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Maturitní témata ústní profilové maturitní zkoušky  
z dějepisu pro školní rok 2021/2022 

 
  
Zpracoval:     PhDr. Martin Hemelík              
 

1. Pravěk – teorie vzniku a vývoj Země, původ a vývoj člověka, archeologie, materiály a  

nástroje člověka 

2. Staroorientální státy 

3. Klasické starověké státy  

4. Raný středověk a vznik nejstarších germánských a slovanských států (Francká říše, 
Byzantská říše, Velkomoravská říše, Kyjevská říše a jiné) 

5. Český stát za vlády Přemyslovců a jeho pozice ve středověké Evropě 

6. Západní Evropa od 10. – 15. století a výpravy západoevropských feudálů ve jménu Boha 
proti nevěřícím, pohanům a heretikům (křesťanství, církev a vzdělanost) 

7. České království za vlády Lucemburků v letech 1310 – 1419  

8. Zrod a vývoj měst, vzdělanost, kultura i postavení církve ve vrcholném středověku 
(univerzity, gotika, investitura, inkvizice) 

9. Český stát v letech 1419 – 1526 

10. Velké politické, společenské, kulturní a myšlenkové proměny světa v 15. a 16. století  

(renesance, humanismus, zámořské objevy) 

11. Proměny církve a její vliv na politické společenské události ve světě od 15. – 17. století 
(krize církve, evropská reformace, protireformace a baroko) 

12. Vzestup Habsburské dynastie v 16. století – Český stát od nástupu Habsburků až po 
stavovské povstání a vláda Karla V. německé říši 

13. Západní Evropa v 16. století (expanze Španělská, nizozemská revoluce, Tudorovská 
Anglie a náboženské války ve Francii) 

14. Konflikty mezi absolutismem a parlamentarismem, mocenské soupeření států a 
vyvrcholení náboženských válek v 17. století v Evropě 

15. Střední a Východní Evropa po třicetileté válce až do konce 18. století (Habsburská 
monarchie za Marie Terezie a Josefa II., Rusko a Prusko) 

16. Osvícenství a jeho vliv na VFR a USA 

17. Velká francouzská revoluce a Evropa za napoleonských válek 

18. Habsburská monarchie a Český stát od Vídeňského kongresu do I. světové války (české 
národní obrození, revoluce 1848 – 49, počátky české politiky) 
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19. Průmyslová revoluce, zrod kapitalistické společnosti, koloniální a imperiální politika – 
Anglie a Francie v 19. století. 

20. Svět a česká politika v době I. světové války 

21. Světové a evropské události v letech 1918 – 1939, mezinárodní politika 

22. Československo v letech 1918 – 1939, od vzniku ČSR až po okupaci 

23. II. světová válka – obecné dějiny  

24. Československá politika, český stát a odboj v době II. světové války 

25. ŠOA – dějiny antisemitismus a antijudaismu, dějiny Židů na našem území, sionismus, 
osobnosti s titulem „Spravedlivý mezi národy“ atd.  

26. Československý poválečný vývoj v 50. letech 20. století ve světovém kontextu (OSN, 
Postupimská konference, Norimberský proces, bipolarizace světa, zrod studené války, 
vznik sovětských satelitů) 

27. Největší světové a mezinárodní události a kultura v 60. letech 20. století, Československý 
pokus o reformu komunismu, okupace a její důsledky. 

28. Světová politika, největší mezinárodní procesy a vývoj ČSSR v 70. letech 20. století  

29. Světová politika, největší mezinárodní procesy a vývoj ČSSR v 80. letech 20. století  

30. Největší genocidy v dějinách lidstva ve 20. století  (Arménie, Kambodža, Jugoslávie, 
Rwanda atd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Helena Mrůzková 

               ředitelka školy 


