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Učivo Očekávané výstupy poznámka 

Opakování učiva 6. ročníku 

Raný středověk 

Franská říše 

- osvojí si periodizaci 

středověku 

 

Byzantská říše 

Arabská říše 

Sámova a Velkomoravská říše 

Počátky českého státu 

  

Formování prvních státních celků v Evropě 

Křížové výpravy 

Společnost a hospodářský život v českém 

státě 

 

- seznámí se 

s uspořádáním 

společnosti raně 

feudálního státu 

- učí se chápat úlohu 

křesťanství a víry 

- uvědomuje si obohacení 

Evropy kulturními 

podněty z Orientu 

- objasňuje situaci na 

Velké Moravě a vnitřní 

vývoj českého státu, 

zároveň hodnotí 

postavení těchto státních 

útvarů v evropských 

souvislostech 

 

Vrcholný středověk 

Románská kultura 

Zemědělství, města 

 

- chápe postavení 

jednotlivých vrstev 

 

Poslední Přemyslovci 

Boj mezi Anglií a Francií 

Gotický sloh 

Doba Karla IV. 

Husitství 

 – společnost v době husitské 

- učí se charakteristice 

dobového životního stylu 

z hlediska sociálního 

- umí uvést příklady 

románské a gotické 

kultury 

 

- Mistr Jan Hus 

- husitská revoluce 

Vláda Jiřího z Poděbrad 

- seznámí se s problémy, 

které vedly ke kritice 

církve a vyústily 

v českou reformaci 

 

Vznik španělského království 

Renesance a humanismus v Itálii 

Český stát pod vládou Jagellonců 

- seznámí se s pojmem 

renesance a humanismus 

a jejich projevy v kultuře, 

myšlení a životě lidí 

- vysvětluje 

znovuobjevení antického 

ideálu člověka 

 

Pozdní středověk - poznává důvody            



Zámořské objevy 

Reformace a protireformace 

Počátky novověku – Habsburkové na 

českém trůně 

a význam objevných 

plaveb a pronikání 

evropské civilizace do 

nově objevených zemí 

- učí se chápat postavení 

českých zemí v období 

před nástupem 

Habsburků  

Stavovská povstání 

Třicetiletá válka 

Evropa na počátku novověku - Anglie 

- vysvětluje postavení 

českých zemí 

v habsburské monarchii 

- posuzuje důsledky 

náboženské 

nesnášenlivosti 

- vysvětluje příčiny         

a důsledky vzniku 

třicetileté války               

a posuzuje její důsledky 

 

Evropa na počátku novověku – Španělsko, 

Francie 

Život v našich zemích 

Česká kultura na počátku novověku 

  

 


