
78 

DĚJEPIS Ročník 9. 
 

Výstupy Učivo Průřezová témata 
 
Vysvětlí podstatu versailleského 
systému a rozpozná klady a zápory 
demokratických systémů 

 
Nové politické uspořádání a úloha 
USA ve světě 

 
 

 
Vysvětlí fungování pluralitní 
demokracie, porovná postavení 
Československa s ostatními 
následnickými státy 

 
Československo, jeho hospodářský     
a politický vývoj, sociální a národnostní 
problémy 
 

 
 

 
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 

 
Mezinárodně politická situace ve 20.  
a 30. letech, totalitní systémy - 
komunismus, fašismus, nacismus - 
důsledky pro Československo a svět 
 

 
MeV - Fungování a vliv 
médií ve společnosti 
 
 
 
 

 
Na příkladech doloží antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost z 
hlediska lidských práv 
Objasní fungování Protektorátu Čechy 
a Morava, orientuje se v domácím  
a zahraničním odboji 
Charakterizuje poválečný vývoj, 
vysvětlí příčiny únorových událostí 

 
Druhá světová válka, holocaust, 
situace v našich zemích, domácí   
a zahraniční odboj, politické, 
mocenské a ekonomické důsledky 
války 
 
Vývoj Československa po osvobození 
do února 1948 

 
MuV - Lidské vztahy, 
Etnický původ 
 
 

 
Na příkladech vysvětlí vznik 
bipolárního světa, studené války, 
uvede příklady střetávání obou bloků 
 

 
Studená válka, rozdělení světa do 
vojenských bloků reprezentovaných 
supervelmocemi, politické, 
hospodářské, sociální a ideologické 
soupeření 

 
 

 
Srovnává komunistický totalitní model  
s modelem demokracie 
Uvede příklady politických krizí 

 
Vnitřní situace v zemích východního 
bloku, krizové projevy 

 
 

 
Uvede příklady politických procesů v 
50. letech a vysvětlí jejich příčiny 
Objasní příčiny srpna 1968 
Uvede důvody rozpadu východního 
bloku a jeho vliv na události v 
Československu v roce 1989 

 
Vývoj Československa od únorového 
převratu do r.1989, vznik České 
republiky 
 
 

 
 
 

 
Posoudí postavení rozvojových zemí 

 
Rozpad koloniálního systému, 
mimoevropský svět 

 
 

 
Prokáže základní orientaci v 
problémech současného světa v jejich 
historických souvislostech 

 
Problémy současnosti 
 

 
MuV - Multikulturalita 
MeV - Fungování a vliv 
médií ve společnosti 

 
Uvede důkazy kladného a záporného 
vlivu rozvoje vědy a techniky v 
současnosti 
 

 
Věda, technika a vzdělání jako faktory 
vývoje 

 
 

 


