
Dějepis 9. ročnik  (30.3. -3.4.) 

1. Pročti si článek Poválečné Československo (str. 87 – 91v učebnici) 

Text psaný prokládaným písmem není nutné studovat, žlutý rámeček pro pochopení 

následujícího textu ano! Stejně tak žlutý rámeček na str. 91  

Článek je dlouhý, takže ho rozdělíme  A) str.87 – 89 po Česko – slovenský vztah 

                                                              B) str. 89 – 91  

 Žlutý rámeček o Benešovi vynechej, ale prostuduj výsledky parlament. voleb, hlavně  

kolik % která strana získala. Vyjde ti, proč komunisté získávali stále větší moc. 

2. Opiš si do sešitu zápis (pokud máš možnost si ho vytisknout, zjednodušíš si práci, ale 

budeš si hůře pamatovat!!!) 
Poválečné Československo 

- po ukončení války – rozvoj politického a veřejného života 

- přesvědčení o nutnosti spojenectví se SSSR a úpravě vnitropolitických poměrů 

- prezidentem Beneš 

- KSČ rozdělena na KSČ a KSS 

- domácí odboj bez účasti ve vládě 

- uplatňován KVP = budování nového režimu podle představ KSČ 

- nové orgány stání správy – národní výbory 

územ. změny – pod tlakem SSSR smlouvou odstoupena Pod. Rus – červen 1945!!! 

Politický systém → Národní fronta -  v ní pol. strany, které nekolaborovaly = omezení opozice 

4 pol. strany určovaly politiku státu, 3 strany se hlásily k socialismu 

významnou silou ROH, partyzáni a Sokol 

hospodářské změny: 

znárodnění podniků  s více jak 500 zaměstnanci,  základy plánovaného hospodář. 

pozemková reforma – půda zabavená kolaborantům a zrádcům (nejvíce v pohraničí) přidělována o rozloze 

13 ha 

opatření v sociální oblasti 

česko – slovenský vztah – Slováci snaha o federaci, ale asymetrické uspořádání stát. orgánů =  

neuskutečněno 

povál. zákonodárství – a) dekrety prezidenta  

                                     b) x zrádcům a kolaborantům mimořádné soud  

1) lidové → K.H. Frank   

2) národní → J.Tiso 

28.10.1945 Prozatímní NS → postupně z Dekretů prezidenta → zákony 

ozbrojené složky – a) armáda – podle sov. vzoru v armádě osvětoví důstojníci  

                               b) policie → SNB 

květen 1946 1.povál volby – 1. KSČ ?, 2. Nár. soc.,3. Lid.str.,4. Dem. str.(Slovensko),5.SDS 

podle výsledků voleb předsedou vlády jmenován Klement Gottwald 

3. Zkus si odpovědět na otázky :  

Jaké oblasti života se u nás rozvíjely po 2. sv. válce? Jaké přesvědčení začalo převládat? 
Kde byla jmenována 1. poválečná vláda? Kdo byl prezidentem? 
Kdo ztratil účast na řízení státu? Podle čeho byl budován nový režim? Jak se nazývaly nové orgány státní správy? 
O jaké území a jak jsme přišli v červnu 1945? Do jaké organizace byly sdruženy politické strany? Které politické strany 
u nás nesměly po ukončení války fungovat? Co tím bylo vyrušeno? K jakému programu se  hlásily 3 politické strany? 
Kdo patřil, kromě politických stran, k důležitým silám ve společnosti? 
K jakým významným změnám došlo v oblasti průmyslu? K jakým v oblasti zemědělství? 
Proč byl složitý vztah mezi Čechy a Slováky? Popiš poválečné zákonodárství. Proč byly vydávány dekrety prezidenta? 
Kdy se z nich staly zákony? K jakým změnám došlo u ozbrojených složek?  
Kdy se konaly 1.poválečné volby? Jaký byl jejich výsledek a jaký to mělo důsledek? 

K lepšímu pochopení učiva doporučuji zhlédnout filmy: 

Po strništi bos – zejména konec  = divoký odsun Němců 

Obecná škola – zaměř se na diskuzi Svěráka s Třískou o volbách 


