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1.

Prehistorické období; starověká Palestina.

2.

Starověký Egypt, starověká Mezopotámie, Čína a Indie.

3.

Starověké Řecko – archaické období, městské státy; klasické a helénistické období.

4.

Starověký Řím – období republiky; vznik římského císařství; krize a zánik antické
společnosti.

5.

Byzantská, Franská, Arabská říše a islám.

6.

První slovanská osídlení Čech a Moravy, Sámova říše; Velká Morava a její historický
a kulturní význam.

7.

Počátky přemyslovského státu 9. a 10. století; románský sloh, periodizace
(architektura, sochařství, malířství…).

8.

Vývoj českého státu v 11. a 12. století; gotický sloh, periodizace (architektura,
sochařství, malířství…).

9.

Vývoj státních útvarů v západní Evropě 10. - 15. stol. (Anglie, Francie, Svatá říše
římská); křesťanství v západní a východní Evropě, křížové výpravy.

10. České království ve 13. a 14. století a za vlády posledních Přemyslovců; česká feudální
společnost, kolonizace, rozvoj středověkých měst a univerzity.
11. Český stát za Lucemburků; husitská revoluce v letech 1419 -1434 (příčiny, průběh,
důsledky).
12. Reformace, protireformace a jejich vliv na Evropu 16. a 17. století (Německo,
Švýcarsko, Francie, Anglie).
13. Objevné cesty 15. -16. století (předpoklady, průběh, důsledky); humanismus a
renesance (architektura, malířství, sochařství…).

14. Vláda Jiřího z Poděbrad a jeho politické aktivity; politické, hospodářské a kulturní
poměry za vlády Jagellonců.
15. Habsburkové na českém trůnu, hospodářské a politické poměry 16. a 17. stol.; doba
Rudolfa II. (politika, umění a věda na císařském dvoře).
16. Stavovské povstání a české země v době 30leté války; české země v letech
1648 – 1740, protireformace a její důsledky.
17. Vrcholné období absolutismu v Evropě v 16. - 17. století (Francie, Rusko, Prusko,
Alžbětinská Anglie).
18. Revoluční změny v Nizozemí, Anglii; Velká francouzská revoluce; boj o nezávislost USA.

19. České země za vlády Marie Terezie a Josefa II, a jejich osvícenské reformy; barokní umění, period
(architektura, malířství, sochařství…).
20. Napoleonské války a jejich vliv na Evropu přelomu 18. a 19. století; klasicismus,
romantismus (architektura, malířství, sochařství…).
21. Revoluční rok 1848 v českých zemích, Bachův absolutismus, rakousko-uherské
vyrovnání; nové myšlenkové proudy a formování české občanské společnosti v
2. pol. 19. století.
22. Revoluční rok 1848 ve světě, sjednocení Itálie a Německa; historismus (umělecké
slohy 2.pol.19. století, architektura, malířství, sochařství…).
23. Občanská válka v USA, Viktoriánská Velká Británie, historický vývoj do první světové války;
technická a průmyslová revoluce a její důsledky.
24. První světová válka příčiny, průběh, důsledky – versailleský mírový systém; světová
Hospodářská krize.
25. České země za I. světové války a vznik ČSR; secese (architektura, malířství,
sochařství…).
26. ČSR 1921 -1938, Mnichov a rozbití ČSR; Protektorát Čechy a Morava; Češi za druhé
světové války.
27. Nástup bolševismu, fašismu a nacismu, druhá světová válka (příčiny, průběh, důsledky).
28. Obnovení ČSR a její vývoj v letech 1945–1948; vývoj našeho státu v letech 1949 –1968.
29. Poválečné uspořádání světa a Evropy (1945–1960).
30. Evropa a svět po roce 1960; normalizace, listopadové události v roce 1989, rozpad
federace, vznik a vývoj ČR v letech 1993 do současnosti.

