
Dějepis VIII.  4.5. 

Vzhledem k tomu, že máme kratší týden, budeme se zabývat pouze jedním článkem: 

Kapitalistická spol. na konci 19. Stol 

Učebnice str. 103- 105 – pročti si článek a pak si proveď zápis do sešitu.  

Následně zkus odpovědět na otázky za zápisem, tentokrát to bude o hledání na internetu. 

 

Zápis : 
Kapitalistická společnost ( 2.pol. 19.stol.) 

konec 19.stol. velký technický pokrok – rozvoj věd: 
lékařství – bakteriologie – Pasteur (vzteklina),  Koch ( TBC) 
Roentgen – paprsky k prosvícení hmoty 
Marie Curie – Sklodowská – výzkum radioaktivity 
Nobel – vynález dynamitu → nadace → Nobelova ceny 
1.automobily s výbušným motorem ( benzinový a naftový) – Daimler a Benz 
využití elektrické energie – Edison 
dynamo, elektromotor, oblouková lampa  (Křižík) 
telefon – Bell 
1896 – Marconi – bezdrátový přenos zpráv 
bratři Lumierové – kinematografie 
rozvoj chemie – umělá hnojiva, umělá hmota 
to vše vedlo ke vzniku nových průmyslových oborů 
kapital systém – osobní a hospodářská svoboda  

- na konci 19.stol začíná správní dohled státu 
- vzniká jednotné zákonodárství 

rozvoj bank  a akciových společností vedl ke vzniku monopolů (podnik, který ovládá trh nebo jeho podstatnou část) 
působí systém nabídka – poptávka 
prohlubují se rozdíly mezi bohatými a chudými zeměmi 
Sociální proměna společnosti: 

a) aristokracie 
b) buržoazie 
c) střední vrstvy 
d) dělníci (nejpočetnější) 

pod tlakem dělníků docházelo postupně k vytváření sociálního zákonodárství – zákony zlepšující postavení dělníků  
(např. zkrácení pracovní doby) 
objevují se snahy o emancipaci (zrovnoprávnění) – ženy – ve VB tzv. sufražetky 

- postupné zrovnoprávnění Židů 

 

Otázky 

1. Jakou nemoc označuje zkratka TBC a proč se s ní můžeme potkat jen zřídka? 

2. Jakou finanční částku získá ten, kdo získá Nobelovu cenu? 

3. Kolik držitelů Nobelovy ceny máme my? Kteří to jsou a za co ji získali? 

4. Kdy a kde byl vyroben první automobil se spalovacím motorem u nás? Jak jej  

    pojmenovali? 

5. Na počátku 20 století došlo k prvním úspěšným pokusům s létáním. Kdy a kdo uskutečnil  

    první úspěšný let na světě. Kdy a kdo to byl u nás, odkud kam doletěl? 

6. Kdo to byly sufražetky? 

 

Odpovědi očekávám do konce týdne na kecinot18@email.cz 

Pro zájemce nabízím možnost telekonference - středa 14.30 - 15.30– kontakt: 

https://telekonference.eu/join/koom2k 
 

Doufám, že se spojení podaří navázat .  
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