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Maturitní otázky z  dějepisu 
pro školní rok 2022–2023 

 
  

1) Orientální despocie (obecná charakteristika, Úrodný půlměsíc, státy v Mezopotámii, 

Egypt, Fénicie, Persie, Palestina, Čína a Indie) 

 

2) Starověké Řecko a vláda Alexandra Makedonského (charakteristika, antické 

otrokářství, vývoj v Athénách a ve Spartě, kolonizace, řecká kultura, nástup 

Makedonie, Filip II. Makedonský, říše Alexandra Velikého) 

 

3) Starověký Řím (založení Říma, Etruskové, období republiky, doba císařská, římská 

kultura, rozpad římské říše a stěhování národů) 

 

4) Raný středověk (obecná charakteristika, vznik raně středověkých států, počátky 

křesťanství, románská kultura, Slované, Sámova říše, Velká Morava a Přemyslovci) 

 

5) Vrcholný středověk (obecná charakteristika, stoletá válka a soupeření Anglie a Francie, 

Svatá říše římská, Rusko ve vrcholném středověku, Osmanská říše, vznik Španělska) 

 

6) Poslední Přemyslovci a vláda Lucemburků v Čechách (gotické umění, vláda posledních 

Přemyslovců, nástup Lucemburků, vláda Karla IV. a Václava IV.) 

 

7) Humanismus a renesance, zámořské objevy (charakteristika období, hlavní 

představitelé v kultuře a filozofii, počátky vědy a techniky, renesance v Čechách, 

příčiny a důsledky zámořských objevů, počátky kolonialismu) 

 

8) Husitství a doba pohusitská (krize za vlády Václava IV., Jan Hus, husitské války, Ladislav 

Pohrobek, vláda Jiřího z Poděbrad, Jagellonci v Čechách, jagellonská gotika) 
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9) Reformace a protireformace, barokní umění (předchůdci reformace – John Wiclife a 

Jan Hus, Martin Luther a německá reformace, německá selská válka, Jan Kalvín, Ulrich 

Zwingli, náboženské války ve Francii, reformace v Anglii, protireformace – jezuitský řád, 

barokní kultura) 

 

10) Habsburkové v Čechách a Evropě, osvícenství a osvícenský absolutismus (Ferdinand I. 

Habsburský, rudolfinské Čechy, třicetiletá válka, znaky osvícenství, osvícenský 

absolutismus, vláda Marie Terezie a Josefa II.) 

 

11) Vznik USA, průmyslová revoluce a věda a technika v 17. a 18. století (příčiny, průběh 

války, osobnosti, významné dokumenty, příčiny, průběh a důsledky průmyslové 

revoluce, rozvoj dopravy, významné osobnosti a vynálezy vědy a techniky) 

 

12) Velká francouzská revoluce a napoleonská doba (příčiny a průběh revoluce, osobnosti 

revoluce - Ludvík VI. a Marie Antoinetta, M. Robespierre, nástup Napoleona, císařství, 

napoleonská Evropa, vídeňský kongres) 

 

13) Národní obrození a revoluce 1848/49 v Čechách a v Evropě (příčiny a fáze národního 

obrození, významné osobnosti, příčiny a průběh revolucí v jednotlivých zemích, 

přechod k občanské společnosti) 

 

14) Evropa a svět ve 2. polovině 19. století (viktoriánská Anglie, Francie za Napoleona III., 

sjednocení Itálie a Německa, carské Rusko a americká občanská válka) 

 

15) Habsburská monarchie 1848-1914 (Bachův absolutismus, vláda Františka Josefa I., 

vznik Rakousko-Uherska, situace v českých zemích, česko-německé vztahy, rozdělení 

pražské univerzity, Rakousko v mezinárodních vztazích, vznik Trojspolku a Dohody, 

situace před 1. SV) 
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16)  1. světová válka (atentát v Sarajevu, příčiny a průběh války, ruské revoluce, výsledky 

války a versailleský systém a pařížská mírová dohoda) 

 

17) Vznik Československé republiky a období první republiky (Češi za 1. SV, 

československé legie, zahraniční a domácí odboj, TGM, E. Beneš, muži 28. října, 

politický systém republiky, hospodářská situace a problémy, Malá dohoda, kultura 

první republiky) 

 

18) 30. léta v Československu a druhá republika (hospodářská krize a její důsledky pro 

republiku, ohrožení Československa – henleinovci, hlinkovci, vnější a vnitřní ohrožení 

republiky, obrana ČSR, Československo a jeho zahraniční vztahy, cesta k Mnichovu, 

Mnichovská dohoda a její důsledky, charakter druhé republiky) 

 

19) Meziválečná Evropa a svět (mezinárodní konference – Rapallo, Locarno, nástup 

fašismu a nacismu, bolševické Rusko, španělská občanská válka, napadení Habeše, pakt 

o neútočení a mezinárodní vztahy před 2. světovou válkou, pakt o neútočení) 

 
20) 2. světová válka (příčiny, útok na Polsko, dobytí Francie, letecká válka o Anglii, útok na 

Rusko, válka v Tichomoří, Stalingrad – zlom ve válce, konference, vylodění 

v Normandii, konec a její důsledky, holocaust) 

 

21) 2. světová válka v Československu (vznik protektorátu, československý odboj – Jan 

Opletal, Tři králové, českoslovenští vojáci v zahraničí, zahraniční odboj – Londýn, 

Moskva, atentát na Heydricha, heydrichiáda, osvobozování Československa, 

demarkační linie)    

 

22) Československo a Evropa po 2. světové válce (poválečné uspořádání, norimberský 

proces, potrestání zločinců v Československu, dekrety, odsun Němců a Maďarů, 

hospodářská situace, košický vládní program, omezování demokracie 

v Československu) 
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23) Studená válka (napětí mezi USA a SSSR, vznik bloků, NATO a varšavská smlouva, RVHP, 

počátky evropské integrace, 1. berlínská krize a rozdělení Německa) 

 

24) Únor 1948 a vývoj v 50. letech v Československu a v Evropě (počátek totalitního 

režimu u nás – únorový převrat a nástup Klementa Gottwalda, vznik světové 

socialistické soustavy, politické procesy, pronásledování církve, PTP) 

 

25) 60. léta a pražské jaro, rok 1968 a normalizace (dobudování socialismu, uvolnění v 60. 

letech, pražské jaro, osobnosti pražského jara, srpen 1968 a okupace, moskevský 

protokol, počátek normalizace a 80. v Československu) 

 

26) Konflikty studené války a dobývání vesmíru (rozpad imperiálního systému, korejská 

válka, karibská krize, J. F. Kennedy, vietnamská válka, arabsko-izraelský konflikt, 

důležité milníky v dobývání vesmíru) 

 

27) Sametová revoluce a pád totalitních režimů v Evropě (Palachův týden, odpor proti 

režimu, listopad 1989 – příčiny a průběh, osobnosti sametové revoluce, svobodné 

Československo, M. S. Gorbačov, zhroucení socialistické soustavy, sjednocení 

Německa) 

 


