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Úvod 
Ke změně ŠVP a hlavně ke změně učebního plánu došlo ze tří důvodů.  

1) Množství látky 20. a 21. století se stále zvyšuje, události po roce 2000 se stávají předmětem diskuze 

historických věd, a tudíž jsou stále častěji implementovány do výuky dějepisu. Už delší dobu není 

udržitelný trend nastavený z konce 90. let 20. století, kdy se za obsah dějepisu považovaly události 20 

a více let staré. Je zcela očividné, že události 21. století mají silný a nevratný dopad na současnost a 

přenechat jejich výklad politologům může vést ke zkreslení dějinné souvislosti. 

2) Je potřeba větší prostor pro výklad dějin 20. století a hlavně pak dějin po roce 1945, které se 

drastickým způsobem projevují i ve století současném. Neznalost generací narozených po roce 2000 je 

až tragikomická. Náš návrh počítá především s větší dotací právě pro dějiny 20. století. 

3) Koronavirová pandemie ukázala, že v některých tématech jsme schopni ubrat množství látky a 

nevede to k žádnému drastickému zkreslení dějinného výkladu. 

 

Zásadní změny 
Učební plán – současný, od září 2022 platný pro 2., 3., 4. ročník 

Časová dotace v jednotlivých ročnících 

Ročník 
Předmět 

První Druhý Třetí Čtvrtý 

ZSV 2 2 3 3 

D 2 2 1 3 

 

Učební plán – od září 2022 platný pro 1. ročník 

Časová dotace v jednotlivých ročnících 

Ročník 
Předmět 

První Druhý Třetí Čtvrtý 

ZSV 2 2 2 3 

D 2 2 2 3 

 

Změna časové dotace zasáhne předmět ZSV, ze kterého budou vybraná témata přesměrována do 

seminářů a i tento předmět projde revizí výstupu a obsahu tak, aby odpovídal modernímu pojetí výuky 

a nebyl pouze nekonečným souborem informací. 

 

Změna ŠVP 

Hlavní mezníky - dějepis 

Ročník Nyní Od září 2022 

1. Úvod do dějepisu –  
Zánik Západořímské říše 

Úvod do dějepisu –  
Raný středověk 

2. Raný středověk – 
Pozdní  středověk a počátky novověku 

Vrcholný středověk - 
Absolutismus a parlamentarismus 

3. Počátky novověku –  
Věk revolucí 

Věk revolucí – 
Meziválečný vývoj 

4. Nacionalismus 2. poloviny 19. století  – 
Svět po druhé světové válce 

2. světová válka – 
Události po roce 2000 

 


