
K procvičování můžete využít i online výukové programy na www.didakta.cz 

Dějepis 8. roč. od 6. 4. 2020 

Tak tu máme krátký týden - normálně bychom se spolu potkali jenom jednou, takže mám pro 

vás jediné téma – České země ve 2. polovině 19. století 

1) Pročti si článek  na str.86 – 88 po Kulturní život české společnosti ( bude jako další téma) 

2) Proveď zápis do sešitu.  

3) Zkus si odpovědět na přiložené otázky.            

Zápis: 
České země ve 2.pol.19.stol. 

Po r.1860 obnovení polit.života – obnovení zem. sněmů 

2 politické směry : a) šlechticko – konzervativní  

                               b) nacionální a liberální  

z nich 2 politické strany → staročeši a mladočeši, snaha uplatnit austroslavismus (zrovnoprávnění Čechů) 

osobnosti : Palacký, Rieger, bratři Grégrové 

státoprávní boj : tábory lidu, 1871 – Fundamentální články → snahy po zrovnoprávnění  Čechů  

x tomu Maďaři - Fund. články zamítnuty → čeští poslanci opustili zasedání Říš. rady  i Zem.sněmů = 

prováděli tzv. pasivní politiku (konec 1879) 

industrializace (zprůmyslnění) čes.zemí :  

rozvoj potravin.prům. ( Polabí, Haná) a těžkého průmyslu- Ostrava, Kladno, Praha, Brno, Plzeň 

od r. 1879 aktivní politika – poslanci se vrátili do ŘR a ZS 

výsledky : 1880 Stremayrova jazyková nařízení 

1882 univerzita v Praze rozdělena na Karlovu (česká) 

                                                              Ferdinandovu (německá) 

počátky organizace dělníků – nejdříve svépomocné spolky, pak pol.strany 

1874 – Soc. dem . str.Rakouska 

1878 – Českoslovanská soc. dem. 

 

Vzhledem k tomu, že toto téma je trochu složitější, věřím, že se konečně odhodláte a začnete 

se ozývat na emailovou adresu. Ale vzhledem k tomu, že nikdo z vás nepíše, je vidět, že vám 

ani já ani dějepis nechybí. Pokud budete chtít přes email  „pokecat“  i čemkoliv jiném – třeba 

jak se máte ,co děláte, jestli se moc neflákáte (mimochodem později by se vám to mohlo 

vymstít), jestli vám nechybí kamarádi ve škole….. ozvěte se, budu rád. Už bych se s vámi 

taky rád viděl.  
 

Otázky k opakování 
1 a) Které dvě politické strany u nás vznikly v 60. letech 19. století? 
    b) Pomocí čeho se snažili Češi v r.1871 o své zrovnoprávnění ? Jak nazýváme politiku, kterou  vedli  
        č. poslanci, když nebyli Češi zrovnoprávněni ? 
     c) Jak se nazývala 1.dělnická strana, která u nás vznikla v 70.letech 19.stol.? 
     d) Vysvětli pojem aktivní politika  
 
2. a) Napiš jinak pojem zprůmyslnění 
     b) Která odvětví průmyslu se u nás nejrychleji rozvíjela ve 2. polovině 19. stol?      
     c) Ve kterých 2 oblastech se u nás ve 2. pol.19.stol nejrychleji rozvíjel těžký průmysl? 

 

V rámci možností si užijte Velikonoce s celou vaší rodinou a hlavně, ozývejte se mi, jak 

rozumíte – nerozumíte tomu, co máte jako samostudium, od příštího týdne snad on-line. 

Chybíte mi, chybí mi vtípky, legrace s vámi. 

Kusák 


