ruská revoluce 1917 a vývoj totalitního režimu v Sovětském svazu; Vznik totalitních režimů 
v Itálii a Německu, velká hospodářská krize  
 



20. Československo za první republiky, její rozpad a druhá republika; Úsilí o kolektivní bezpečnost, 
rozpad versailleského systému a válečné konflikty 30. let 

21. Druhá světová válka; Důsledky druhé světové války a reakce lidstva na ni 

22. Období 1939–1945 u nás – fungování Protektorátu Čechy a Morava, záměry a cíle nacistů, 
kolaborace Čechů s nacisty, perzekuce českého, židovského a romského obyvatelstva, 
protinacistický odboj a  osvobození našich zemí; Poválečné Československo v letech  
1945–1948 

23. Československo za komunismu v letech 1948–1968; Studená válka 

24. Rok 1968 v ČSSR, normalizace a rok 1989; Proces dekolonizace, problém modernizace 
a chudoby v rozvojových zemích 

25. Ohniska napětí ve 2. polovině 20. století a dnes; Charakteristika současného světa, 
problematika globalizace 
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