
Dobrý den, 

Úkoly, které zde naleznete jsou na měsíc červen do dějepisu. 

Výsledná známka z dějepisu se bude skládat ze známky, kterou jste dostali 
na pololetí, ze známek, které jste získali do 11. března a ze spolupráce při 
distančním vzdělávání. 

Úkoly: do 15. května mi zašlete vypracovaný referát o Řecku (viz dějepis 
na měsíc duben, kdo tak ještě neučinil) a také vyplněný pracovní list ke 
starověkému Řecku (můžete si jej vytisknout a vyplnit, nebo uložit a 
vyplnit přímo v počítači nebo napsat jen odpovědi na očíslované otázky a 
buď vypsat zezadu do sešitu, vyfotografovat/oskenovat a zaslat mi řešení 
nebo přímo do emailu).  

Úkol do 15. června – vytvořte na papír A4 písemně nebo na počítači 
podle str. 110 sloup času – nadpis Starověký Řím, Období královské, 
Období republiky, Období císařské a ke každému z období vypíšete a 
nakreslíte (doplníte o obrázky např. z internetu) nejdůležitější události 
dějin starověkého Říma. Do 15. června mi buď zašlete nebo v případě 
konzultací ve škole, odevzdáte. Pokud už jste spokojeni se známkou 
z dějepisu, tento úkol vypracovat nemusíte. Známky se budu snažit 
uzavřít do 8.6., u koho to nebude možné, na základně individuální 
domluvy a případných konzultací. 

Vše prosím zaslat na email i.kepesova@gmail.com. Pokud s tím máte 
technické potíže, kontaktujte mě na telefonním čísle 724 096 139 či na 
mailu a domluvíme se na předání jiným způsobem. 

Všechny zápisy si prosím buď vytiskněte a nalepte do sešitu nebo 
přepište.  

 

Učivo na měsíc červen – Starověký Řím (císařství) 

Učebnice str. 128 – 141 

Doporučený časový plán a postup:  

- postupně si dopisujte zápis (když si ho nalepíte, samozřejmě celý a 
můžete si v něm zvýrazňovat důležité informace nebo dělat poznámky, co 
vás ještě zaujme) 

- v učebnici si prohlédněte obrázky, pročtěte zajímavosti. Pokud vám není 
něco jasné ze zápisu, pročtěte podrobně (v zápisu je jen základ, není tam 
vše z učebnice, nemůžete doma zvládnout vše, co bychom zvládli ve škole) 

- pokud máte zájem, informace doplňte z doporučených videí, dalších 
výukových materiálů nebo testů na internetu… 

1. 6. – 5.6. Římské císařství str. 130 – 131 

8.6. – 12.6.  Náboženství a kultura Říma str. 128/129, 132 - 135 

15. 6. – 19. 6. Rozpad římské říše str. 136 – 137 

od 22.6. opakování str. 138 - 141 

 

 

 

 

 

 



Římské císařství a jeho rozkvět  

 

Oktavián Augustus (27 př.n.l. – 14 n.l.)  

– první císař, nevlastní syn Caesara, pokládán za boha 

- v zemi mír a pořádek, rozvoj zemědělství, řemesel a 
obchodu, rozšířil území říše  

Nero (54 – 68)  

– velmi krutý, pronásledování křesťanů – obviněni ze 
založení velkého požáru v Římě, museli se skrývat 
v katakombách 

Titus  

– r. 79 výbuch Vesuvu, lávou zničena města Herculaneum 
a Pompeje 

Traján (98 – 117 n.l.)  

– výbojné války – největší rozloha římské říše, ale nutnost 
obrany hranic proti barbarským kmenům – vojensky 
hlídané opevnění tzv. limes romanus 

- Traianovo forum v Římě, Traianův sloup s výjevy z bitev, 
které vedl 

Hadrianus 

Hadriánův val na obranu ve Velké Británii 

Markus Aurelius (161 – 180 n.l.)  

– filozof na trůně, jeden z nejlepších x katastrofy v říši: 
neúroda, mor, záplavy, zemětřesení, boje proti 
Germánům na území Slovenska (římský nápis na skále 
v Trenčíně) 

 

Krize římského císařství  

3. stol. n.l. – postupný hospodářský úpadek: úbytek 
otroků v zemědělství – kolóni (nájemci půdy), úpadek 
řemesel a obchodu, ohrožení hranic říše – útoky barbarů, 
boje o císařský trůn 

Pokusy o záchranu říše: 

Diokleciánus – vládl se spolucísařem, vojenská povinnost 

Konstantinus – náboženská reforma, r. 313 povolil 
křesťanství, první pokřtěný císař 

- přesídlil do nového hlavního města na východě: 
Konstantinopole (český název Cařihrad, dnes Istanbul) 



Náboženství 

- mnoho bohů, chrámy, uctívání císaře, vliv řeckého 
náboženství  

bohové: Jupiter (Zeus), Juno (Hera), Minerva (Athena), 
Venuše (Afrodita), Mars (Ares), Neptun (Poseidon), Vulkán 
(Hefaistos).. 

Judaismus 

- Židé, víra v jednoho boha, základem pro vznik: 

Křesťanství  

Ježíš Kristus  

– narodil se za vlády císaře Augusta (dle tradice rok 0) 
v Betlémě, zavrhoval násilí, obklopování se přepychem – 
myšlenka vzájemné lásky, pomoci a dobročinnosti 

- lidmi uctíván jako spasitel, proto jej židovští kněží 
označili za buřiče a vymohli si, aby byl ukřižován 

- dle legendy třetí den po svém pohřbení vstal z mrtvých a 
vystoupil na nebesa (Velikonoce) 

- od 1.st.n.l. šíření křesťanství, zpočátku pronásledování 
křesťanů (katakomby – symbol ryby), povoleno až za 
císaře Konstantina  

Římská vzdělanost a věda 

 

Veřejné školy – latina, řečtina, literatura, matematika 
(latinka – písmo, naše současné, římské číslice 
I,V,X,L,C,D,M) 

Gramatické školy – gramatika, literatura, básnictví 

Od 16let – majetní muži – zemědělství (vedení latifundií), 
nebo vojenští velitelé, nebo rétorika (řečnictví – kariéra 
v senátu, nejslavnější řečník: Cicero) 

Maecenas – hledal umělecké talenty a platil jim, aby 
oslavovali císaře (odtud slovo mecenáš) 

Historici – Caesar (Zápisky o válce galské, občanské, 
Juliánský kalendář), Titus Livius 

 

 

 

 

 

 



Umění 

 

– inspirace řeckým uměním 

Fóra = místa, kde se konaly trhy, lidová shromáždění a 
úřední jednání – přibývaly zde chrámy, sloupořadí, 
obchody, sochy, vítězné oblouky… 

častý materiál pro stavby: mramor 

císař Caracalla nechal zbudovat lázně se studenou a 
teplou vodou, přednáškové sály, knihovny, stadion, 
zahrada až pro 1600 lidí 

Divadla – podobná řeckým, častěji komedie (Plautus) 

Cirk – místo pro závody koní a vozů 

Amfiteátry – gladiátorské zápasy (nejslavnější Koloseum) 

Básníci: Vergilius, Ovidius 

- stavby vodovodů, akvaduktů, silnic (pro rychlý přesun 
římských legií i úřední správu říše, „Všechny cesty vedou 
do Říma“) 

- později stavby bazilik (křesťanských chrámů) 

 

Úpadek a zánik římské říše 

 

Velké stěhování národů – časté vpády Hunů do Evropy 
z Asie  

- 395 rozdělení říše kvůli lepší obraně na: 

Západořímskou – hlavní město Řím, musela neustále čelit 
náporu Vizigótů, Vandalů a dalších germánských kmenů, r. 
476 n.l. se rozpadla (toto datum je uznáváno jako 
rozhraní starověku a středověku) 

Východořímskou – hlavní město Konstantinopol – tato 
říše pokračovala jako Byzantská říše a rozpadla se až 
v roce 1453 dobytím Konstantinopole Turky. 

- centrum východního křesťanství (tzv. pravoslavného) 

 

 

 

 

 

 



Doporučená videa a další materiály: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ccXiEkaMdKM&t=335s 
https://www.youtube.com/watch?v=To0QxF1desw&t=486s 
(Kompas času 7, 8 – Řím) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iOC6xHzUaxA&t=1127s 
(Byl jednou jeden člověk 7 – Římská říše) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A2om9ZASlzs 
Římské impérium: nebezpečí na hranicích 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LgVAFutM6H0&t=9s 
bitva proti Římu 
 
https://www.youtube.com/watch?v=R7Nzj9IcSZQ&t=197s 
Legionář a vojenské reformy (youtuber, koho baví vojáci   
 
https://www.youtube.com/watch?v=MYnNLGMKp7M 
Pár minut historie – počátky křesťanství (youtuber) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CGy9GzZj-M4 
Narození Ježíše Krista – záhadné postavy dějin 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0U6tUURz6m4 
Antický Řím – cca 20minut, památky antického Říma s psanými 
komentáři a hudebním podkladem 
 
 
 

Opakování, testy, další informace: 
 
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/ucenidoma - možnost stáhnout 
zdarma elektronickou podobu naší učebnice, je třeba se 
zaregistrovat a stáhnout ikonku flexibooks – jsou tam i otázky, úkoly 
a podrobnější informace 
 
https://ucebnice.online/ - jiné nakladatelství, než z kterého máme 
učebnice, ale mají lépe interaktivně zpracováno, po zaregistrování 
zdarma, není třeba nic stahovat 
 
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/2001-dejepis/10-
6-rocnik/2231-staroveky-rim?scroll=0 – hry, opakování, testy 
 

https://www.dejepisne.cz/starovek/staroveky-rim/ - testy 

https://edu.ceskatelevize.cz/zalozeni-rima 
5e441f12d76ace2c451de168 - edu česká televize, zadáte starověký 
Řím a je zde řada volně přístupných videí 

 
 
 

 

 

 


