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D-9-6-01

vysvětlí podstatné ekonomické,
sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které
charakterizují modernizaci
společnosti

D-9-6-02

objasní souvislost mezi událostmi
francouzské revoluce a
napoleonských válek na jedné straně
a rozbitím starých společenských
struktur v Evropě na straně druhé

D-9-6-03

D-9-6-04

D-9-6-05

porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa v
souvislosti s národními hnutími
vybraných evropských národů

-

charakterizuje emancipační úsilí
významných sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve vybraných
evropských revolucích
na vybraných příkladech demonstruje
základní politické proudy

uvede základní hospodářské, sociální, politické a
kulturní změny, které
nastaly v 17. a 18. století v evropských zemích
uvede základní hospodářské, sociální, politické a
kulturní změny, které
nastaly v 17. a 18. století v habsburské monarchii

-

anglická revoluce
průmyslová revoluce
modernizace společnosti
industrializace
změna sociální struktury

popíše období francouzské revoluce a změny,
které přinesla
popíše průběh napoleonských válek
uvede změny v Evropě po napoleonských válkách -

francouzská revoluce, její průběh a význam pro
Francii i evropské dějiny
napoleonské války a jejich důsledky
nové uspořádání Evropy
vznik USA

popíše cíle českého národního obrození
uvede odlišné znaky českého národního obrození ve srovnání s ostatními
národními hnutími
-

utváření novodobého českého národa
rok 1848 v Evropě a v Čechách
postavení českých zemí v habsburské monarchii
ve 2. pol. 19. stol.
základní rysy české politiky, její představitelé

popíše sociální strukturu evropské společnosti
před rokem 1848
uvede cíle evropských revolucí 1848 – 1849 a
jejich naplnění
uvede nejdůležitější znaky konzervatismu,
liberalismu, socialismu

-
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národní a osvobozenecká hnutí v Evropě,
pojem vlastenectví a požadavek národa na
svobodný rozvoj
výsledky revolucí 1848
nové politické proudy
konzervatismus, liberalismus, demokratismus,
socialismus
vznik USA
občanská válka
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vysvětlí rozdílné tempo modernizace
a prohloubení nerovnoměrnosti
vývoje jednotlivých částí Evropy a
světa včetně důsledků, ke kterým
tato nerovnoměrnost vedla;
charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam kolonií

-

popíše cíle a důsledky politiky světových
mocností na přelomu 19. a 20. století
vysvětlí kolonialismus a jeho projevy
vyjmenuje hlavní koloniální mocnosti a lokalizuje
místa oblasti jejich zájmů

-

konflikty mezi velmocemi,
kolonialismus
koloniální velmoci
rozdělení světa

OSV
VDO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

D-9-6-06

EV

vznik USA
anglická revoluce
modernizace společnosti
změna sociální struktury
francouzská revoluce

-

válka Severu proti Jihu
kolonialismus

revoluce USA, Fr., VB, 1848, formování
novodobých národů, evropanství

-

rasismus a otrokářství v USA

-

průmyslová revoluce – dopad na životní prostředí a přírodní zdroje, technické vynálezy
-
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anglická revoluce
francouzská revoluce,
její průběh a význam pro Francii
i evropské dějiny

-

VMEGS

MKV

občanská společnost, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie
-

průmyslová revoluce
modernizace společnosti
industrializace
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-

MV

NO – obroda českého jazyka, knihy, noviny…, vliv médií na společnost

utváření novodobého českého národa
rok 1848 v Evropě a v Čechách

Mezipředmětové vztahy – vztahy mezi předměty, mezi ročníky daných předmětů,jednosměrné závislosti mezi různými ŠVP výstupy předmětů v jednotlivých ročnících
F,Ch – významní vynálezci a objevitelé, Ov – Deklarace lidských a občanských práv a svobod, zákonodárná moc, ústava , Vv, Hv – klasicismus, romantismus (stav.,
soch., mal., hudba) Čj (lit) – národní obrození, romantismus, klasicismus, Z – orientace na mapě

Učivo RVP ZV

Velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich vliv na Evropu a svět; vznik USA
industrializace a její důsledky pro společnost; sociální otázka
národní hnutí velkých a malých národů; utváření novodobého českého národa
revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních problémů
politické proudy (konzervativismus, liberalismus, demokratismus, socialismus), ústava, politické strany, občanská práva
kulturní rozrůzněnost doby
konflikty mezi velmocemi, kolonialismus
Poznámky
-
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