MATURITNÍ OTÁZKY Z DĚJEPISU
1. Evropa v osvícenské době
- charakteristika pojmu a doby
- osvícenský absolutismus a jeho podoby v Evropě
- tereziánsko-josefínské reformy
2. Vznik USA
- situace v britských koloniích v severní Americe v druhé polovině 18. století
- Prohlášení nezávislosti
- průběh války za nezávislost
- právní a politické důsledky vzniku USA
3. Velká francouzská revoluce
- situace ve Francii ve druhé polovině 18. století
- průběh revolučních událostí do vzniku Francouzské republiky
- jakobínský teror a konec revoluce
- Thermidoriáni a napoleonský režim
4. Evropa v první polovině 19. století
napoleonské války v Evropě
Vídeňský kongres a charakteristika století
národně-emancipační hnutí 20. - 30. let
mezinárodní politika, Metternich a Svatá aliance
rok 1848 v Evropě – základní charakteristika vývoje v jednotlivých zemích
5. České národní obrození a evropská politika v polovině 19. století
situace v českých zemích na přelomu 18. a 19. století
obrození jazyka a kultury, vznik novodobého národa
česká politika před rokem 1848 (Palacký, Havlíček)
rok 1848 u nás a v Evropě
6. České země a Evropa ve druhé polovině 19. století
konec Svaté aliance, Krymská válka
sjednocení Itálie
úsilí Pruska o sjednocení Německa
Bismarckova zahraniční politika sjednoceného Německa
Balkánská krize konce 70. let
Rakousko-uherské vyrovnání a jeho dopad na české země
7. První světová válka a vznik versailleského systému
základní charakteristika světa v předvečer války
průběh války s využitím nejpodstatnějších událostí
Rusko 1917: únorová a říjnová revoluce
Brest-Litevský mír a poslední fáze války
Versailleský systém

8. Evropa a USA ve dvacátých letech 20. století
vznik totalitních režimů v Evropě – ideové, politické a ekonomické předpoklady
italský fašismus a ruský bolševismus, počátky německého nacismu
mezinárodní vztahy ve 20. letech
9. Vznik Československa a jeho vývoj do roku 1935
základní problémy budování státu 1918-1920
vývoj na politické levici – krize ČSSD 1920
politické strany a parlamentní volby 1920, 1925, 1929, 1935
hospodářská krize počátkem 30. let a ztráta mezinárodního postavení republiky
10. Evropa a USA třicátých letech 20. století
hospodářská krize: základní charakteristika a vývoj, důsledky
vítězství NSDAP a příchod Hitlera k moci
revize versailleského systému a jeho zánik, selhání Společnosti národů
anšlus Rakouska
občanská válka ve Španělsku

11. Československo ve druhé polovině třicátých let
parlamentní volby v roce 1935
prezidentské volby a jejich zahraničně politické souvislosti
kritický rok 1938
mezinárodní postavení Československa a mnichovská konference
tzv. druhá česko-slovenská republika

12. Druhá světová válka 1939 - 1942
počátek války, sovětsko-německé spojenectví, blesková válka na západě
situace na Balkáně, bitva o Anglii, příprava operace Barbarossa
situace po vstupu SSSR a USA do aktivního válečného dění
východní fronta, válka v Africe, válka v Tichomoří do konce roku 1942
13. Druhá světová válka 1942 – 1945
situace na východě a v Tichomoří do Teheránské konference
otevření druhé fronty
diplomatická jednání o poválečném uspořádání světa
konec války v Evropě a Postupimská konference
ukončení války v Tichomoří
Norimberský tribunál
14. Protektorát Čechy a Morava
politický systém
nacistická politika v Protektorátu
role Reinharda Heydricha
Hácha a Eliáš, dvě osobnosti české protektorátní politiky
domácí a zahraniční odboj
diplomatická jednání o poválečné podobě Československa

15. Počátek studené války do roku 1950
poválečná situace v Evropě
Marshallův plán
Trumanova doktrína
první berlínská krize a rozdělení Německa
vznik sovětského bloku
rozpad koloniálního systému
16. Československo v letech 1945 - 1950
poválečné uspořádání a zásadní změny oproti První republice
národnostní politika
volby 1946
cesta k Únoru 1948
Únor 1948 a jeho mezinárodní důsledky
počátky komunistické diktatury
17. Východní Evropa v 50. letech
obecná charakteristika dané oblasti
hospodářská a politická spolupráce (RVHP)
politické procesy
Stalinova smrt a 20. sjezd KSSS
maďarské a polské události
18. Světové krize v 50. letech
vznik Izraele a počátky blízkovýchodního konfliktu
Čína a Mao Ce Tung
Korejská válka
rozpad francouzských kolonií v Indočíně
počátky jaderného soupeření
19. Počátky evropského sjednocování v západní Evropě
politické a ekonomické předpoklady
pozice SRN
francouzské velmocenské snahy a britská reakce
Schumannův plán a vznik ESUO
vznik evropských politických institucí
20. Světové krize v 60. letech
Druhá berlínská krize 1961
Kubánská krize 1962
vietnamský konflikt
izraelsko-arabský konflikt
Nixonova doktrína a nová zahraniční politika USA

21. Československo v 60. letech
změny v kulturní a politické oblasti
otázka rehabilitace obětí politických procesů
snaha o ekonomickou reformu
události roku 1968
příchod normalizace
22. Svět v 70. a 80. letech
uvolňování napětí a nové meziněmecké vztahy
vývoj v evropském sjednocování a vznik EU
Helsinská mírová konference
vývoj na Blízkém východě
boj o tzv. třetí svět (Angola, Afghánistán, Chile)
23. Konec studené války
změna politiky Západu po příchodu R. Reagana a M. Thatcherové
změna politiky Východu po příchodu M. S. Gorbačova
vývoj na konci 80. let v jednotlivých východoevropských zemích
pád Berlínské zdi a otázka znovusjednocení Německa
24. Pád komunistického režimu v Československu
situace v 80. letech
tzv. sametová revoluce
budování politického systému a volby v roce 1990-1992
krize čs. federace
rozpad Československa
25. Aktuální problémy světového vývoje
rozpad SSSR
Jugoslávská krize
Irácká krize – Pouštní bouře
Rozšíření NATO a EU
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