
Příloha 

Obecné dějiny Pravěk 

Doba od vývoje 

prvních druhů 

rodu Homo 
(člověk) do 

vzniku písma a 

prvních států: asi 
3 miliony let 

př.n.l. do 3500 

př.n.l. 

Starověk 

Doba velkých 

antických 

civilizací: asi 3500 
př.n.l. (první písmo 

a státy) do 476 n.l. 

(rozpad 
západořímské říše) 

Středověk 

476 n.l. až 1492  

(objevení 

Ameriky) 

Raný novověk 

1492 až 1789 

(vypuknutí 

Velké 
francouzské 

revoluce) 

proměna 
společnosti, 

počátky 

industriální doby 

Novověk 

Novověk („dlouhé 

19. století“) 

1789 – 1914 od 

Velké fr. Revoluce 
do počátku 1. 

světové války = 19. 

stol. s přesahy 

Novější dějiny nebo Nejnovější dějiny 
nebo Dějiny 20. století 

od počátku 1. války do pádu železné opony či do 

konce 20. století = 
1914 až 1989 / 2000 

Soudobé dějiny 

dějiny po roce 1989, zpravidla prožité a 

prožívané námi samotnými (mohou být 

chápány i s hlubšími přesahy před rok 
1989 – relativní podle věku člověka) 

České dějiny Pravěk na našem území 

Od prvních zástupců člověka u nás 

(Homo erectus před asi 1,8 mil. lety) 

přes dobu kamennou, bronzovou a 
železnou (Keltové a Germáni) až 

k příchodu prvních Slovanů v polovině 

6. stol. n.l. 

Středověk 

Od příchodu 

Slovanů v kol. r. 

530 do 1526 
(nástup 

Habsburků na 

trůn) 

Raný novověk 

od 1526 do 1740 

– nástup Marie 

Terezie na trůn 
>> reformy 

Novověk 

Novější české 

dějiny: 1740-1848 

(Osvícenská 
monarchie a 

předbřeznová 

doba) 

„Dlouhé 19. století“ 

v českých zemích (1848-

1914) – od zrušení 
poddanství a konce 

feudálního Rakouska 

k počátku 1. světové války  

Dějiny 20 stol. v čes. zemích (od 1. 

války do pádu železné opony 1989) 
Soudobé dějiny 

Dějiny 

vzdělanosti 

 První typy škol: 

klášterní a 

katedrální 

(vzdělávaly 
kněžstvo) + od 

13. století 

městské 

(partikulární – 

vzdělávaly zprvu 
především 

úřednictvo, první 

univerzita 

v Čechách – 

Karlova 1348 

Přibývají školy 

církevních řádů 
(jezuité, jednota 

bratrská, piaristé 
a další) + 

soukromé 

školství – např. 
vychovatelé 

(preceptoři) 
šlechty a 

měšťanských 

elit 

Tereziánské 

reformy: 

všeobecná 

vzdělávací 

povinnost a 

počátky 

třístupňové 

soustavy škol: 

triviální (fary, 1-2 
třídy), hlavní 

(krajská města, 3 

třídy) a normální 
(zemské město) a 

gymnázia = 

Felbigerův 

Všeobecný školní 

řád. Dále se 

formuje odborné a 

vysoké školství 

1869 Hasnerův Školský 

zákon > 8 letá školní 

docházka, školy obecné a 

měšťanské, učitelské 

ústavy, ekonomické a 

sociální zabezpečení 

učitelů, přerod církevního 
školství ve veřejné a 

soukromé 
Koncem 19. století  

1869 první mateřská škola 

1882 rozdělení Karlo-
Ferdinandovy univerzity 

na českou a německou 

první dívčí střední školy 
(1900 první šestiletá dívčí 

lycea) 

1908 reforma: reálná a 

reformní reálná 

gymnázia 

1918-1939 – meziválečná doba:  
1919 založena druhá univerzita 

Masarykova v Brně + na Slovensku 

J.A. Komenského 
1935 zákon o újezdních školách > větší 

dostupnost měšťanek 

Reformní školství v ČSR: řada 
pokusných i státních reformních škol 

 
1945-1989 poválečné školství 

(ovlivněno po 1948 socialismem) > 

zákon o jednotné škole 1948 – již po 
únorovém převratu – stanovil stejné 

základní vzdělání mládeže 6-15 let: 

národní (5 let prvního stupně) > střední 
(4 roky 2. stupně – obdoba měšťanky) a 

školy 3. stupně – povinné (odborné) a 

výběrové (4 letá gymnázia a kratší vyšší 
odborné školy) 

Bílá kniha – Národní 
program vzdělávání 

2001 

 
Školský zákon 2004 

s účinností od 1. ledna 

2005 
 

 

 


