
Základní pojmy – dějepis – 1. pololetí 
 

1. Významná výročí - bitva na Bílé hoře (památky v Praze) - 400 let 
2. Významná výročí - J.A. Komenský - 350 let 
3. Významná výročí - husitské bitvy (600 let) 
4. Variabilita výkladu dějin - společenská objednávka (ideologizace) 
5. Juliánský kalendář 
6. Gregoriánský kalendář 
7. regály – horní a mincovní 
8. bankocetle  
9. codex - příklad 
10. příklady měny užívané na území českého státu 
11. metrická konvence 1875 
12. fénická abeceda x řecká abeceda 
13. polyteistické náboženství x monoteistické náboženství 
14. Chammurapiho zákoník 
15. přínos českého historika Bedřicha Hrozného 
16. Minojská kultura 
17. přínos Heinricha Schliemanna  
18. mastaby a pyramidy 
19. Jean-François Champollion  
20. náboženská reforma faraóna Achnatona 
21. Stará říše a Nová říše - významné stavby  
22. první mírová smlouva v dějinách Egypta 
23. Alexandrijská knihovna 
24. Ptolemaiovci v Egyptě 
25. antika 
26. polis 
27. olympijské hry – antické a novodobé 
28. „Pyrrhovo vítězství“ 
29. oligarchie 
30. demokracie 
31. přímá demokracie 
32. ostrakismus 
33. tyranis 
34. „drakonické zákony“ 
35. lakonické vyjadřování 
36. „spartánská výchova“ 
37. falanga 
38. Alexandr Veliký a jeho diadochové 
39. helénismus  
40. patricijové x plebejové 
41. nobilita 
42. republika, SPQR 
43. Punské války – Puni 
44. Gaius Julius Caesar 
45. principát 
46. amfiteátr Flaviovců  
47. rozdělení Říše římské 
48. zánik Západořímské říše 
49. Konstantinopol 



50. Konstantin a Edikt milánský 313 n.l. 
51. Hagia Sofia 
52. vznik a zánik Byzantské říše  
53. souvislost Velká Morava a Byzantská říše 
54. feudum 
55. feudální řád 
56. christianizace 
57. Karel Veliký – 800 n.l.  
58. Karolínská renesance 
59. Svatá říše římská 
60. bitva u Hastingsu 1066 - tapisérie z Bayeux  
61. významní panovníci Anglie v raném středověku: 
                                                    Alfréd Veliký, Edward Vyznavač, Vilém Dobyvatel 
62. kruciáty a jejich cíle 
63. zisky z křížových výprav 
64. rytířské řády vzniklé během křížových výprav 
65. znaky románského slohu 
66. románské církevní stavby v ČR 
67. evropské světské románské stavby  
68. znaky gotického slohu 
69. náboženská symbolika gotických církevních staveb:  
                                                         vertikalismus, lomený oblouk, půdorys staveb 
70. gotické církevní stavby v ČR 
71. evropské církevní gotické stavby  
72. fiály  
73. fresky 
74. anály, rozdíl anály x kroniky 
75. černá smrt 
76. schizma – papežské, velké, velké západní schizma 
77. boj o investituru 
78. stoletá válka 
79. osmanská hrozba Evropě 
80. válka růží 
81. patroni českého státu z období raného středověku 
82. atributy sv. Václava 
83. Den české státnosti  
               Den obnovy samostatného českého státu  
84. conquistador 
85. reconquista 
86. reformace – Martin Luther 

87. puritáni, hugenoti, kalvinisté - obrazoborectví 

88. rekatolizace - jezuité 

89. humanismus 

90. renesance 

91. renesanční umělci – malíři a sochaři 

92. znaky renesančních staveb 

93. vynález knihtisku – inkunábule 

94. nizozemská revoluce - boj za nezávislost a náboženskou svobodu, občanská společnost,  

                                                         státní zřízení?  

95. Vilém Oranžský  



96. Bartolomějská noc 

97. Edikt nantský 

98. reformace v Anglii - Anglikánská církev …. FID DEF 

99. „Alžbětinská doba“ = zlatý věk Anglie 

100. osobnosti „Alžbětinské Anglie“ - Globe 

101. Rudolfinská Praha – památky, osobnosti 

102. exhumace  

103. Rudolfův majestát - Majestát 

104. třetí pražská defenestrace 

105. bitva na Bílé hoře 

106. třicetiletá válka 

107. Albrecht z Valdštejna 

108. Vestfálský mír 

109. absolutismus ve Francii 17. a 18. století 

110. merkantilismus 

111. fortifikační stavitelství 

112. rokoko (rococo) - rocaille 

113. občanská válka v Anglii 17. století 

114. restaurace např. Stuartovců, Bourbonů 

115. toryové – whigové 

116. zákon o unii – 1707 - VB 

117. parlamentní monarchie 

118. konstituce 

119. konstituční monarchie 

120. Pragmatická sankce 
121. tereziánské reformy 
122. války o dědictví rakouské 
123. odlišnost sedmileté války od předcházejících válečných konfliktů 
124. patenty a reformy Josefa II. 
125. osvícenství  

126. „Věk rozumu“ - „Sapere aude!“ 
127.  empirické poznání 

128. dílo Jeana Jacquese Rousseaua – myšlenkový odkaz 

129. Voltaire = Francois Marie Arrouet – myšlenkový odkaz 

130. osvícenští filozofové řazení pro své revoluční myšlenky mezi tzv. duchovní otce Velké 

francouzské revoluce 

131.  encyklopedisté 
 

 

 

 

 

 

 


