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Maturitní témata z dějepisu (bilingvní studium) 

 

1. El inicio de la Edad Media. El Imperio romano de occidente Imperio bizantino, el nacimiento del 

islam; Pravěk na našem území s důrazem na vývoj od doby bronzové  

2. El Imperio carolingio; První slovanské útvary na našem území, cesta k prvním státním útvarům 

3. El feudalismo y sociedad de la alta edad media. El románico; Český stát od 9. – 11. stol., první 

středověká krize a její překonání 

4. La baja Edad Media. La cultura del gótico; Druhá krize českého knížectví na pozadí kultury 

románské 

5. El Humanismo y el Renacimiento. Los Austrias mayores: Carlos I y Felipe II; Vláda posledních 

Přemyslovců, domácí i zahraniční politika 

6. La conquista de América. Fases; Lucemburkové na českém královském trůně, nejznámější gotické 

památky u nás   

7. Las reformas protestantes y la contrarreforma; Husitství a jeho kořeny, revoluční fáze reformního 

hnutí   

8. El barroco en España y los Austrias menores; Království dvojího lidu, závěr husitského hnutí, Jiří z 

Poděbrad 

9. Siglo XVII-XVIII. Principales hechos históricos y sistemas políticos;  Jagellonci v Čechách, vstup 

Českého království do raného novověku 

10. La crisis del Antiguo Régimen y la Ilustración; Český stát ve 2.pol. 16.století, stavovská monarchie v 

zápase s Habsburky, bělohorská porážka 

11. La revolución francesa y la independencia de EEUU; Epizoda manýrismu, rudolfínská Praha a vazby 

na španělské Habsburky 

12. La revolución industrial; Český stát v období třicetileté války s důrazem na významné osobnosti 

13. El imperio Napoleónico y la restauración; Naše země po třicetileté válce, baroko v základních rysech 

14. Las oleadas revolucionarias del XIX y el romanticismo; Osvícenský absolutismus v habsburské 

monarchii, zásadní reformy 

15. El Imperialismo; Život v habsburské monarchii po napoleonských válkách, formování národního 

vědomí, kulturní směry 

16. La segunda revolución industrial; Češi v občanské revoluci 1848, důležité osobnosti a podoba 

neoabsolutismu 

17. El movimiento obrero; Český zápas o občanskou identitu ve 2.pol.19.stol 

18. Europa hasta el transcurso de la Primera Guerra Mundial; Významné české osobnosti za první 

světové války, formy odboje, legie. Vznik Československa 

19. La primera guerra mundial; Podoba 1.republiky, každodennost a životní úroveň prvorepublikového 

života 

20. La revolución bolchevique; Ohrožení Československa od 2.pol.30.let 

21. El crack del 29; Protektorát a Češi za druhé světové války 
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22. Europa y el mundo en la etapa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial; Zápas o charakter 

státu po druhé světové válce, historický význam února 1948 

23. El mundo durante la Segunda Guerra Mundial; Československo v 50. letech s vyústěním do r. 1968   

24. El mundo después de la segunda guerra mundial: la Guerra Fría; Období normalizace a boj za 

demokracii, revoluce 1989 

25. El mundo desde la caída del Muro hasta la actualidad; Rozdělení Československa, vývoj v 90. 

letech, vstup do 3. tisíciletí v nejdůležitějších souvislostech 

 

 


