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Charakteristické rysy 2.světové války 

- nejhroznější válka v historii lidstva 
- byly setřeny rozdíly mezi vojáky a civilisty 
- asi 58 milionů obětí (odhad), polovinu tvořilo civilní obyvatelstvo 
- bojiště : Evropa, Asie + Tichomoří, Afrika(sever), všechny oceány 
- vál náklady 950 miliard $ 
- vál škody 4 000miliard $ 
- došlo k rozvoji moderní techniky (auta, letadla) 
- došlo k urychlení vědeckého výzkumu → radar, rakety, atom.energie(Openheimer) 

průmyslová výroba penicilínu (Fleming) 
o vítězství rozhodovaly : 1) vojenská síla  
                                        2) ekonomická síla 
svět se ocitl na pokraji celosvětové katastrofy 
došlo ke genocidě (vyhlazování) Židů – holocaust = 6 milionů zlikvidováno v KT 
celkem KT prošlo 26 milionů lidí (10 mil. zahynulo) 
charakteristika : ze strany Něm. = vedlo teroristickou a vyhlazovací válku 
protihitler. koal. = obrana lidskosti a demokracie 
avšak v SSSR po ukončení války utužena Stalinova diktatura 
 
 
Důsledky 2.sv. války  
 
Účast :61 zemí 
Bojovalo :110 mil. Lidí 
Oběti : 58 mil + 10 mil v KT 
Nejvíce postižené země :  SSSR ( 28 mil) Polsko, Jugosl., Německo ( 6 mil.) 
- proti Němcům uplatněn princip kolektivní viny 
změna politické situace : hlavními silami ve světě SSSR A USA → staly se supervelmocemi 
Německo na 40 let rozděleno (dem. čára - hranicí) západní Něm. = SRN 
                                                                                východní Něm. = NDR (DDR) satelit SSSR 
sovětská diktatura uplatňována ve státech střední a východní Evropy ( státy osvobozené sovět. armádou) 
rozložena koloniální soustava 
Čína se připojila k socialistickým státům 
vyhlášen IZRAEL = židovský stát na Blízkém východě – střetávání s muslim. světem 
střetávání dvou ideologií demokracie a komunismu → ten se šířil ve světě díky vítězství SSSR ve válce a 
poválečnému hospodář.chaosu  
 
 
 
 
 
 
 



Mír po válce 
 
1.období – spolupráce velmocí :  
- vznik OSN  
- potrestání válečných zločinů : 
- Norimberk – Mezinár. soudní tribunál → 21 obžalovaných ⇒ 11 rozsudků smrti 
- Tokio – 28 obžalovaných ⇒ 7 rozs. smrti 
- podpisy smluv s poraženými státy 
 
Pak ale konfrontace mezi SSSR a USA, zejména v oblasti ideologie : 
SSSR ⇒ marxismus – leninismus = stalin. model socialismu ( total. režim) 
USA ⇒ demokracie, osobní svoboda, tržní ekonomika 
 
USA po válce : 
- hospodářsky nejsilnější a nejvyspělejší zemí světa 
- vlastnily atom. bombu, nejsilnější námoř. a letectvo 
- byly na nich závislé západoevrop. země ( dluhy) 
zahran. politiku řídil H. Truman → prosazoval aktivní účast USA při utváření povál. světa 
a odpor proti sovětizaci stř.a vých. Evropy 
 
SSSR po válce: 
-obrovské materiál. škody a mnoho obětí → požadavek velkých válečných reparací 
- posílen vojensky i politicky 
- byla posílena Stalinova diktatura = budování dalších gulagů 
- zahran. pol. : udržování početné armády, mnoho konvenč. zbraní ( nejvíce tanků) 
                         nedůvěra vůči Američanům a Angličanům 
 
 
 
Otázky k opakování 
1. Jakou válkou v historii lidstva 2. sv. v. byla? Jaké rozdíly v ní byly setřeny?  Kolik lidských obětí bychom 
v ní napočítali? 
 Kolik z toho bylo civilistů? Vyjmenuj hlavní bojiště 2. sv. v. Která moderní technika se rychle rozvíjela? 
Vývoj které techniky  
 umožnil vědecký výzkum? Co rozhodovalo o vítězství ve válce? Vysvětli pojem genocida? Jak nazýváme 
genocidu Židů? 
 Kolik jich nacisté zlikvidovali v KT ? Kolik lidí KT prošlo? Kolik lidí se z KT nevrátilo? 
O jakou válku se jednalo ze strany ně.? O jakou ze strany vítězů? K čemu došlo po skončení války v SSSR? 
 
2. Kolik zemí bojovalo ve 2.sv.válce? Kolik lidí se jí zúčastnilo? Kolik obětí přinesla? Které země byly nejvíce 
postižené? 
Co bylo uplatněno vůči Německu? Které země se po skončení války staly nejdůležitějšími ve světě? Co se 
stalo s Německem?  
Jak bylo rozděleno? Kde v Evropě se začala prosazovat sovětská diktatura?  Co se stalo s koloniální 
soustavou? Ke komu se připojila Čína?  Jak se nazývá stát, který vytvořili Židé, kdy jej vyhlásili, kde tento 
stát vznikl  komu se musí neustále bránit? 
Které 2 ideologie se po válce začaly střetávat? Díky čemu se ve světě začal šířit komunismus ? 
 
3. Jak se v 1. období po válce projevovala spolupráce vítězných mocností? Kde a s jakým výsledkem 
probíhaly soudy s válečnými zločinci.  K čemu začalo docházet mezi vítěznými velmocemi (USA x SSSR). 
Charakterizuj USA po válce, díky čemu byly velmi silné? Proti čemu vystupoval Truman?  
Charakterizuj SSSR po válce. Vůči komu měli Rusové velkou nedůvěru? 


