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22222222    ROZDĚLENÁ EVROPAROZDĚLENÁ EVROPAROZDĚLENÁ EVROPAROZDĚLENÁ EVROPA    
    

☺  

 

� Vypiš z uč. str. 76 výsledky jednání Postupimské konference 

 
 
 
 
 
 
����    ROZDĚLENÁ EVROPAROZDĚLENÁ EVROPAROZDĚLENÁ EVROPAROZDĚLENÁ EVROPA    

        Jak uspořádat EvropuJak uspořádat EvropuJak uspořádat EvropuJak uspořádat Evropu    
• v červenu 1945 byla uspořádána tzv. Postupimská konference (u Berlína) zástupců tzv. Velké trojky 

(V. Británie, SSSR a USA) – jednalo se o budoucím uspořádání Evropy a samotného Německa   
Založení OSNZaložení OSNZaložení OSNZaložení OSN    
• v dubnu 1945 došlo v USA (San Francisco) k založení Organizace spojených národů (OSN), mezi 51 

zakládajících států patřilo i ČSR 
Procesy sProcesy sProcesy sProcesy s    válečnými zločinciválečnými zločinciválečnými zločinciválečnými zločinci    
• k potrestání válečných zločinců došlo v tzv. Norimberském procesu (byly zde souzeny zločiny proti míru 

a lidskosti), 12 z 24 vysokých německých důstojníků bylo odsouzeno k trestu smrti 
Železná opona rozděluje svět Železná opona rozděluje svět Železná opona rozděluje svět Železná opona rozděluje svět     
• od konce II. s.v. se objevily první rozpory mezi Sovětským svazem a jeho západními spojenci 

(USA)�především o budoucí vývoj evropských států  
• snaha SSSR ovlivňovat poválečný vývoj v zemích střední a jihovýchodní Evropy (byl zde nastolen 

komunistický režim) 
•  na západě Evropy  došlo k obnovení demokracie. Evropa a svět se rozdělily v 2. polovině 40. let na 

„východní“ a „západní“ blok  tzv. „železnou oponou“ Dvě hlavní nejsilnější „supervelmoci“ byli USA a 
SSSR 

Studená válkaStudená válkaStudená válkaStudená válka 
• v roce 1947 přijalo 16 evropských států tzv. Marshallův plán (materiální a finanční pomoc USA 

Evropě), SSSR nabízenou pomoc odmítl a přiměl k tomu i ostatní státy východního bloku�rostoucí 
napětí mezi komunistickými a demokratickými státy v letech 1947 – 1991 se nazývá studená válka 

� 1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě jěště k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme  6) Slovníček 

demilitarizacedemilitarizacedemilitarizacedemilitarizace    

denacifikacedenacifikacedenacifikacedenacifikace    

demokratizacedemokratizacedemokratizacedemokratizace    

železná oponaželezná oponaželezná oponaželezná opona    

    

G. MarshallG. MarshallG. MarshallG. Marshall    
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23232323    PRVNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKYPRVNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKYPRVNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKYPRVNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKY I. I. I. I.    
    

☺  

 

� Na obrázku zaznač tzv. železnou oponu 

 

����    PRVNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKYPRVNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKYPRVNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKYPRVNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKY I. I. I. I.    
    Vyřešení budoucnosti NěmeckaVyřešení budoucnosti NěmeckaVyřešení budoucnosti NěmeckaVyřešení budoucnosti Německa    

• jednou z hlavních příčin rozporu mezi SSSR a záp. spojenci byla otázka dalšího osudu Německa 
 (N. rozděleno na čtyři okupační zóny – V. Británie, USA, Francie, SSSR) 

• v září 1949 došlo ke sjednocení tří západních okupačních zón a ke vzniku Spolkové republiky 
Německo (SRN), v následujících letech prožívalal SRN německý „hospodářský zázrak“ 

• v říjnu 1949 se vytvořila ze sovětské okupační zóny Německá demokratická republika (NDR), došlo 
zde ke znárodnění průmyslu  a kolektivizaci zemědělství �vážné ekonomické problémy 

• vznikem NDR a SRN bylo dokončeno rozdělení Evropy – „železná opona“ se táhla od Baltského 
k Jaderskému moři 

VojenskoVojenskoVojenskoVojensko----ekonomickekonomickekonomickekonomickáááá integrace západu integrace západu integrace západu integrace západu    
• západoevropské státy se obávaly, že by se mohl SSSR pokusit rozšířit svůj vliv dál na západ, za 

hranice východního bloku�v dubnu 1949 došlo ve Washingtonu k vytvoření vojenského spojenectví 
západních států tzv. Severoatlantické aliance (NATO) 

• v roce 1957 se vyspělé západoevropské státy spojily do hospodářského seskupení – Evropské 
hospodářské společenství (EHS). V roce 1992 bylo EHS přeměněno na Evropskou unii 

� 1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě jěště k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme  6) Slovníček 

NATONATONATONATO    

    

integraceintegraceintegraceintegrace    

 

 

 

 

 

�  



Pracovní list do dějepisu pro žáky 9. ročníku, vytvořil Mgr. J. Dohnal 2010  

 

24242424    PRVNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKY II.PRVNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKY II.PRVNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKY II.PRVNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKY II.    
    

☺  

 

� Vypiš, kde došlo v rámci tzv. studené války v letech 1947 – 73 k vojenským konfliktům? 
rok událost válčící strany 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

����    PRPRPRPRVNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKY II.VNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKY II.VNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKY II.VNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKY II.    
    Budování východního blokuBudování východního blokuBudování východního blokuBudování východního bloku    

• pod vlivem Sovětského svazu se ve státech střední a jihovýchodní Evropy dostali k moci komunisté. Po 
vzoru SSSR se v nich začal budovat socialismus. Oficiálně se tyto země nazývaly „lidově demoratické“ 
(později socialistické), i když v nich byla demokracie potlačována („totalitní státy“) 

Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)    
• v roce 1949 došlo k vytvoření hospodářského společenství východního bloku – Rady vzájemné 

hospodářské pomoci (RVHP), členy RVHP byly SSSR, Albánie, Bulharsko, Maďarsko, Československo, 
Polsko, Rumunsko a NDR 

Varšavská smlouvaVaršavská smlouvaVaršavská smlouvaVaršavská smlouva    
• brzy po hospodářském sjednocení států východního bloku následovalo i sjednocení vojenské� v roce 

1955 byl založen vojenský pakt Varšavská smlouva 
• v roce 1953 došlo k úmrtí J. V. Stalina. Díky jeho nástupci (Nikita Chruščov) došlo ke změně postoje 

SSSR ke státům východního bloku – každý socialistický stát si mohl zvolit vlastní cestu socialismu a 
došlo i k částečnému uvolnění vztahů mezi východem a západem, začalo se mluvit o možnosti mírového 
soužití 

Situace vSituace vSituace vSituace v    AsiiAsiiAsiiAsii    
• koncem 40. let zde byla podobná situace jako v Evropě -  studená válka. K moci se dostaly komunistické 

režimy v Číně, Vietnamu a Koreji (oddělení severní části Koreje -Korejská lidově demokratická republika 
– KLDR podporovaná SSSR od Jižní Koreje - dnes Korejská republika) 

Situace vSituace vSituace vSituace v    ČíněČíněČíněČíně    
• po porážce Japonska v II.s.v. vypukla v zemi občanská válka, ve které zvítězili komunisté�v roce 1949 

byla vyhlášena Čínská lidová republika (ČLR), pod vedením předsedy komunistů Mao Ce-tunga se začala 
zaostalá Čína měnit v průmyslovou zemi. 

� 1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě jěště k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme  6) Slovníček 
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25252525    ZÁNIK KOLONIÁLNÍCH ŘÍŠÍZÁNIK KOLONIÁLNÍCH ŘÍŠÍZÁNIK KOLONIÁLNÍCH ŘÍŠÍZÁNIK KOLONIÁLNÍCH ŘÍŠÍ    
    

☺  

 

� Koloniální rozdělení světa k roku 1945 

    
����    ZÁNIK KOLONIÁLNÍCH ŘÍŠÍZÁNIK KOLONIÁLNÍCH ŘÍŠÍZÁNIK KOLONIÁLNÍCH ŘÍŠÍZÁNIK KOLONIÁLNÍCH ŘÍŠÍ    

    
Zánik koloniálních říšíZánik koloniálních říšíZánik koloniálních říšíZánik koloniálních říší    
• po II. s.v. došlo na mapě Asie a Afriky k zásadním změnám – zanikly koloniální říše Velké Británie, 

Francie, Belgie a Nizozemska. Místo nich vznikly samostatné státy. Tomuto procesu se říká dekolonizace 
(zánik kolonií). 

Etapy dekolonizaceEtapy dekolonizaceEtapy dekolonizaceEtapy dekolonizace    
• I. etapa dekolonizace proběhla v letech 1945 – 50 v jižní a jihovýchodní Asii, nezávislost získaly např. 

Indie, Pakistán, Barma, Vietnam, Jordánsko, Izrael… 
• II. etapa začala poč. 50. let osamostatňováním zemíí v severní Africe, do konce r. 1960 se osamostatnilo 

18 států „černého kontinentu“ 
• v závěrečné etapě od poč. 60. let vznikly samostatné státy ve zbytku Afriky (mimo Jihoafrickou republiku, 

kde byla uplatňována politika tzv. apartheidu vycházející z rasismu) 
Problémy nových státůProblémy nových státůProblémy nových státůProblémy nových států    
• s rozpadem kolonií vznikla nová skupina států, označovaná jako rozvojové země nebo také „země 

třetího světa“ 
• rozvojové země byly hospodářsky zaostalé a ve většině se dostaly k moci vojenské nebo polovojenské 

iktatury. Na nízké úrovni zde byla zdravotní péče a vzdělávání, mnoho lidí bylo negramotných 
����spoléhání na zahraniční pomoc 

� 1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě jěště k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme  6) Slovníček 

Nelson MandelaNelson MandelaNelson MandelaNelson Mandela            
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26262626    ČESKOSLOVENSKO NA ROZČESKOSLOVENSKO NA ROZČESKOSLOVENSKO NA ROZČESKOSLOVENSKO NA ROZCESTÍCESTÍCESTÍCESTÍ    
    

☺  

 

� Na základě četby článku ze str. 85 o odsunu Němců napiš svůj názor  

 

 

 

 

 

 

    
����    ČESKOSLOVENSKO NA ROZČESKOSLOVENSKO NA ROZČESKOSLOVENSKO NA ROZČESKOSLOVENSKO NA ROZCESTÍCESTÍCESTÍCESTÍ    

    Obnovení Obnovení Obnovení Obnovení republikyrepublikyrepublikyrepubliky    
• po šesti letech války se do osvobozeného  Československa vraceli vězňové z koncentračních táborů a 

emigranti ze zahraničí. Byla sestavena nová československá vláda a prezidentem se stal opět Edvard 
Beneš 

• snahy čes. politiků o uznání předválečných hranic republiky, odtržení Podkarpatské Rusi a její 
připojení k SSSR 

Odsun NěmcůOdsun NěmcůOdsun NěmcůOdsun Němců    
• na mnoha místech naší vlasti dochází od května do srpna roku 1945 k uplatnění pricipu kolektivní 

viny a tzv. divokému odsunu německého obyvatelstva – vyhánění a vystěhování německého 
obyvatelstva z českého pohraničí (600 tis. Němců) 

• po postupimské konferenci začal organizovaný odsun veškerého německého obyvatelstva 
Návrat Židů a RomůNávrat Židů a RomůNávrat Židů a RomůNávrat Židů a Romů    
• z 118 000 českých židů jen zhruba 14 000 přežilo holocaust, Romové byli rozptýleni do české 

společnosti, do českých zemí začínají přicházet Romové ze Slovenska 
Změny vZměny vZměny vZměny v    hospodářstvíhospodářstvíhospodářstvíhospodářství    
• oproti ostatním evropským zemím nebyly české země válkou více hospodářsky poškozeny, přesto byli 

prosazeny některé ekonomické změny:  
• 1) konfiskace (zabavení) majetku  a pozemků Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců, 2) byly 

znárodněny velké továrny,huťe a banky a pojišťovny s více než 500 zaměstnanci, 3) proběhla měnová  
reforma - byla zavedena jednotná koruna československá 

� 1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě jěště k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme  6) Slovníček 

Benešovy dekretyBenešovy dekretyBenešovy dekretyBenešovy dekrety    
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27272727    ČESKOSLOVENSKO NA ROZČESKOSLOVENSKO NA ROZČESKOSLOVENSKO NA ROZČESKOSLOVENSKO NA ROZCESTÍ II.CESTÍ II.CESTÍ II.CESTÍ II.    
    

☺  

 

� V bodech vypiš z uč. ze str. 88, k jakým změnám došlo po roce 1948 v českém školství: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����    ČESKOSLOVENSKO NA ROZČESKOSLOVENSKO NA ROZČESKOSLOVENSKO NA ROZČESKOSLOVENSKO NA ROZCESTÍ II. CESTÍ II. CESTÍ II. CESTÍ II.     
    Poslední demokratické volby 1946Poslední demokratické volby 1946Poslední demokratické volby 1946Poslední demokratické volby 1946    

• po II. s.v. byly v českých zemích povoleny jen čtyři politické strany (tvořily koalici -“Národní frontu“) 
• v květnu 1946 se konaly I. poválečné parlamentní volby v Československu�zvítězila komunistická 

strana, předsedou vlády se stal Klement Gottwald 
Konec demokracie v ČeskoslovenskuKonec demokracie v ČeskoslovenskuKonec demokracie v ČeskoslovenskuKonec demokracie v Československu    
• komunisté se připravovali na odstranění demokratických ministrů z vlády, aby mohli převzít moc v 

zemi a snažili se jich přinutit k demisi�20. února 1948 podalo dvanáct  demokratických ministrů 
demisi do rukou prezidenta�25. února byla jmenována na nátlak komunistů nová - komunistická 
vláda ���� na 40 let byl zaveden totalitní komunistický režim 

Začíná období totalityZačíná období totalityZačíná období totalityZačíná období totality    
• únorový převrat znamenal připoutání ČSR k Sovětskému svazu, o politice a ekonomice státu 

rozhodovala koministická strana  
• roku 1948 se vzdal funkce prezidenta Edvard Beneš�novým prezidentem se stal Klement Gottwald 

(1948 – 1953) 
• byla schválena nová ústava  a konaly se parlamentní volby  

� 1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě jěště k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme  6) Slovníček 

koalicekoalicekoalicekoalice    

demisedemisedemisedemise    
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28282828    BUDOVÁNÍ SOCIALISMU V ČSRBUDOVÁNÍ SOCIALISMU V ČSRBUDOVÁNÍ SOCIALISMU V ČSRBUDOVÁNÍ SOCIALISMU V ČSR    
    

☺  

 

� Vytvoř si poznámky o případu konkrétní komunistické perzekuce  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

����    BUDOVÁNÍ SOCIALISMU V ČSRBUDOVÁNÍ SOCIALISMU V ČSRBUDOVÁNÍ SOCIALISMU V ČSRBUDOVÁNÍ SOCIALISMU V ČSR    
    Druhá etapa likvidace soukromého vlastnictvíDruhá etapa likvidace soukromého vlastnictvíDruhá etapa likvidace soukromého vlastnictvíDruhá etapa likvidace soukromého vlastnictví    

• po únoru 1948 pokračuje v ČSR likvidace soukromého vlastnictví�jsou znárodněny závody a firmy 
nad 50 zaměstnanců 

• stát se soustředil na budování těžkého průmyslu, strojírenství a zbrojního průmyslu 
• výroba byla řízena a plánována na pět let dopředu tzv. pětiletky 
• následovala likvidace soukromých řemeslníků, živnostníků, obchodníků a zemědělců�po vzoru 

sovětských kolchozů se u nás zakládala jednotná zemědělská družstva (JZD) 
Pronásledování odpůrců totalitního režimuPronásledování odpůrců totalitního režimuPronásledování odpůrců totalitního režimuPronásledování odpůrců totalitního režimu    
• komunisté začali zastrašovat a likvidovat své odpůrce�lidé s odlišnými politickými názory byli zatčeni 

a vězněni 
• politicky „nespolehliví“ úředníci, učitelé i důstojníci byli propuštěni, pro lidi označené  za“třídní 

nepřátele“ (podnikatelé, živnostníci, sedláci…) byly zřizovány tábory nucených prací (uranové doly, 
lomy, ocelárny…) 

• na základě vymyšlených obvinění se rozběhly politické procesy s údajnými nepřáteli republiky (např. 
kněžími, diplomaty, novináři, důstojníky za II. s.v., funkcionáři nekomunistických stran…), např. proces 
s poslankyní Dr. Miladou Horákovou (neprávem odsouzena k trestu smrti a popravena) 

Výsledky socialistického hospodaření vVýsledky socialistického hospodaření vVýsledky socialistického hospodaření vVýsledky socialistického hospodaření v    50.50.50.50. letech letech letech letech    
• brzy se projevily důsledky socialistického hospodaření: 1) plánovaná výroba se neosvědčila, 

nedostatek spotřebního průmyslu vedl k nedostatku spotřebního zboží,  i přes uzákonění pracovní 
povinnnosti se ekonomika hroutila 

• 1953* – snaha řešit špatnou hospodářskou situaci měnovou reformou (peníze ztratily během 
jednoho dne svou hodnotu) �ztráta úspor obyvatelstva�nespokojenost občanů 

• v roce 1960 došlo ke změně názvu ČSR  na Československá socialistická republika (ČSSR) 
• * 1953 zemřel K. Gottwald�novým prezidentem se stal Antonín Zápotocký a poté Antonín Novotný 

� 1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě jěště k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme  6) Slovníček 
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