
Dějepis pro 9. třídu 

od 11.5. do  22.5. 2020 ( čtyři vyučovací hodiny) 

 

Deváťáci, zdravím vás a posílám další dávku úkolů. Navážeme na minulé aktivity a seznámíme se s dalšími 

dokumenty, které znamenaly mnoho pro vývoj naší republiky a také těžce poznamenaly životy těch, kteří je 

podepsali. 

Charta 77 

Charta 77 bylo neformální sdružení občanů, které kritizovalo politiku Československa za nedodržování 

lidských a občanských práv, i když se k dodržování ČSSR zavázalo podpisem Závěrečného aktu Konference o 

bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách. 

Sdružení působilo v letech 1977 až 1992. 

Pojmenování  získalo podle dokumentu Charta 77, který byl vydán 1. ledna 1977. 

1. Přečtěte si zkrácený text Charty 77: 

Dne 13.10.1976 byly ve Sbírce zákonů ČSSR (č.120) zveřejněny „Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech“a „Mezinárodní pakt o hospodářských,sociálních a kulturních právech“., které byly jménem naší 

republiky podepsány v roce 1968, stvrzeny v Helsinkách roku 1975 a vstoupily u nás v platnost dnem 

23.3.1976. Od té doby mají i naši občané právo a náš stát povinnost se jimi řídit. Jejich zveřejněním nám ale 

zároveň s novou naléhavostí připomíná, kolik základních občanských práv platí v naší republice zatím – 

bohužel – jen na papíře. Zcela iluzorní je například právo na svobodu projevu, zaručované článkem 19 

prvního paktu. Statisícům dalších občanů je odpírána „svoboda od strachu“ (preambule prvního paktu), 

protože jsou nuceni žít v trvalém nebezpečí, že projeví-li své názory, ztratí pracovní i jiné možnosti. V rozporu 

s článkem l3 druhého paktu , zajišťujícím všem právo na vzdělání, je nesčetným mladým lidem bráněno ve 

studiu jen pro jejich názory anebo dokonce pro názory jejich rodičů. Uplatnění práva „vyhledávat, přijímat a 

rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem“ či 

„prostřednictvím umění“ (bod 2 článku 19 prvního paktu) je stíháno nejen mimo soudně, ale i soudně, často 

pod rouškou kriminálního obvinění (jak o tom svědčí právě probíhající procesy s mladými hudebníky). 

Svoboda náboženského vyznání, důrazně zajišťovaná článkem 18 prvního paktu je systematicky omezována 

mocenskou svévolí: oklešťováním činnosti duchovních, nad nimiž trvale visí hrozba odepření nebo ztráty 

státního souhlasu s výkonem jejich funkce: existenčním i jiným postihem osob, které své náboženské vyznání 

slovem či skutkem projeví, potlačováním výuky náboženství a pod. Další občanská práva, včetně výslovného 

zákazu „svévolného zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence“ (článek 17 

prvního paktu) jsou povážlivě narušována také tím, že ministerstvo vnitra nejrůznějšími způsoby kontroluje 

život občanů, například odposlechem telefonů a bytů, kontrolou pošty, osobním sledováním, domovními 

prohlídkami, budováním sítě informátorů z řad obyvatelstva (získaných často nepřípustnými hrozbami nebo 

naopak sliby) apod. Obecně je porušován i bod 2 článku 12 prvního paktu, zaručující občanu právo 

svobodně opustit svou zem, pod záminkou „ochrany národní bezpečnosti“ (bod 3) je toto právo vázáno na 

různé nepřípustné podmínky. Svévolně se postupuje i při udělování vstupních víz cizím státním příslušníkům 

z nichž mnozí nemohou navštívit ČSSR například jen proto, že se pracovně či přátelsky stýkali s osobami u 

nás diskriminovanými. Svým symbolickým jménem zdůrazňuje Charta 77 , že vzniká na prahu roku, který byl 

prohlášen rokem práv politických vězňů a v němž má bělehradská konference zkoumat plnění závazků z 

Helsinek. Jako signatáři tohoto prohlášení pověřujeme prof. dr. Jana Patočku DrSc, Václava Havla a prof. dr. 

Jiřího Hájka, DrSc úlohou mluvčích Charty 77. (zkráceno) 

2.Vypište svobody a práva, která jsou v ČSSR podle dokumentu porušována : 

 

3. Vypište signatáře a ke každému stručnou informaci , kdo to byl: 



 

 

Několik vět 

Petice Několik vět byla vypracována členy sdružení Charta 77 a zveřejněna v létě 1989. Petice obsahovala 

několik zásadních požadavků. I když nebyla zpochybněna vedoucí úloha KSČ ve státě, byla proti ní vedena 

KSČ kampaň. 

Přesto petici Několik vět podepsalo do podzimu 1989 zhruba 40 000 lidí. 

1. Přečtěte si úryvek (požadavky) petice Několik vět: 

Proto vyzýváme vedení naší země, aby pochopilo, že nadešel čas ke skutečným a důsledným systémovým 

změnám a že tyto změny jsou možné a mohou mít úspěch jen tehdy, bude-li jim předcházet vskutku 

svobodná a demokratická diskuse. Prvním krokem k jakýmkoliv smysluplným změnám, novou ústavou 

počínaje a ekonomickou reformou konče, musí být tedy zásadní změna společenského klimatu v naší zemi, 

do kterého se musí vrátit duch svobody, důvěry, tolerance a popularity. 

Podle našeho názoru je k tomu třeba: 

1/ Aby byli okamžitě propuštěni všichni političtí vězni. 

2/ Aby přestala být omezována svoboda shromažďování. 

3/ Aby přestaly být kriminalizovány a pronásledovány různé nezávislé iniciativy a začaly být konečně 

chápány i vládou jako to, čím v očích veřejnosti už dávno jsou, totiž jako přirozená součást veřejného života 

a legitimní výraz jeho různotvárnosti. Zároveň by neměly být kladeny překážky vznikání nových občanských 

iniciativ včetně nezávislých odborů, svazů a spolků. 

 4/ Aby byly sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost zbaveny všech forem politické manipulace a 

předběžné i následné skryté cenzury a otevřeny svobodné výměně názorů a aby byly legalizovány sdělovací 

prostředky, působící dosud nezávisle na oficiálních strukturách. 

5/ Aby byly respektovány oprávněné požadavky všech věřících občanů. 

 6/ Aby byly všechny chystané i uskutečňované projekty, které mají natrvalo změnit životní prostředí v naší 

malé zemi a předurčit tak život budoucích generací, neodkladně předloženy k všestrannému posouzení 

odborníkům i veřejnosti. 

7/ Aby byla zahájena svobodná diskuse nejen o padesátých letech, ale i o Pražském jaru, invazi pěti států 

Varšavské smlouvy a následné „normalizaci“. Je smutné, že zatímco v některých zemích, jejichž armády 

tehdy do československého vývoje zasáhly, se dnes už o tomto tématu začíná veřejně diskutovat, u nás je 

stále ještě velké tabu, a to jen proto, aby nemuseli odstoupit ti lidé z politického a státního vedení, kteří jsou 

odpovědni za dvacetileté upadání všech oblastí společenského života u nás. Každý, kdo souhlasí s tímto 

stanoviskem, může je podpořit svým podpisem. (zkráceno) 

 

2. Vysvětli, co je to cenzura? 

3. Rozumíš bodu č.6? Napadá tě nějaký příklad? 

4. Víš, kdo byl v té době z politický důvodů ve vězení? Stačí jeden příklad. 

5. K bodu 7: „v některých zemích, jejichž armády tehdy do československého vývoje zasáhly“. Vypiš, o které 

země se jednalo. 

 

 



  



od 27.4. do 7. 5. 2020 

Deváťáci, zdravím vás a posílám další dávku z naší historie. Pro následující  týdny jsem připravila tři 

dokumenty z druhé poloviny 20. století. Pro následující dva týdny se zaměříme na první z petic 2000 slov 

(A) a události let 1968-1969. 

Je to trochu více čtení, ale všechny tři texty si zaslouží, abyste se s nimi seznámili. Dnes koluje mezi lidmi 

mnoho různých petic (z poslení doby například : školy otevřít, školy neotvírat, maturita z matematiky ne…). 

Jenže podepsat dnes petici nevyžaduje žádnou velkou odvahu, přečte si ji, souhlasíte, podepíšete...a 

nestane se vám nic. Podpis všech níže uvedených textů měl však pro signatáře nedozírné následky – 

problémy v zaměstnání, znemožnění studia dětí, režim jim znepříjemňoval běžný život v mnoha směrech. 

Mnozí podlehli nátlaku a odvolali svůj podpis, jiní byli režimem dotlačeni k emigraci. 

(A: Nejstarší z dokumentů je prohlášení s názvem 2000 slov z roku 1968, ten byl vyvrcholením snah o 

nápravu socialismu (socialismus s liskou tváří). Vznikla v době velkých nadějí v lepší budoucnost. B: Charta 

77 již podle názvu vznikla v roce 1977, v době nejtužší normalizace. Měla velký ohlas v nás i v zahraničí. 

C: Nejmladší je petice s názvem Několik slov, ta vznikla v roce 1989 a byla jakousi předehrou listopadovým 

událostem toho roku, kdy v naší zemi skončil komunistický režim.) 

 

A: Přelom šedesátých a sedmdesátých let, pokus o reformu socialismu, konec nadějí –okupace vojsky 

Varšavské smlouvy - 21.srpen 1968, protesty - upálení Jana Palacha (leden 1969), nástup normalizace po 

roce 1970 

1. Krátké dokumenty ke zhlédnutí: 

 

21. srpen 1968 – okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy ( SSSR, Maďarsko, Bulharsko , Polsko, 

NDR): 

https://www.slavne-dny.cz/episode/831212/den-okupace-ceskoslovenska-vojsky-varsavske-smlouvy-21-

srpen 

 

16. ledna 1969 – upálil se  Jan Palach, pokus vyburcovat společnost k většímu odporu vůči okupantům: 

 https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-se-upalil-jan-palach-16-leden-1969-150792 

 

Něco navíc – hokejové mistrovství: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-hokej-psal-dejiny-28-brezen-151162 

 

Jaké písničky lidé poslouchali: 

Karek Kryl:: Bratříčku zavírej vrátka https://www.youtube.com/watch?v=3Srtk41eIbk 

MartaKubišová: Modlitba pro Martu https://www.youtube.com/watch?v=8IzKWTcK1po   

text Motlidby pro Martu: 

Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášt, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď když 

tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý 

sklízí setbu svou. Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil jak květy mráz, jak mráz. Ať 

mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášt, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď když tvá 

ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí. 

(Jan Amos Komenský- z Kšaftu umírající matky Jednoty Bratrské : Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, 

hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! ) 

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/831212/den-okupace-ceskoslovenska-vojsky-varsavske-smlouvy-21-srpen
https://www.slavne-dny.cz/episode/831212/den-okupace-ceskoslovenska-vojsky-varsavske-smlouvy-21-srpen
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-se-upalil-jan-palach-16-leden-1969-150792
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-hokej-psal-dejiny-28-brezen-151162
https://www.youtube.com/watch?v=3Srtk41eIbk
https://www.youtube.com/watch?v=8IzKWTcK1po


2. Dva tisíce slov 

Úplný název dokumentu zní Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a 

všem. 

Byl jedním z nejvýznamnějších dokumentů období, kterému se říká Pražské jaro. Dokument vznikl na 

podnět pracovníků Československé akademie věd. Autorem manifestu je spisovatel Ludvík Vaculík. Text 

vyšel 27.6.1968 v Literárních listech, denících Práce, Mladá fronta a Zemědělské noviny. Manifest podepsala 

spousta osobností veřejného života a více než sto tisíc občanů. V 70. letech byli mnozí lidé za projev 

souhlasu s tímto manifestem pronásledováni a zatýkáni. 

  

...Praktická kvalita příští demokracie závisí na tom, co se stane s podniky a v podnicích. Při všech našich 

diskusích nakonec nás mají v rukou hospodáři. Dobré hospodáře je třeba hledat a prosazovat. Je pravda, že 

všichni jsme ve srovnání s rozvinutými zeměmi špatně placeni a někteří ještě hůř. Můžeme žádat víc peněz - 

které lze natisknout a tím znehodnotit. Žádejme však spíše ředitele a předsedy, aby nám vyložili, co a za 

kolik chtějí vyrábět, komu a zač prodávat, kolik se vydělá, co z toho se vloží do modernizace výroby a co je 

možno rozdělit. Pod zdánlivě nudnými titulky běží v novinách odraz velmi tvrdého boje o demokracii nebo 

koryta. Do toho mohou dělníci jakožto podnikatelé zasáhnout tím, koho zvolí do podnikatelských správ a 

podnikových rad. Jakožto zaměstnanci mohou pro sebe udělat nejlíp, když si za své zástupce zvolí do 

odborových orgánů své přirozené vůdce, schopné a čestné lidi bez ohledu na stranickou příslušnost. Jestliže 

nelze v této době čekat od nynějších centrálních politických orgánů víc, je třeba dosáhnout více v okresech a 

obcích. Žádejme odchod lidí, kteří zneužili své moci, poškodili veřejný majetek, jednali nečestně nebo krutě. 

Je třeba vynalézat způsoby, jak je přimět k odchodu. Například : veřejná kritika, rezoluce, demonstrace, 

demonstrační pracovní brigády, sbírka na dary pro ně do důchodu, stávka, bojkot jejich dveří. Odmítat však 

způsoby nezákonné, neslušné a hrubé, jelikož by jich využili k ovlivňování Alexandra Dubčeka. Náš odpor k 

psaní hrubých dopisů musí být tak všeobecný, aby každý takový dopis, který ještě dostanou, bylo možno 

považovat za dopis, který si dali poslat sami. Oživujme činnost Národní fronty. Požadujme veřejná zasedání 

národních výborů. K otázkám, které nechce nikdo znát, ustavujme vlastní občanské výbory a komise. Je to 

prosté : sejde se několik lidí, zvolí předsedu, vedou řádně zápis, publikují svůj nález, žádají řešení, nedají se 

zakřiknout. Okresní a místní tisk, který většinou zdegeneroval na úřední troubu, proměňujme v tribunu 

všech kladných politických sil, žádejme ustavení redakčních rad ze zástupců Národní fronty nebo zakládejme 

jiné noviny. Ustavujme výbory na obranu svobody slova. Organizujme při svých shromážděních vlastní 

pořádkovou službu. Uslyšíme-li divné zprávy, ověřujme si je, vysílejme delegace na kompetentní místa, jejich 

odpovědi zveřejňujme třeba na vratech. Podporujme orgány bezpečnosti, když stíhají skutečnou trestnou 

činnost, naší snahou není způsobit bezvládí a stav všeobecné nejistoty. Vyhýbejme se sousedským hádkám, 

neožírejme se v politických souvislostech. Prozrazujme fízly. Oživený letní pohyb po celé republice vyvolá 

zájem o uspořádání státoprávního vztahu mezi Čechy a Slováky. Považujeme federalizaci za způsob řešení 

národnostní otázky, jinak je to jen jedno z významných opatření k demokratizaci poměrů. Toto opatření 

samo o sobě nemusí ani Slovákům přinést lepší život. Režim - v českých zemích zvlášť a na Slovensku zvlášť - 

se tím ještě neřeší. Vláda stranicko-státní byrokracie může trvat, na Slovensku dokonce o to líp, že jako 

"vybojovala větší svobodu". Veliké znepokojení v poslední době pochází z možnosti, že by do našeho vývoje 

zasáhly zahraniční síly. Tváří v tvář všem přesilám můžeme jedině trvat slušně na svém a nezačínat si. Své 

vládě můžeme dát najevo, že za ní budeme stát třeba se zbraní, pokud bude dělat to, k čemu jí dáme 

mandát, a své spojence můžeme ujistit, že spojenecké, přátelské a obchodní smlouvy dodržíme. Naše 

podrážděné výtky a neargumentovaná podezření musí jen ztěžovat postavení naší vlády, aniž nám 

pomohou. Rovnoprávné vztahy si beztak můžeme zajistit jedině tím, že zkvalitníme své vnitřní poměry a 

dovedeme obrodný proces tak daleko, že jednou ve volbách si zvolíme státníky, kteří budou mít tolik 



statečnosti, cti a politického umu, aby takové vztahy ustavili a udrželi. To je ostatně problém naprosto všech 

vlád všech menších států světa ! Letošního jara vrátila se nám znovu jako po válce velká příležitost. Máme 

znovu možnost vzít do rukou naši společnou věc, která má pracovní název socialismus, a dát jí tvar, který by 

lépe odpovídal naší kdysi dobré pověsti i poměrně dobrému mínění, jež jsme o sobě původně měli. Toto jaro 

právě skončilo a už se nevrátí. V zimě se všecko dovíme. Tím končí toto naše prohlášení k dělníkům, 

zemědělcům, úředníkům, umělcům, vědcům, technikům a všem. Napsáno bylo z podnětu vědců. (zkráceno) 

 

---------------------------------------------zápis--------------------------------------------------------------- 

U zadaných výroků napište ANO, pokud z textu vyplývají, či NE, když z textu nevyplývají: 

(není nutné psát do sešitu, stačí mně v mailu napsat 1.Ano,2.Ne…...) 

1.Dokument požaduje likvidaci KSČ. 

2.Dokument vyzývá občany, aby žádali zvýšení platu. 

3.Dokument žádá, aby byli lidé podrobně informováni o výrobě. 

4.Dokument vyzývá občany k ozbrojené revoluci a převzetí moci. 

5.Dokument žádá, aby v čele odborových orgánů byli nestraníci. 

6.Dokument žádá odchod lidí, kteří zneužili své moci, z úřadu. 

7.Dokument vyzývá k ustavení výboru na obranu svobody slova. 

8.Dokument žádá okamžitou federalizaci země. 

9.Dokument vyjadřuje obavu ze zásahu zahraničních sil. 

10.Dokument vyzývá k nenávisti proti státům sovětského bloku. 

 

-------------------------------------konec zápisu------------------------------------------------------------ 

 

 (od 14. do 24. dubna 2020) 

 Zdravím vás u třetí části naší výuky jinak, navážeme na učivo z minulého celku, ale bude to podstatně 

optimističtější. Přesuneme se do období 60. let v Československu, kdy se dalo aspoň trochu svobodněji 

dýchat. 

V roce 1960 přijata nová ústava – dosaženo „socialismu“(doposud se budovaly základy socialismu, nyní se 

začne budovat reálný socialismus). 

• změněn název republiky – Československá socialistická republika (ČSSR) 

• dokončena kolektivizace vesnic 

• 60. léta – tzv. „zlatá léta“ 

• rozvoj kultury, umění, literatury 

• zvažování možností socialismu – socialismu s „lidskou tváří,“ demokratizace socialismu 

• otevřel se prostor pro reformu socialismu – hledali se varianty, jak vylepšit komunismus 



• tzv. „obrodný proces“ v KSČ a ve společnosti 

• poč. 60. let – Berlínská a Karibská krize – svět je na pokraji 3. světové války 

• poč. 60. let u nás – 1. vlna rehabilitací politických vězňů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------zápis do sešitu------------------------------------------ 

Léta uvolnění (od str.121-123) 

Přečtěte si v učebnici text od strany 121 a odpovězte na otázky: 

1. Jak se měnil život v Československu v 60. letech (životní úroveň, vybavenost domácností…)? 

2. Kulturní život ( vypište autory, zajímavé interprety...) 

-  film televize 

- hudba 

- film 

- divadlo 

3. Pokuste se zjistit, co to bylo: 

Tuzex,bony 

devizový příslib,výjezdní doložka 

VB, StB 



-------------------------------------------konec zápisu------------------------------------------------------------------- 

Odkazy na zajímavá videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=dSb-

Z2CZb3M&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=106&t=0s 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv 

https://www.youtube.com/watch?v=Lq9ZdA9OKgo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=

109&t=0s 

V následující prezentaci je mnoho informací i zajímavýcgfotografií, doporučuji zhlédnout: 

http://www.davidmikolas.cz/dejepis/prezentace/ceskoslovensko.pdf   

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dSb-Z2CZb3M&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=106&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=dSb-Z2CZb3M&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=106&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv
https://www.youtube.com/watch?v=Lq9ZdA9OKgo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=109&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Lq9ZdA9OKgo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=109&t=0s
http://www.davidmikolas.cz/dejepis/prezentace/ceskoslovensko.pdf


(od 30. 3. do 10. 4. 2020) 

Zdravím vás u druhé části naší výuky jinak, čekají nás témata, která považuji za velmi potřebná. Není 

nezbytně nutné, abyste uměli  data, fakta, jména, to se dá dohledat. Ale abyste pochopili, v čem spočívá 

nebezpečí totality a jak hnusně se v takovém systému žilo/žije. 

Posílám odkazy na dokumenty, které můžete zhlénout. Ne vždy je to radostná podívaná. Pokud nechcete, 

přečtěte si jen informace v učebnici. 

 

Komunistické Československo 

(od strany 107 do strany 112) 

V této kapitole bychom se měli seznámit s vývojem v Československu po roce 1948: komunismus 50. let 

(politické procesy, totalita) až do roku  1968 (uvolňování poměrů, pokus vytvořit „socialismus s lidskou 

tváří). 

V nabídce níže je ke zhlédnutí několik dokumentů: 

1. První dva se vracejí k období, které jsme již probrali, komunistický puč v únoru 1948 a (sebe)vražda Jana 

Masaryka. K Janu Masyrykovi malou poznámku- s Jarmilou Novotnou nahráli za války v USA desku Lidické 

písně. 

https://www.slavne-dny.cz/episode/795283/den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu-25-unor 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10023684/den-kdy-zemrel-jan-masaryk-10-brezen-1948 

 

2. Další dokument je z období 50. let, tábory nucených prací (str.109) jsou jednou z nejtemnějších kapitol 

doby komunismu. Nedaleko Příbrami je velmi zajímavá expozice s tímto tématem, doporučuji někdy 

navštívit, vlastně nevím, zda doporučuji, je to dost hrozné….více zde: https://www.muzeum-

pribram.cz/cz/pamatnik-vojna-lesetice/z-historie/ 

 

Komunistickými pracovními tábory prošlo za dobu jejich existence přibližně sto tisíc lidí. (Údaje se různí) . 

Fungovaly až do roku 1961 . 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10013777/den-prijeti-zakona-o-taborech-nucenych-praci-25-rijen-

1948 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10013775/zakon-o-taborech-nucenych-praci-bonus 

Zajímavé filmy s tematikou pracovních táborů: Zdivočelá země( i seriál), Tmavomodrý svět (naši letci u RAF a 

pak v komunistickém vězení) 

Víš,co znamená slovo (zkratka) mukl? 

Existují organizace, které se věnujít tzv. orální historii (sbírají svědectví pamětníků). Některá jsou  zajímavá , 

např.:https://video.aktualne.cz/tvare-vzdoru-89/serial-zlu-se-ma-celit-se-stoprocentnim-odhodlanim-rika-

mukl/r~df3d0686ea6711e98776ac1f6b220ee8/ ) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/795283/den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu-25-unor
https://www.slavne-dny.cz/episode/10023684/den-kdy-zemrel-jan-masaryk-10-brezen-1948
https://www.muzeum-pribram.cz/cz/pamatnik-vojna-lesetice/z-historie/
https://www.muzeum-pribram.cz/cz/pamatnik-vojna-lesetice/z-historie/
https://www.slavne-dny.cz/episode/10013777/den-prijeti-zakona-o-taborech-nucenych-praci-25-rijen-1948
https://www.slavne-dny.cz/episode/10013777/den-prijeti-zakona-o-taborech-nucenych-praci-25-rijen-1948
https://www.slavne-dny.cz/episode/10013775/zakon-o-taborech-nucenych-praci-bonus
https://video.aktualne.cz/tvare-vzdoru-89/serial-zlu-se-ma-celit-se-stoprocentnim-odhodlanim-rika-mukl/r~df3d0686ea6711e98776ac1f6b220ee8/
https://video.aktualne.cz/tvare-vzdoru-89/serial-zlu-se-ma-celit-se-stoprocentnim-odhodlanim-rika-mukl/r~df3d0686ea6711e98776ac1f6b220ee8/


 

3. PTP -  Pomocné technické prapory (str.109) 

Pomocné technické prapory (PTP) byly útvary Československé armády, které v letech 1950–1954 byly 

zřízeny pro internaci a převýchovu tzv. politicky nespolehlivých osob.(Možná jste viděli filmy Černí baroni či 

Tankový prapor) 

 

4. Zásahy proti církvi (str.109) 

Od dubna 1959 vedli komunisté proti církvi boj na mnoha frontách 

- likvidace klášterů/řeholníků 

- zákaz novin a časopisů s nábož. tematikou 

- zřízení státního dozoru nad církvemi 

- politické procesy s církevními představiteli 

U tohoto tématu vždy pouštím filmový týdeník z padesátých let (dříve se promítlo v kině před filmem)s 

názvem „Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení“ 

https://www.youtube.com/watch?v=msGdYUMZiNA a pak to uvádíme na pravou míru : 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10015293/den-cihostskeho-zazraku-11-prosinec-1949 

 

5. Politické procesy (str.110) 

Vykonstruované politické procesy vedli komunisté proti všem faktickým i domnělým nepřátelům,včetně 

členů komunistické strany. S organizací jim pomáhali sovětští poradci.K tomuto období se vztahuje celá řad 

filmů, které stojí za zhlédnutí – Skřivánci na niti, Ucho, Doznání... 

https://www.slavne-dny.cz/episode/593808/den-kdy-byla-popravena-milada-horakova-27-cerven 

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10004217/den-kdy-zacal-proces-s-rudolfem-slanskym-20-listopad 

 

6. Likvidace soukromého vlastnictví (str.110- 111) 

- znárodňování majetku 

- kolektivizace zemědělství (JZD) 

- plánované hospodářství: dvouletky a pětiletky 

RVHP:  Rada vzájemné hospodářské pomoci vznikla v lednu 1949 v Moskvě, 

členové- Bulharsko, Československo, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Albánie,Jugoslávie, Německá 

demokratická republika a SSSR, později Mongolsko,Kuba, Vietnam. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=msGdYUMZiNA
https://www.slavne-dny.cz/episode/10015293/den-cihostskeho-zazraku-11-prosinec-1949
https://www.slavne-dny.cz/episode/593808/den-kdy-byla-popravena-milada-horakova-27-cerven
https://www.slavne-dny.cz/episode/593808/den-kdy-byla-popravena-milada-horakova-27-cerven
https://www.slavne-dny.cz/episode/10004217/den-kdy-zacal-proces-s-rudolfem-slanskym-20-listopad


-------------------------------------zápis do sešitu---------------------------------------------------------------- 

 

 

Komunistické Československo 

1. 10 vět o tématu, co vás zaujalo, co považujete za důležité…. 

2. Vysvětli pojmy: 

PTP - 

tábory nucených prací (v SSSR se nazývaly gulagy podle souostroví Gulag, proč? najděte jméno autora 

stejnojmenného románu) - 

kolektivizace- 

3. Jméno jediné ženy, která byla popravena v rámci politických procesů…………………………. 

 

 

----------------------------------------konec zápisu---------------------------------------------------------------- Poslední  

 

příspěvek byste si poslechnout mohli……………………….. 

https://www.youtube.com/watch?v=2OqOx8SCcJM&ab_channel=Zby%C5%A1ekZ 

 

 

Dějepis pro 9. třídu 

(4 vyučovací hodiny, t. j. od 16. 3. do 27. 3. 2020) 

A: Opakování (do sešitu odpovědi na otázky): 

1. Co bylo rozhodnuto tzv. Mnichovskou dohodou? 

2. Kdy mluvíme o tzv. „Druhé republice“?  

3. K čemu došlo ve slovenské části ČSR?  

4. Jak se nazýval státní útvar na našem území během 2. světové války? 

 5. Vyjmenuj ve správném pořadí československé prezidenty od vzniku ČSR do konce 2. sv. války. Můžeš 

přidat všechny, až po Miloše Zemana. 

 6. Kdy slavíme „den osvobození od fašismu“? Stručně vysvětli proč. 

7. Do kterého mocenského bloku po válce spadala ČSR? 

 

B: TÉMA: Osud národnostních menšin v ČSR (s.95-97) Vyhnání a odsun Němců 

Pojmy:  Benešovy dekrety, divoký odsun, kolektivní vina 

Úvod :  

https://www.youtube.com/watch?v=2OqOx8SCcJM&ab_channel=ZbyšekZ


V souvislosti s rolí, kterou třímilionová německá menšina sehrála při rozbití Československa, a stupňujícím 

se nacistickým terorem (zvláště v době heydrichiády) sílila v exilové politické reprezentaci i v domácím 

odboji myšlenka částečného nebo úplného vysídlení Němců z Československa. Tento požadavek, který vzali 

za svůj představitelé takřka všech politických proudů, byl během let 1942-1943 přijat i spojeneckými 

mocnostmi. Mezinárodně právní rámec odsunu dala postupimská konference. Do ledna 1946 hovoříme o 

tzv. divokém odsunu, který provázela celá řada excesů a přinesl tisíce obětí na životech nevinných lidí (o 

skutečný počet obětí odsunu se vedou spory), od 25. ledna 1946 do 29. října pak probíhaly deportace 

německé menšiny „spořádaně“. Dle oficiálního hlášení, které dostal prezident Beneš počátkem roku 1947, 

bylo v rámci odsunu vystěhováno z Československa 2 170 598 Němců, k tomu je však třeba připočíst 

statisíce uprchlých v době těsně po skončení války. Poválečný odsun Němců je dodnes předmětem sporů a 

diskuzí. V rozjitřené poválečné atmosféře by mírové soužití Čechů a německé menšiny pravděpodobně 

nebylo představitelné, na druhou stranu nelze přehlédnout skutečnost, že vysídlení obyvatel, kteří české 

pohraničí obývali po staletí, přineslo naší zemi nenapravitelné materiální i kulturní ztráty. 

Úkoly: 

- Přečíst text v učebnici. (s.95-97) 

- Odpovědět písemně do sešitu  na otázky (str. 97) 

- Byl odsun v takovém rozsahu nutný? 

- Navrhni  jinou možnou alternativu řešení. 

 

Můžete zhlédnout: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nfs0fevAXuw 

Na téma odsunu bylo natočeno několik zajímavých filmů. Mně se nejvíc líbí Alois Nebel. Mohl by vás 

zaujmout  Habermannův mlýn nebo 7 dní hříchů. 

 

C: TÉMA: Studená válka, železná opona 

Studená válka probíhala zhruba v letech 1947–1991. Byl to stav politického a vojenského napětí mezi 

komunistickými státy, zejména Sovětským svazem (SSSR) a jeho satelitními státy a spojenci, a západním 

světem, zejména Spojenými státy americkými (USA) a jejich spojenci. (více učebnice str.98) 

Železná opona je označení pro neprostupnou hranici mezi západním a východním blokem v době studené 

války. Nacházela se jednak na západní hranici SSSR, NDR, Československa, Maďarska a Jugoslávie, jednak 

na jižní hranici Albánie, Jugoslávie a Bulharska. Existovala od konce druhé světové války v roce 1945 až do 

konce studené války v roce 1991.   

Úkoly: 

Podívej se video: https://www.slavne-dny.cz/episode/10017568/den-kdy-zacala-studena-valka-22-kveten-

1947 a do sešitu napiš otázky i své odpovědi. 

1. Kde a kdy se jednalo o spolupráci po válce a osudu Německa? 

2. Z čeho vyplývalo Stalinovo přesvědčení, že Sovětský svaz buse diktovat podmínky? 

3. Projev W. Churchilla ve Fultonu – stručně popiš (pojem železná opona). 

4. Co se dělo po válce v Řecku? Důsledky? 

5. Trumanova doktrína? 

https://www.youtube.com/watch?v=Nfs0fevAXuw
https://www.slavne-dny.cz/episode/10017568/den-kdy-zacala-studena-valka-22-kveten-1947
https://www.slavne-dny.cz/episode/10017568/den-kdy-zacala-studena-valka-22-kveten-1947


6. Co je politika zadržování? 

7. Datum 22.5.1947 ? 

8. Stručně napiš, co byl Marshallův plán? Kolik peněz? Z grafu napiš pět zemí, které pomoc dostaly. 

 

Něco navíc: Vysvětli citát: „Do Moskvy jsem jel jako československý ministr, ale vrátil jsem se jako Stalinův 

pohůnek.“                                         Jan Masaryk v červenci 1947 

 

D:  TÉMA:  Vznik NATO   (str.99) 

Podívej se video https://www.slavne-dny.cz/episode/673526/den-kdy-bylo-zalozeno-nato-4-duben a do 

sešitu napiš otázky i své odpovědi. 

1. Vznik smlouvy, datum, zakládající členové (vypiš státy a hlavní města. 

2. Cíl, proč organizace vznikla. 

3. Vývoj a současnost 

- 11. září 2001   

- Vstup ČR do NATO 

 

Samostatná práce: Co to byla Varšavské smlouva? Najdi a stručně napiš. 

 

 

 

 

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/673526/den-kdy-bylo-zalozeno-nato-4-duben

