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Maturitní témata – profilová část MZ 2022
1. Starověk – staroorientální despocie. Mezopotámie, Egypt, syropalestinská oblast,
Persie
2. Starověké Řecko – úvod do dějin starověkého Řecka, archaické období s důrazem
na řeckou kolonizaci. Specifika vývoje v období klasickém a helénistickém. Řecká
kultura, vzdělanost, architektura.
3. Založení Říma. Charakteristika římské republiky a římského císařství. Počátky
křesťanství. Zánik západořímské říše.
4. Období raného feudalismu 5. – 10. století. Na příkladech ukázat utváření raně
středověké Evropy.
5. Počátky českých dějin. Příchod Slovanů, Sámova říše, Velká Morava a vývoj
českého státu do roku 1000.
6. Formování českého stavovského státu za vrcholných přemyslovských králů a
Lucemburků.
7. Období vrcholného a pozdního feudalismu v Evropě 11. – 15. století. Anglie a
Francie v období Stoleté války, řešení církevních problémů.
8. Krize feudální společnosti na přelomu 14. a 15. století s důrazem na vývoj
v českých zemích – husitské hnutí. Království dvojího lidu.
9. Reformní hnutí 16. století v Evropě. Konflikty plynoucí z reformace – Francie,
Anglie, Německo, Nizozemí.
10. Renesance, zámořské objevy, utváření prvních koloniálních říší v raném
novověku.
11. České země za vlády Habsburků s důrazem na střetávání stavovských principů a
absolutismu. Náboženské poměry v Evropě, třicetiletá válka.
12. Krize 17. století v Evropě. Střetávání parlamentarismu a absolutismu. Vznik USA.
13. Velká francouzská revoluce
14. Evropa napoleonská a ponapoleonská. Vídeňský kongres a Svatá aliance.
15. Vývoj českých zemí od osvícenského absolutismu do vzniku parlamentarismu.
16. Revoluční rok 1848 (zaměřeno na sjednocovací snahy v Německém spolku).
Svět a Evropa ve druhé polovině 19. století.
17. Svět před 1. světovou válkou. První světová válka. Důraz kladen především na
evropské fronty.
18. Vznik Československa. Vývoj první republiky v souvislosti s evropskou politikou.
19. Evropa po 1. světové válce. Nástup totalitních režimů, nebezpečí fašistické hrozby.
20. Druhá světová válka
21. Vývoj české společnosti v letech 1938 – 1945. Protektorát Čechy a Morava.
Protifašistický odboj. Osvobození Československa.

22. Spory o poválečné uspořádání světa. Studená válka a její projevy. Rozpad
sovětského bloku.
23. Studená válka a konflikty ve třetím světě. Rok Afriky – dekolonizace.
24. Vývoj v našich zemích v letech 1945 – 1960.
25. Pokusy o reformu československé společnosti roku 1968. Období normalizace.
Sametová revoluce 1989 a porevoluční vývoj.
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