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Podmínky úspěšné prezentace: 

✓ Studenti, kteří v daném školním roce nematurují z dějepisu:  

- vytvořit powerpointovou prezentaci o minimálním rozsahu 10 stran 

- v závěru uvést minimálně 10 zdrojů k danému tématu 

- připravit si ústní vystoupení (na cca 10 minut), ve kterém bude prezentováno vybrané 

téma 

- Po dohodě s vyučujícím si lze v prvních 3 vyučovacích hodinách vybrat vlastní téma 

referátu / seminární práce. 

✓ Studenti, kteří v daném školním roce maturují z dějepisu:  

- vytvořit seminární práci o minimálním rozsahu 15 stran vlastního textu (vyjma úvod, 

závěr) 

- uvést minimálně 15 zdrojů k danému tématu 

- obhájit ve stanovené datum vlastní práci (obhajoba seminární práce bude součástí 

vyučovacích hodin semináře) 

 

1. pololetí: Světový imperialismus 2. poloviny 19. století – II. světová válka 

Září:  Viktoriánská Anglie 

  Otto von Bismarck 

  Thomas Alva Edison  

Marie Curie-Sklodowská  

Vynálezy mění lidem život (poslední třetina 19. století) 

Eifellova věž, nejvyšší stavba své doby 

Říjen:  Imperialismus a kolonialismus 

Válka Severu proti Jihu 

Abraham Lincoln 

Osídlování amerického západu, bitva u Little Big Horn 

  Theodore Roosevelt 

  František Ferdinand d´Este (život + atentát)  

Listopad: I. světová válka 

Technika 1. světové války 

Čeští legionáři 

Vladimír Iljič Lenin 

Vyhlášení samostatného Československa 
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Prosinec: Vznik Československa, vývoj ve 20. letech 

Revoluce v Rusku, vznik SSSR 

  Josif Vissarionovič Stalin 

Totalitní režimy v Evropě ve 20. a 30. letech 

Československo (1930 – 1937) 

Firma Baťa 

Meziválečná kultura a umění (surrealismus, dadaismus, kubismus) 

Funkcionalismus v architektuře 

New Deal 

Mnichovská konference 1938   

Leden:  Bitva o Anglii  

  Winston Churchill  

  Vstup USA do II. světové války  

Druhý československý odboj 

Operace Anthropoid  

Českoslovenští vojáci ve druhé světové válce  

Slovenské národní povstání  

Edvard Beneš  

Holocaust  

Atomové bombardování Hirošimy a Nagasaki 

 

2. pololetí: Studená válka – Opakování evropských a světových dějin 20. století 

Únor:  Počátky studené války.  

Jan Masaryk  

  Klement Gottwald  

  Politické procesy v Československu v 50. letech 20. století  

Milada Horáková 

  J. V. Stalin  

Pražské jaro 1968  

Jan Palach 

John Fitzgerald Kennedy  

Karibská (Kubánská) krize  

Berlínská zeď 
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Březen: Dekolonizace třetího světa  

Vznik státu Izrael, Arabsko-Izraelské války  

Vietnamská válka  

Martin Luther King  

Evropská integrace od roku 1948 do současnosti  

Legenda jménem Concorde  

Závody v dobývání vesmíru  

Ronald Reagan  

Duben:  Gustáv Husák 

Alexander Dubček 

Sametová revoluce  

Václav Havel 

Globální problémy dnešního světa 

Vybraný umělec 20. století 

Vybraný sportovec 20. století 

Květen: Světový terorismus 

Rozpad Československa 

Rozpad Jugoslávie v 90. letech 20. století 

Vybraný umělec 20. století 

  Vybraný sportovec 20. století 

Červen: Světová kultura po r. 1989 

  Česká kultura po r. 1989 

 


