Volitelný dějepis
Rozšiřuje základní poznatky o konání člověka v minulosti. Důležité je zejména poznávání a porovnání
dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší
současnosti. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují
studentům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Studenti jsou vedeni k poznání, že
historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek,
jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné
budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin
regionu i dějin místních.
Předmět je určen studentům 3. a 4. ročníků, kteří mají zájem o studium oborů s humanitním
zaměřením (práva, historie, archeologie, politologie atd.).
Témata - 3. ročník/septima
Pomocné vědy historické
Keltové a jejich kultura
Izrael a judaismus
Islám
Féničané
Starověké Řecko a Řím– formy vlády, každodenní život Řeků a Římanů,
římské právo, srovnání vojenské taktiky Řeků a Římanů, zajímavé
osobnosti řeckých a římských dějin
Vyspělé americké kultury (Mayové, Aztékové…)
Tataři a Mongolové
Církev v raném středověku (sekty, středověké právo, soudnictví, tresty,
čarodějnictví)
Židé a židovská civilizace ve středověku
Česká středověká šlechta, jezuité
Česko-německé, česko-uherské, česko-polské, česko-rakouské vztahy
České stavovské povstání, Švédové u nás za třicetileté války
Západní Evropa v raném středověku (vznik Anglie, Francie...)
Šlechtické rody v Itálii (Borgiové) a rozvoj kultury (renesance, baroko)
Regionální dějiny
Témata - 4. ročník/oktáva
Rakousko-Uhersko a české země ve 2.polovině 19. století
Balkán na přelomu 19. a 20. století
Osobnost T. G. Masaryka a E. Beneše
Charakteristika a vývoj fašistické ideologie (srovnání s komunistickou)
Osobnosti fašistického hnutí a stalinismu, stalinistické čistky
Holocaust
Studená válka, válečné konflikty po r. 1945, mezinárodní pakty a organizace
Détendé
Charakteristika Chruščovovy vlády a její odraz v zemích bývalého soc. bloku
Rozpad koloniálního systému
Průběžné opakování maturitních otázek (písemné i ústní)

