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D 9 
27. 4. – 3. 5. 2020 – Motivační ON - LINE test:  
 
Stěžejní probraná témata v testu:  
 
- Poválečné Československo a Únor 1948 
- Evropa a svět po 2. sv. válce (po roce 1945) 
- Německá otázka – rozdělení Německa 
- Studená válka (Západ X Sovětský blok) 
 
Instrukce:  
- klikni na odkaz (nebo jej vepiš celý do vyhledávače na PC, tabletu, mobilu) 
- jako nick uveď své jméno a příjmení 
- odpověz kliknutím na 12 otázek (stačí ti pár minut) 
- na vypracování každé z 12 otázek máš 20 sekund 
- motivační test můžeš psát od 27. 4. do 3. 5. 2020 

 
ODKAZ NA ON-LINE TEST:  
 

https://kahoot.it/challenge/03519474?challenge-id=0a2de028-

d129-4689-8291-04cfad7ce978_1587560154886 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kahoot.it/challenge/03519474?challenge-id=0a2de028-d129-4689-8291-04cfad7ce978_1587560154886
https://kahoot.it/challenge/03519474?challenge-id=0a2de028-d129-4689-8291-04cfad7ce978_1587560154886
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(27.4. – 3.5.) - prosím vytisknout – vlepit do sešitu (nebo stručně přepsat do sešitu) 
Milí žáci. Zápisy učiva neslouží k učení se látky zpaměti! Pročítejte si je prosím v kombinaci s učebnicí. Tímto 

procesem si přirozeně učební látku zapamatujete. 

zápis: KOMUNISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO  

Co již víme z minulého učiva? UČEBNICE s. 125. ++ 

- v únoru 1948 došlo k nedemokratickému násilnému převzetí moci v Československu komunisty = levicová 

totalita 

- z Československa se stal totalitní nedemokratický stát, kde vládne úzká skupina nekompetentních, snažící se 

vzbudit dojem, že vláda je v rukou všech dělníků  

- při přebírání moci komunistům pomáhaly LIDOVÉ MILICE = ozbrojení dělníci v továrnách 

- následovalo pronásledování členů demokratických stran (ty byly zakázány) – bývalí členové pronásledováni, 

likvidováni (např. Národní socialisté…) 

- pronásledování církve – likvidace církve – snaha komunistů infiltrovat se do církve  

- násilné zestátňování soukromého vlastnictví = „komunistická krádež majetku za bílého dne“ 

- násilné združstevňování soukromého zemědělství = násilná kolektivizace po vzoru SSSR = =„komunistická 

krádež majetku sedlákům, statkářům, majitelům polností na venkově = v několika vlnách byla vytvářena JZD ( 

Jednotná zemědělská družstva) = v čele stáli neschopní lidé, kteří byli nakloněni komunistům, ale většinou 

neuměli hospodařit na polnostech 

- Sociální nivelizace = uvádění všech na stejnou úroveň – všichni si měli být rovni – ale privilegována měla být 

„dělnická třída“ --- likvidována „střední vrstva/ třída obyvatel“ 

Co následovalo? 

- Události kolem Jana Masaryka:  

- J. Masaryk byl československý diplomat a demokratický politik, syn prvního československého prezidenta 

Tomáše Garrigue Masaryka. Stal se mimo jiné vyslancem v Londýně, ministrem zahraničí v londýnské exilové 

vládě, v první i druhé vládě Zdeňka Fierlingera po 2. sv. válce a v první vládě Klementa Gottwalda. V únoru 

1948 odmítl odstoupit s ostatními demokratickými ministry. Několik dní poté za nevyjasněných okolností zemřel. 

Byl nalezen mrtvý pod oknem svého bytu. Sebevražda? Vražda? Vyšetřování se několikrát otevřelo – stalo se 

kontroverzním tématem. 

- Ústava 9. května 1948 – upevnění totalitního režimu, vznik „lidově demokratické republiky“ – státu Čechů a 

Slováků ( totalitní země si dodnes rády dávají do názvu, že jsou demokratické ) 

- 30. května 1948 – volby – předložena jednotná kandidátka – bez opozičních politiků – bez lidí s jiným 

světonázorem – výsledky byly ještě navíc zfalšovány 

- 7. 6. 1948 – prezident Edvard Beneš abdikoval = vzdal se funkce 

- prezidentem Československa se stal Klement Gottwald (komunista) 

- ministerským předsedou se stal Antonín Zápotocký (komunista) – budoucí prezident 

- hned po válce vzniká StB = Státní bezpečnost ( hovorově estébáci ) – jedná se o československou politickou 

policii. Je to zpravodajská služba, která byla ihned od svého vzniku v roce 1945 pod kontrolou KSČ, díky obsazení 

Ministerstva vnitra ministrem Václavem Noskem, a sloužila k ovládnutí mocenských pozic 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anor_1948
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anor_1948
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tajn%C3%A1_policie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tajn%C3%A1_policie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zpravodajsk%C3%A1_slu%C5%BEba
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Nosek
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(27.4. – 3.5.) - prosím vytisknout – vlepit do sešitu (nebo stručně přepsat do sešitu) 

a k likvidaci protivníků komunistického režimu. Vznikla již 30. června 1945 jako jedna z 

neuniformovaných složek Sboru národní bezpečnosti (SNB). Po roce 1948 byla jedním z hlavních 

nástrojů komunistického teroru. Tajně sledovala odpůrce režimu. Vedla na ně složky. Získávala 

spolupracovníky, kteří měli tajně za úkol udávat lidi ve svém okolí. Docházelo k tvrdému vyslýchání a 

týrání lidí. 

- PTP = Pomocné technické prapory ( hovorově pétépáci ) = útvary v „lidově demokratické“ armádě – 

sloužily beze zbraně – pro politicky nespolehlivé muže (Film: Černí baroni - natočený na 

motivy stejnojmenné knihy Miloslava Švandrlíka) 

- Vykonstruované politické procesy v 50. letech UČEBNICE s. 129. a 130. = soudní procesy 

s odpůrci komunistického totalitního režimu, vymyšlená obvinění ze sabotáží, z velezrady, ze spolčení 

s „protistátními živly.“ Procesy měly dopředu dohodnutý výsledek - vězení, nucené práce, tresty smrti 

1) vedeny proti příslušníkům bývalých nekomunistických politických stran:  

př. JUDr. Milada Horáková – Národní socialistka, dostala trest smrti - vlastizrada, proces vysílán 

rozhlasem do továren. Natočen film: Milada. 

2) dále procesy vedeny proti katolické církvi:  

př. kněz Josef Toufar - byl český římskokatolický kněz, působiště obec Číhošť u Ledče nad Sázavou. 

Poté, co se během jeho kázání při bohoslužbě v číhošťském kostele dne 11. prosince 1949 dodnes 

nevysvětleným způsobem rozpohyboval půlmetrový dřevěný křížek na oltáři, o čemž svědčilo 19 

svědků, a rychle se rozšiřovala zpráva o tzv. číhošťském zázraku, plánovalo vedení KSČ této události 

zneužít ke zdiskreditování katolické církve. Toufar byl 28. ledna 1950 unesen do Valdic a členové 

speciální instruktážní skupiny StB se snažili jej krutým mučením donutit ke lživému doznání, že pohyb 

křížku nějakým způsobem sám inscenoval. Toufar pak měl být později ve vykonstruovaném soudním 

procesu veřejně obviněn z podvodu a křesťanské náboženství ukázáno jako „podvodné opium 

pokrokového lidstva.“ Toufar se však neměl k čemu přiznat a ani technikům StB se nepodařilo sestavit 

podvodný mechanismus tak, aby fungoval. Po čtyřech týdnech bestiálního mučení Toufar 25. února 

1950 zemřel po operaci a KSČ jeho jména zneužila v propagandistickém filmu Běda tomu, skrze něhož 

přichází pohoršení.  

3) dále procesy vedeny dokonce proti vlastním členům KSČ: 

př. Rudolf Slánský – „Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem 

Slánským,“ byl vykonstruovaný politický proces, konaný na nátlak Stalina a SSSR roku 1952. Bylo 

vyneseno 11 rozsudků smrti. Stalin měl strach, že by se některé satelitní země sovětského bloku včetně 

Československa mohly osamostatnit jako Jugoslávie v čele s J. B. Titem. 

- Protikomunistický odboj = třetí zahraniční odboj 

- emigrace – exil – organizace: Rada svobodného Československa ve Washingtonu 

- vysílání „zakázaných stanic rozhlasu:“ 

 --- Svobodná Evropa z Mnichova  

--- BBC z Londýna 

--- Hlas Ameriky z Washingtonu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim_v_%C4%8Ceskoslovensku
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sbor_n%C3%A1rodn%C3%AD_bezpe%C4%8Dnosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/1948
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teror
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%AD_baroni
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miloslav_%C5%A0vandrl%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADho%C5%A1%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lede%C4%8D_nad_S%C3%A1zavou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(%C4%8C%C3%ADho%C5%A1%C5%A5)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADho%C5%A1%C5%A5sk%C3%BD_z%C3%A1zrak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_bezpe%C4%8Dnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bda_tomu,_skrze_n%C4%9Bho%C5%BE_p%C5%99ich%C3%A1z%C3%AD_pohor%C5%A1en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bda_tomu,_skrze_n%C4%9Bho%C5%BE_p%C5%99ich%C3%A1z%C3%AD_pohor%C5%A1en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vykonstruovan%C3%BD_proces
https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%BD_proces
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josif_Vissarionovi%C4%8D_Stalin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trest_smrti

