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D 9. ročník
časová dotace: 2 hod / týden

školní (dílčí) výstup

žák:

MODERNÍ DOBA

D–9–7–01 • na příkladech demonstruje zneužití 

techniky ve světových válkách a jeho 

důsledky

• první světová válka, rozvoj válečné 

techniky

D–9–7–01.1 • popíše příčiny, průběh a důsledky první 

a druhé světové války

• ruské revoluce, bolševická diktatura v 

Rusku

D–9–7–01.2 • uvede příklady zneužití vynálezů a 

objevů ve válkách

D–9–7–02 • rozpozná klady a nedostatky 

demokratických systémů

• domácí a zahraniční čs. odboj, čs. legie

D–9–7–02.1 • vysvětlí podstatné znaky 

demokratických systémů, jejich 

přednosti a slabiny

• důsledky sv. válka a nová mapa Evropy

D–9–7–03 • charakterizuje jednotlivé totalitní 

systémy, příčiny jejich nastolení v širších 

ekonomických a politických 

souvislostech a důsledky jejich existence 

pro svět; rozpozná destruktivní sílu 

totalitarismu a vypjatého nacionalismu

• bolševismus, fašismus, nacismus VD 02 Výchova demokratického 

občana – občan, občanská 

společnost a stát • 

demokracie jako protiváha 

diktatury a anarchie

D–9–7–03.1 • rozliší základní znaky komunismu, 

fašismu a nacismu

• velká hospodářská krize, kořeny a 

vzestup fašismu, krize demokracie v 

Evropě

D–9–7–03.2 • na příkladech vysvětlí příčiny vzniku 

uvedených politických systémů

Dějepis

kód očekávaného 

výstupu RVP ZV
učivo průřezová témata
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výstupu RVP ZV
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D–9–7–03.3 • ukáže na konkrétních příkladech 

důsledky existence těchto systémů

• druhá světová válka, příčiny a průběh

D–9–7–03.4 • vyjmenuje zločiny proti lidskosti 

jmenovaných systémů

• nacistický holocaust VM 02 Mediální výchova – 

interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality • 

otázka ideologické 

propagandy

D–9–7–04 • na příkladech vyloží antisemitismus, 

rasismus a jejich nepřijatelnost z 

hlediska lidských práv

• důsledky druhé světové války pro svět

D–9–7–04.1 • vysvětlí základní znaky rasismu a jeho 

projevy v dějinách

D–9–7–04.2 • vysvětlí základní znaky antisemitismu a 

jeho projevy v dějinách

D–9–7–05 • zhodnotí postavení Československa v 

evropských souvislostech a jeho vnitřní 

sociální, politické, hospodářské a 

kulturní prostředí

D–9–7–05.1 • popíše vnitřní poměry v Československu 

v období mezi dvěma světovými 

válkami

D–9–7–05.2 • objasní mezinárodní postavení 

Československé republiky a cíle její 

zahraniční politiky

• první republika, meziválečný svět, 

rozvoj, krize a zánik ČSR

ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE 

SVĚT

D–9–8–01 • vysvětlí příčiny a důsledky vzniku 

bipolárního světa; uvede příklady 

střetávání obou bloků

• globální důsledky války, atomová hrozba 

ve světě, krize koloniálního systému
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D–9–8–01.1 • popíše příčiny vzniku 

vojenskopolitických bloků po druhé 

světové válce

• formování mocenských sfér, počátky 

studené války, nástup komunistických 

diktatur ve východní Evropě i v ČSR

D–9–8–01.2 • uvede hlavní konflikty z období studené 

války

• horké konflikty studené války

D–9–8–01.3 • popíše politiku Československa v období 

studené války

• komunistická diktatura ČSR

D–9–8–02 • vysvětlí a na příkladech doloží 

mocenské a politické důvody 

euroatlantické hospodářské a vojenské 

spolupráce

• vznik NATO a Varšavské smlouvy

D–9–8–02.1 • uvede základní důvody a projevy 

euroatlantické vojenské a hospodářské 

spolupráce

• rozpad komunistického roku, rozšiřování 

NATO, vznik EU, ČR po roce 1989

D–9–8–03 • posoudí postavení rozvojových zemí • rozpad koloiálního systému v Asii a v 

Africe, vznik státu Izrael a Arabsko – 

Izraelské války

D–9–8–03.1 • objasní pojem rozvojová (hospodářsky 

méně vyspělá) země

• svět po skončení studené války, 

radikalizace a mezicivilizační rozpory, 

problém mezinárodního terorismu

D–9–8–03.2 • porovná postavení rozvojových a 

rozvinutých zemí z hospodářského, 

sociálního a politického hlediska

• perspektivy západní civilizace

D–9–8–04 • prokáže základní orientaci v problémech 

současného světa

D–9–8–04.1 • uvede příklady globálních, 

kontinentálních a regionálních problémů 

současného světa


