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Učivo Očekávané výstupy poznámka 

Opakování učiva 7. roč. - raný, vrcholný, 
pozdní středověk 
Evropa po třicetileté válce - Prusko, 

habsburská monarchie 
 

- osvětluje 
absolutismus, 
konstituční monarchii, 

parlamentarismus         
a uvádí příklady            
z evropských dějin 

 

Baroko, barokní kultura a umění 
Habsburská monarchie v době osvícenství 
– Marie Terezie, Josef II. 
Východní Evropa v 18. století 

Opakování – Evropa po třicetileté válce 

- ujasní si pojem 
osvícenský 
absolutismus 
- seznámí se s vývojem 

v českých zemích           
a vybraných zemích 
Evropy po třicetileté 
válce 

 

Čas revolucí a změn 
Vznik USA 

Velká francouzská revoluce, císařská 
Francie a napoleonské války 
 

- uvědomuje si 
emancipační hnutí 

národů jako důsledek 
změn ve vývoji 
společnosti 
- uvědomí si důsledky 
definitivního rozbití 
středověkých 
politických struktur 

 

České země na počátku změn 
Společnost a kultura na přelomu 18. a 19. 
stol. 
Opakování – čas revolucí a změn 
 

- chápe národní 
obrození jako jev 
celoevropský 
- seznámí se s příčinami 
a průběhem českého 
národního obrození 

 

1. fáze průmyslové revoluce 
Habsburská monarchie do roku 1848 
Rok 1848 

- chápe emancipační 
hnutí českého národa 
jako výrazný projev 
dané doby 
 
 

 

Opakování – průmyslová revoluce a rok 
1848 
Evropa se mění – Anglie, Rusko                 
a sjednocovací procesy – Itálie, Německo 

- seznámí se s úsilím     
o vytvoření jednotlivých 
národních celků  

 

Změny v mimoevropském světě – 
občanská válka v USA 
Asijské státy a koloniální říše evropských 

států  

- vysvětluje podstatné 
změny ve vybraných 
zemích  vedoucí             

k modernizaci 
společnost 

 

2. fáze průmyslové revoluce 
Proměny ve společnosti ve 2. polovině 19. 
století – vynálezy a objevy 

- vnímá prudký rozvoj 
průmyslu jako 
předpoklad                    

 



Opakování – svět ve 2. polovině 19. st. 
Proměna rakouské říše 

a katalyzátor 
společenských změn      
a jeho dopad na životní 
prostředí 

Vznik Rakousko-Uherska, TGM 

Rozvoj hospodářství v českých zemích 
Umělecký život v českých zemích 
Každodenní život v českých zemích 
Opakování – proměna rakouské říše 
 

- chápe historický 

rozměr pojmu rasismus 
- uvědomí si dokončení 
boje jednotlivých 
skupin jako předpoklad  
ustavení moderních 
politických stran 

 

Cesta k 1. světové válce 
První světová válka a české země, ruská 
revoluce 
Závěrečné opakování 
Opakování a hodnocení práce 

  

 


