
Podmínky pro hodnocení žáka 
v předmětu dějepis 
 
 
1. ročník 
- minimální počet známek za pololetí: 4 
- formy prověřování znalostí a dovedností: ústní a písemné zkoušení, prezentace 
 
Podmínkou pro hodnocení za pololetí je prověření znalostí ze všech daných okruhů. 
 
Celky učiva v 1. ročníku. 
1. pololetí 
- úvod do historie, starověk, předklasické Řecko, klasické a helénistické Řecko 
2. pololetí 
- starověký Řím, raný středověk v  Evropě, počátky českých dějin, české dějiny v  době 
královské 
 
Pokud bude mít žák předepsaný minimální počet známek v pololetí a bude prověřen ze 
všech celků, bude hodnocen. V průběhu pololetí si může dodatečně doplnit pouze 
jednu známku z písemného opakování. 
V případě distanční výuky musí žák splnit předepsaný počet známek a odevzdat 
průběžně alespoň 70% ze zadávaných domácích úkolů. 
 
 

2. ročník  
- minimální počet známek za pololetí: 4 
- formy prověřování znalostí a dovedností: ústní a písemné zkoušení 
 
Podmínkou pro hodnocení za pololetí je prověření znalostí ze všech daných okruhů. 
 
Celky učiva ve 2. ročníku. 
1. pololetí 
- vrcholný středověk v  Evropě, husitská revoluce, reformace v  Evropě, evropská 
renesance 
2. pololetí 
- Habsburkové v  Evropě, třicetiletá válka, Evropa 16.-17. století, vývoj USA, 
 
Pokud bude mít žák předepsaný minimální počet známek v pololetí a bude prověřen ze 
všech celků, bude hodnocen. V průběhu pololetí si může dodatečně doplnit pouze 
jednu známku z písemného opakování. 
V případě distanční výuky musí žák splnit předepsaný počet známek a odevzdat 
průběžně alespoň 70% ze zadávaných domácích úkolů. 

 
 
3. ročník 
- minimální počet známek za pololetí: 4 
- formy prověřování znalostí a dovedností: ústní a písemné zkoušení 
 
Podmínkou pro hodnocení za pololetí je prověření znalostí ze všech daných okruhů. 



Celky učiva ve 3.ročníku. 
1. pololetí 
- Velká francouzská revoluce, Napoleonská Evropa a období restaurace, revoluční rok 
1848 v Evropě, 1. světová válka, vznik ČSR 
 
2.pololetí 
- meziválečné období v  Evropě a ve světě, 2. světová válka, poválečný vývoj ve světě do 
90. let, poválečný vývoj v  Československu do 90. let 
 
 
Pokud bude mít žák předepsaný minimální počet známek v pololetí a bude prověřen ze 
všech celků, bude hodnocen. V průběhu pololetí si může dodatečně doplnit pouze 
jednu známku z písemného opakování. 

 
V případě distanční výuky musí žák splnit předepsaný počet známek a odevzdat 
průběžně alespoň 70% ze zadávaných domácích úkolů. 
 

prima 
- minimální počet známek za pololetí: 4 
- formy prověřování znalostí a dovedností: ústní a písemné zkoušení 
 
Podmínkou pro hodnocení za pololetí je prověření znalostí ze všech daný ch okruhů. 
 
Celky učiva v primě: 
1. pololetí 
 
úvod do dějepisu, pravěk, staroorientální státy  
 
2. pololetí 
- archaické a klasické Řecko, Alexandr Makedonský a helénismus, Řím v  době 
královské, římské císařství 
 
 
Pokud bude mít žák předepsaný minimální počet známek v pololetí a bude prověřen ze 
všech celků, bude hodnocen. 
V případě distanční výuky musí žák splnit předepsaný počet známek a odevzdat 
průběžně alespoň 70% ze zadávaných domácích úkolů. 

 
sekunda 
- minimální počet známek za pololetí: 4 
- formy prověřování znalostí a dovedností: ústní a písemné zkoušení 
 
Podmínkou pro hodnocení za pololetí je prověření znalostí ze všech daných okruhů. 
 
Celky učiva v sekundě: 
1. pololetí 
- počátky raného feudalismu v Evropě, počátky českého státu - Velká Morava, Čechy v 
době knížecí a královské, společnost ve vrcholném a pozdním středověku, západní 
Evropa 
 



2. pololetí 
- poslední Přemyslovci, Lucemburkové, husitství, renesance a reformace, počátky 
novověku v  Evropě, české dějiny za vlády Habsburků, třicetiletá válka 
 
Pokud bude mít žák předepsaný minimální počet známek v pololetí a bude prověřen ze 
všech celků, bude hodnocen. 
V případě distanční výuky musí žák splnit předepsaný počet známek a odevzdat 
průběžně alespoň 70% ze zadávaných domácích úkolů. 
 

 
tercie 
- minimální počet známek za pololetí: 4 
- formy prověřování znalostí a dovedností: ústní a písemné zkoušení, prezentace 
 
Podmínkou pro hodnocení za pololetí je prověření znalostí ze všech daných okruhů. 
 
Celky učiva v tercii: 
1. pololetí 
- svět ve 2.polovině 17.st. a v 18. století, české dějiny za vlády Marie Terezie a Josefa II., 
Velká francouzská revoluce, Napoleonská a ponapoleonská Evropa 
2. pololetí 
- období restaurace v Evropě, revoluční rok 1848, svět a Evropa ve 2. polovině 19. 
století, 1. světová válka a vznik ČSR 
 
Pokud bude mít žák předepsaný minimální počet známek v pololetí a bude prověřen ze 
všech celků, bude hodnocen.  
V případě distanční výuky musí žák splnit předepsaný počet známek a odevzdat 
průběžně alespoň 70% ze zadávaných domácích úkolů. 
 
 

kvarta 
- minimální počet známek za pololetí: 4 
- formy prověřování znalostí a dovedností: ústní a písemné zkoušení, prezentace  
 
Podmínkou pro hodnocení za pololetí je prověření znalostí ze všech daných okruhů. 
 
Celky učiva v kvartě: 
1. pololetí 
- meziválečné období v  Evropě a ve světě, období 1.republiky, 2. světová válka, období 
protektorátu 
2. pololetí 
- poválečný vývoj ve světě do 60. let, vývoj ve světě od 60. do 90. let 20. st., vývoj 
v Československu do roku 1968, vývoj u nás v  letech 1968-1990 
 
Pokud bude mít žák předepsaný minimální počet známek v pololetí a bude prověřen ze 
všech celků, bude hodnocen. 
V případě distanční výuky musí žák splnit předepsaný počet známek a odevzdat 
průběžně alespoň 70% ze zadávaných domácích úkolů. 

 
 



Podmínky pro hodnocení žáka 
ve volitelných předmětech 
 
Seminář z dějepisu 
3. ročník  
minimální počet známek za pololetí: 4 
formy prověřování znalostí a dovednost: ústní a písemné zkoušení, vypracování 
seminární práce 
 
Podmínkou pro hodnocení za pololetí je prověření znalostí ze všech daných okruhů. 
 
Celky učiva za 1. pololetí: 
- klasické otrokářské státy, období raného feudalismu v  Evropě, naše země v  době 
raného feudalismu 
 
Celky učiva za 2. pololetí: 

- Jan Hus a husitská revoluce, renesance, reformace a zámořské objevy, Evropa 
v 17. a 18. století, seminární práce. 

 
Pokud bude mít žák předepsaný minimální počet známek a bude přezkoušen ze všech 
celků v průběhu pololetí, bude hodnocen. V průběhu pololetí si může dodatečně 
doplnit pouze jednu známku z písemného opakování. 

 
V případě distanční výuky musí žák splnit předepsaný počet známek a odevzdat 
průběžně alespoň 70% ze zadávaných domácích úkolů. 
 

 
4. ročník 
minimální počet známek za pololetí: dle počtu probraných okruhů  
formy prověřování znalostí a dovednost: ústní a písemné zkoušení,  
 
Podmínkou pro hodnocení za pololetí je prověření znalostí ze všech daných okruhů. 
 
Celky učiva za 1. pololetí: 

- VFR, Francie za Napoleona, vývoj v  Evropě v  době napoleonských válek, období 
restaurace a revoluční rok 1848, svět před 1. světovou válkou a 1. světová válka, 
procvičování a opakování maturitních témat 

Celky učiva za 2. pololetí: 
- poválečný vývoj ve světě a meziválečná Evropa, vývoj Československa v  době 

první republiky, 2. světová válka, protektorát Čechy a Morava, poválečný vývoj 
ve světě a u nás 

- průběžné opakování témat k maturitě 
 
Pokud bude mít žák předepsaný minimální počet známek a bude přezkoušen ze všech 
celků v průběhu pololetí, bude hodnocen. Studenti, kteří budou maturovat z dějepisu, 
musí mít z jednotlivých témat minimálně známku dostatečnou, aby byli ze semináře 
hodnoceni. V průběhu pololetí si může dodatečně doplnit pouze jednu známku 
z písemného opakování. 

 



V případě distanční výuky musí žák splnit předepsaný počet známek a odevzdat 
průběžně alespoň 70% ze zadávaných domácích úkolů. 

 
Cvičení z dějepisu 
minimální počet známek za pololetí: 5 
formy prověřování znalostí a dovedností: ústní a písemné zkoušení, 
vypracování seminární práce, obhajoba seminární práce 
 
Podmínkou pro hodnocení je prověření znalostí ze všech daných okruhů. 
 
Celky učiva za 1.pololetí 
 klasické otrokářské státy, období raného feudalismu v  Evropě, husitské období 
v českých zemích, renesance, humanismus, reformace a zámořské objevy, zásadní 
změny v Evropě v 17.a18.století, Velká fr. revoluce. 
 
Celky učiva za 2.pololetí: 
Evropa v době napoleonských válek, svět před 1.světovou válkou, 1. světová válka a 
poválečný vývoj, vznik Československa a jeho vývoj  v  období tzv. první republiky, 
meziválečné období a nástup totalitních režimů, 2.světová válka, poválečný vývoj ve 
světě v  Evropě a u nás. Obhajoba seminární práce. 

 
Pokud bude mít žák předepsaný minimální počet známek a bude přezkoušen ze všech 
celků v průběhu pololetí, bude hodnocen. Studenti, kteří budou maturovat z dějepisu, 
musí mít z jednotlivých témat minimálně známku dostatečnou, aby byli ze semináře 
hodnoceni. V průběhu pololetí si může dodatečně doplnit pouze jednu známku 
z písemného opakování. 
V případě distanční výuky musí žák splnit předepsaný počet známek a odevzdat 
průběžně alespoň 70% ze zadávaných domácích úkolů. 

 
Moderní dějiny 
minimální počet známek za pololetí: 3 
formy prověřování znalostí a dovedností: vypracování eseje, splnění úkolů 
zadaných ve výuce 
 
Podmínkou pro hodnocení je prověření znalostí ze všech daných okruhů. 
 
Celky učiva za 1. pololetí 
české a obecné dějiny v  1. polovině 20. století – do konce 2.sv.v. 
Celky učiva za 2. pololetí: 
české a obecné dějiny v  2. polovině 20. století  - do rozpadu východního bloku 

 
Pokud bude mít žák předepsaný minimální počet známek a bude přezkoušen ze všech 
celků v průběhu pololetí, bude hodnocen. V průběhu pololetí si může dodatečně 
doplnit pouze jednu známku z písemného opakování. 
V případě distanční výuky musí žák splnit předepsaný počet známek a odevzdat 
průběžně alespoň 70% ze zadávaných domácích úkolů. 

 
PhDr. Šárka Hrbáčková, 

předsedkyně předmětové komise 


