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D9 – Písemný test – týden 6.4. – 12.4.2020 ČITELNÝ PODPIS: …………………………………………………… 

Vážení žáci. Vyzkoušejte si prosím motivační test z probraných vědomostí. Pište čitelně, nejlépe 

hůlkovým písmem! Po vypracování tuto jednu stranu (A4) testu vyfoťte do chytrého telefonu (nebo 

dle možností naskenujte), vložte do přílohy emailu (vytvořit si email - pokud zatím nemáte - trvá 5 

minut) a zašlete do následující neděle na můj email: radekpavli@seznam.cz    Děkuji. 

 

1) Napiš, čím se osobnost zapsala do dějin: 

a) Fr. Palacký = 

b) K.H. Borovský =  

c) Fr. Josef I. = 

d) Metternich = 

e) A. Windischgratze = 

 

2) Vysvětli, co znamená pojem ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Napiš tři obecné požadavky v revoluci 1848/1849 

1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Jaké speciální požadavky v revoluci 1848/1849 měli Češi? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Která dvě území v Evropě bylo ještě nutno sjednotit? Podařilo se to v revoluci 1848/1849? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

mailto:radekpavli@seznam.cz
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(6.4. – 12.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu (nebo přepsat do sešitu) 

Milí žáci. Zápisy učiva neslouží k učení se látky zpaměti! Pročítejte si je prosím v kombinaci s učebnicí 

a vypracujte případné úkoly a pracovní listy. Tímto procesem si přirozeně učební látku zapamatujete. 

zápis učiva: OBDOBÍ MEZI REVOLUCÍ 1848/1849  A   1. SVĚTOVOU VÁLKOU 

KRYMSKÁ VÁLKA      (čtení a práce s učebnicí dějepisu s. 113. +) 

(1853 – 1856) 

= Rusko-Turecká válka (Turci žili v Osmanské říši) 

Co je to Krym? = Krymský poloostrov, je poloostrov na severu Černého moře, spojený na severu s pevninou 

Perekopskou šíjí. /zeměpis/ 

- jednalo se opět o vliv v Černomoří – šlo o ovládání černomořských úžin Bospor a Dardanely = námořní spojnice 

mezi Černým a Středozemním mořem = mezi Asií a Evropou 

- Rusko nakonec poraženo – marně doufalo v pomoc Rakouského císařství 

== Černé moře neutrální 

SJEDNOCENÍ NĚMECKA  (čtení a práce s učebnicí dějepisu s. 108.-109.) 

- jak již víme z učiva o revoluci 1848/1849 – nepodařilo se v revoluci sjednotit oblast Německa ,,zdola“ – 

FRANKFURTSKÝ PARLAMENT tenkrát sice vypracoval ústavu – ale pruský císař – Fridrich Vilém IV. – korunu 

z rukou parlamentu nepřijal (panovník je z vůle Boží – ne z vůle lidu = ne z vůle zástupců lidu v parlamentu)  

- na území Německa tedy zůstal Německý spolek v čele s Rakouským císařstvím – ale Prusko bylo posíleno 

- Německo bude sjednoceno ,,Krví a železem“ == budou muset proběhnout tři válečné konflikty ve prospěch Pruska 

- Otto von Bismarck = pruský ministerský předseda (1862) – významná osoba sjednocování 

1) r.1864 – válka Rakouska se spojencem Pruskem PROTI Dánsku 

- Rakousko a Prusko vítězí – ale hádají se o správu dánských území 

2) r. 1866 – sporu využilo Prusko – a zaútočilo na Rakousko === Prusko-Rakouská válka 

 - na stranu Pruska se přidali Italové a útočí na Rakousko z jihu 

- Pruská armáda porazila Rakousko v bitvě na našem území – v bitvě u Hradce Králové (též bitva na Chlumu či 

bitva u Sadové) == Rakousko poraženo, nuceno vystoupit z Německého spolku (= už nemohlo být součástí 

budoucího Německa) 

- Rakousko ztrácí severoitalské državy 

- Vzniká Severoněmecký spolek – v čele s Pruskem – bez Rakouska 

- kancléř pruského krále vymyslel taktiku, jak ke sjednocení přesvědčit ostatní členy === vyprovokoval společnou 

obrannou válku s Francií  

3) r. 1870 - Prusko-Francouzská válka 

- v bitvě u Sedanu Francie poražena 

- 18. 1. 1871 – bylo v zrcadlové síni francouzského zámku Versailles /versaj/ vyhlášeno sjednocené Německé 

císařství v čele s pruským králem, dnes německým císařem , Vilémem I. (kancléř Otto von Bismarck) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poloostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perekopsk%C3%A1_%C5%A1%C3%ADje
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(6.4. – 12.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu (nebo přepsat do sešitu) 

SJEDNOCENÍ ITÁLIE  (čtení a práce s učebnicí dějepisu s. 110.) 

- v revoluci 1848/1849 se sjednocení nezdařilo 

- jediným samostatným státem Italů na Apeninském poloostrově bylo Sardinské království = král Viktor Emanuel 

- sever Apeninského poloostrova – državy Habsburků 

- jih pod nadvládou – španělských Bourbonů /burbonů/ 

- střed – Papežský stát 

- Sardinské království tedy potřebovalo silného spojence proti Habsburkům a Bourbonům ==tím se stala Francie 

- 1859 – Rakousko-sardinská válka – k nelibosti sardinského panovníka uzavřela Francie mír s Habsburky moc 

brzo – přesto Sardinie získala podstatnou část severní Itálie na Rakousku (chybělo pouze Benátsko) 

- 1860 – dobrovolník, námořník Giuseppe Garibaldi /džuzepe garibaldy/ - nabral stovky povstalců - ze 

severoitalského přístavu Janova útočí na ostrov Sicílii (J) --- pak ze Sicílie severně na jih Apeninského poloostrova 

až do Neapole – poráží armádu Bourbonů – předává dobytá území Sardinskému království 

-1861 – vyhlášeno Italské království – sardinský král se stal prvním italským králem: Viktor Emanuel I. 

- Itálie ještě nebyla celistvá – chybělo na severu Benátsko a pak Papežský stát 

- Benátsko na Rakousku získala Itálie po prusko-rakouské válce (1866) – tu již znáš – Rakousko poraženo 

- Papežský stát získala Itálie po prusko-francouzské válce (1870) – tu  již znáš – Francie byla ochránkyní papeže – 

když byla Francie poražena Pruskem – zůstal papež osamocen 

- 1871 – hl. město Itálie = Řím – papeži zůstal ministáteček Vatikán 

 

VELKÁ BRITÁNIE        (čtení a práce s učebnicí dějepisu s. 111.+) 

- vláda královny Viktorie === Viktoriánská Anglie 

(vláda 1837 – 1901) – jedna z nejdéle vládnoucích panovnic 

- V.Británie je parlamentní monarchií – v parlamentu: KONZERVATIVCI/ LIBERÁLOVÉ  

- Británie = dílna světa – věk oceli – železárny, strojírny – lodní doprava 

- SUEZSKÝ PRŮPLAV – vybudován díky britskému kapitálu 

- kapitalismus – nestátní, soukromé podniky 

- 1851 – Londýn = hl. město V.Británie – první světová průmyslová výstava 
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(6.4. – 12.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu (nebo přepsat do sešitu) 

 

RAKOUSKÉ CÍSAŘSTVÍ  ve 2.pol.  19. stol.  (čtení a práce s učebnicí dějepisu s. 119.++) 

- forma vlády neoabsolutismus = nový absolutismus 

- na trůnu od revoluce 1848 František Josef I. (vládl od 2. prosinec 1848 – do 21. listopad 1916) 

 

- období let 1851 – 1859/60 nazýváno: BACHOVSKÝ ABSOLUTISMUS:  UČEBNICE. s.119. 

- ministrem vnitra ovládajícím policii a četnictvo – Alexandr Bach 

- tajná policie – policejní dohled – tajné sledování nepohodlných 

- zatýkání lidí – např. K.H.Borovský – český novinář, který odhaloval slabiny zkostnatělé 

monarchie 

- podle jména ministra vnitra se začalo říkat ,,dej si bacha“ = dej si pozor 

- co mě překvapuje je volná, svobodná = liberální politika hospodářská = podnikání bez velkých 

bariér a zákazů 

- pád neoabsolutismu uspíšila válka v oblasti severní Itálie 

- r. 1859  Rakousko prohrálo a ztratilo na severu Apeninského poloostrova území (VIZ učivo o 

sjednocení Itálie) 

Přeměna Rakouska v konstituční monarchii 

- ústava z roku 1849 nevstoupila v platnost – 1851 zrušena 

- r. 1860 --- dokument Říjnový diplom – rakouský císař: František Josef I. se vzdal absolutní 

vlády a vládne s ŘÍŠSKOU RADOU 

- r. 1861 – Říjnový diplom rozpracován do ÚNOROVÉ ÚSTAVY 1861 

- r. 1866 – další porážka Rakouska – Pruskem – bitva u Sadové, u Hradce Králové (VIZ učivo o 

sjednocení Německa) 

- r. 1867 – RAKOUSKO – UHERSKÉ VYROVNÁNÍ (= dualismus) UČ. s.120. --- Uhersko získává 

v rámci monarchie velkou autonomii (samosprávnost) --- monarchie je říčkou Litava rozdělena 

na ,,ZALITAVSKO,, (= východní část = Uherské království) a ,,PŘEDLITAVSKO,, (= západní část 

monarchie = Alpské země, České země, Halič, Bukovina) === tyto části měly společného 

panovníka, armádu i finance 

- Češi toužili také po vyrovnání --- přislíbeno --- neuskutečněno --- nespokojenost Čechů = 

nesplněný příslib vytištěn radikály na toaletní papír       
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(6.4. – 12.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu (nebo přepsat do sešitu) 

 

České země uvnitř Rakouského císařství ve 2.pol. 19.století 

Česká politika v rámci Rakouského císařství: 

1) STAROČEŠI: František Palacký, Fr. Ladislav Rieger --- nechtěli radikální změny 

2) MLADOČEŠI: Karel Sladkovský, bratři Grégrové --- pro změny 

- díky tomu, že nedošlo k česko – rakouskému vyrovnání  --- a tedy k autonomii našich zemí 

uvnitř Rakouska --- odešli čeští politici na protest z vídeňské ŘÍŠSKÉ RADY --- Češi tedy vedli až 

do roku 1879 PASIVNÍ POLITIKU (To nám ale spíše uškodilo – neřešili jsme žádné naše 

problémy)  

- od roku 1879 se čeští politici vrací do vídeňské ŘÍŠSKÉ RADY = AKTIVNÍ POLITIKA 

 

Kultura u nás 

NÁRODNÍ DIVADLO v Praze:   UČ. s.123. 

- národní sbírka---  r. 1881 otevřeno,--- r. 1883 znovuotevřeno po požáru 

 

zápis: IMPERIÁLNÍ DOBA   UČEBNICE. s.106 - 107. 

Imperialismus = rozpínavá politika = expanzivní politika 

- vyspělé státy si podřizují území méně vyspělého obyvatelstva na jiných světadílech --- jedná se 

o KOLONIALISMUS 

- nejvíce kolonií měla Velká Británie:   UČEBNICE. s.112. 

1) Indie (= dnešní Indie, Pákistán, Bangladéš) + ostrov Cejlon (stát Srí Lanka) 

2) Austrálie = trestanecká kolonie 

3) Nový Zéland 

4) Kanada 

5) Jihoafrická unie 

- Nejvýznamnější britský cestovatel a objevitel Afriky – David Livingstone, český Emil Holub (VIZ 

Africké muzeum Dr. Emila Holuba -  Holice v Čechách) 

 

Búrská válka 

- Na území Afriky (jih) byla ložiska zlata a diamantů 

- Obyvatelé: domorodci + holandští přistěhovalci ===BÚROVÉ--- zakládali zde BÚRSKÉ 

REPUBLIKY 

- Neshody s Brity--- válka BÚRŮ  proti  BRITŮM--- Britové vítězí – r. 1902 – zánik BÚRSKÝCH 

REPUBLIK 

 

 


