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Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola, Jirsíkova 5, 37001 Č. Budějovice, IČ: 00666122                       

Maturitní témata z dějepisu         

školní rok: 2018/2019 

1. Charakteristika jednotlivých etap ve vývoji starověkého Řecka 

2. Charakteristika jednotlivých etap ve vývoji starověkého Říma 

3. Starověký východ, dějiny Egypta, Mezopotámie, Palestiny, Číny a Indie 

4. Krize ŘI a následný přechod Evropy k seniorsko - vazalským vztahům, významné raně středověké evropské 

útvary, Byzanc 

5. Příchod a následné dělení Slovanů v Evropě, dědictví starých významných kultur u nás  

6. Vznik raně středověkého českého státu na pozadí kultury románské 

7. Severní a západní Evropa v raném a vrcholném středověku 

8. Počátky a vývoj arabské civilizace, islám, křížové výpravy  

9. Poslední Přemyslovci na pozadí gotické mentality  

10. Obraz proměny středověkých měst u nás a ve světě, středověké společenské vrstvy  

11. Středověká evropská vzdělanost na pozadí zápasu světské a církevní moci 

12. Kořeny mocenského soupeření na prahu novověkého světa, zaměření na vývoj Anglie a Francie 

13. Lucemburkové na českém trůně 

14. Krize církve a její důsledky, reformní hnutí v českých zemích - husitství 

15. Renesance, humanismus a vzájemné průsečíky s evropskou reformací 

16. Zámořské plavby a jejich průřez dějinami lidstva 

17. Jagellonská kapitola v českých dějinách, nástup Habsburků na český královský trůn – vyústění do poč.17.stol. 

18. Třicetiletá válka v kontextu s celoevropským vývojem 

19. Panovnický absolutismus v Evropě 

20. Osvícenský absolutismus  

21. Novověké revoluce se zaměřením na velkou francouzskou revoluci a její kořeny, napoleonské války, 

ponapoleonský kulturní vývoj 

22. Vstup Evropy do 19. století s vyústěním v občanských revolucích 1848 

23. 1848 – 49 v habsburské monarchii, osobnosti doby 

24. 1.světová válka     

25. Vznik ČSR a charakter první republiky 

26.  Totalitní diktatury 

27.  Druhá světová válka 

28.  Studená válka a střet světů Západu a Východu, cesta českých dějin k roku 1948 

29. Vývoj událostí od 50. let a jejich vyústění v roce 1968 v českých dějinách 

30. Od 70. let k revoluci 1989 a ke změnám na počátku let 90., vstup do třetího tisíciletí 


