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Vzdělávací obor Dějepis 

ICT = Předmět/téma Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti 

Očekávaný výstup 

Žák pozná základní znaky jednotlivých období 

novověku, časově jej zařadí, sleduje posloupnost 

vývoje společnosti. 

Speciální vzdělávací potřeby - zdravotní postižení - LMP  
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Druh interaktivity Kombinace 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání – druhý stupeň 

Typická věková skupina 14 - 15 let / 9. ročník 

Období tvorby DUM 7/2013 



NOVOVĚK 



1492 (1526) – KONEC 18. STOLETÍ 
AŽ ROK 1918 

 období dějin lidské společnosti následující 
po středověku 
 

 začíná objevením Ameriky (v Čechách 
nástupem Habsburků na trůn) 

 
 končí - podle některých měřítek  
  18. stoletím - podle jiných až koncem                 
  1. světové války 

 



Kryštof Kolumbus připlouvá do Ameriky, začíná novověk 



CO PŘINESL NOVOVĚK? 

 velké společenské, kulturní a hospodářské 
změny 
 

 přechod od zemědělské výroby k průmyslu 
 

 zvyšování úrovně vzdělání a životní úrovně 
 

 pokrok ve vědách a technologiích 
 

 vznik a částečný rozpad koloniálních říší 
 



 Stejně jako středověk, dělí se novověk   
na 3 období 

 

 RANÝ 

 

 VRCHOLNÝ 

 

 MODERNÍ DĚJINY 



Fra Angelico, Zvěstování, renesanční malíř využívá perspektivu v malbě  



CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ 
NOVOVĚKU 

 nové vynálezy a technologie (parní lodě, 
železnice, telegraf, telefon, rádio) 

 třicetiletá válka 

 roste hospodářský význam měšťanů vůči 
šlechtě 

 1. světová válka 

 průmyslová revoluce 

 velké společenské a národnostní rozpory 

 renesance 

 
 rozhodni, které období charakterizuje která skutečnost a seřaď je  



CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ 
NOVOVĚKU 

 
RANÝ NOVOVĚK 
 renesance 
 třicetiletá válka 
 roste hospodářský význam měšťanů vůči šlechtě  
VRCHOLNÝ NOVOVĚK 
 průmyslová revoluce 
 nové vynálezy a technologie (parní lodě, 

železnice, telegraf, telefon, rádio) 
MODERNÍ DĚJINY 
 velké společenské a národnostní rozpory 
 1. světová válka 

 



Stroje poháněné parou patří k novověku  
-nejznámější parník na světě „Titanic“ 



Zdroje 
Uveřejněné odkazy [cit. 2013-7-16].  
Dostupné pod licencí Wikipedia na WWW 
 Kolumbus objevuje Ameriku: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Columbu

s_Taking_Possession.jpg> 
 Fra Angelico, Zvěstování: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fra_Ang

elico_006.jpg> 
 Titanic:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:

RMS_Titanic_sea_trials_April_2,_1912.jpg> 
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