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ROK POVÁLEČNÝMI
DĚJINAMI ROK 
ZA ROKEM_PO ROCE

PRVNÍ POVÁLEČNÉ VOLBY
Vyhledejte ve výstavě tento obrázek, prohlédněte si jej 
a porovnejte s fotografiemi politiků. Přiřaďte fotografie k tvářím 
na obrázku a odpovězte na tyto otázky:

A_ Jak rozumíte otázce v nadpisu nad obrázkem? 
B_ Ve vztahu k nadpisu se pokuste osvětlit text pod 
obrázkem.
C_ Přemýšlejte, proč jednotlivé postavy hrají právě 
na takový typ hudebního nástroje.
D_ O jaký typ pramene se jedná?
E_ Pokuste se odhadnout politické sympatie jeho autora.

  1945–1949

KONEC VÁLKY A NOVÁ VLÁDA

A_ Z textů publikovaných na panelu přehledně vypište 
zásadní politické a etnické změny v poválečném 
Československu.
B_ Zamyslete se nad tím, jaké měly v dalších letech  
tyto změny důsledky.
C_ Zjistěte z jiných zdrojů, jak vznikla a co byla: 

Česká národní rada

tzv. Košická vláda

Národní fronta

1

2

V ČSR
UDÁLOSTI

Tak začínáme. Žádný sólo, žádný frajkumšty. Teď hrajeme 
po česku a pro všechny. Karikatura Ondřeje Sekory, 1946.

„Dosud řídil Mou vlast Rafael Kubelík. Jsem zvědav, 
kdo ji bude řídit teď?“

Zdeněk Fierlinger 
předseda ČSD

Petr Zenkl 
předseda ČSNS

Klement Gottwald 
předseda KSČ

Jan Šrámek 
předseda ČSL

F_ Z grafu na panelu zjistěte výsledky parlamentních 
voleb v roce 1946.

ÚNOR 1948 A NOVÉ ČESKOSLOVENSKO

A_ Ze tří publikovaných textů vypište zásadní 
odlišnosti v hodnocení únorových událostí roku 1948 
v Československu.
B_ Na základě textu charakterizujte zásadní odlišnosti 
„nového Československa“ po únoru 1948.
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  1950-1954
VE ZNAMENÍ PROCESŮ

A_ Vyhledejte v textech na panelu informace o dvou 
politických procesech. Odhadněte, v čem se tyto dva 
zásadní procesy lišily a co je naopak spojuje.

B_ Objasněte vztah mezi obrázkem a texty na obálce.
Co chtěli autoři takovým obrázkem čtenáři sdělit či 
naznačit? Zjistěte, na jaké historické události či období 
obálka vědomě odkazuje.
C_ Zjistěte, z čeho pramenil strach československých 
občanů na počátku 50. let. V této souvislosti interpretujte 
verše Jana Zahradníčka.
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MĚNOVÁ REFORMA A KOLEKTIVIZACE

A_ Na základě textů z panelu vytvořte vlastní podobu 
slovníkových hesel:

měnová reforma

kolektivizace

B_ Popište na základě vašeho odhadu či znalostí reakce 
obyvatel, které poznamenala měnová reforma a kolektivizace. 
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V ČSR
UDÁLOSTI

  1955-1959

STALINŮV POMNÍK

A_ Vyhledejte ve výstavě fotografii Stalinova pomníku. 
Zjistěte z textů, kdy, na jakém místě a proč byl tento 
pomník postaven. 
B_ Popište postavy, které jej tvoří, a vysvětlete lidový  
název pomníku.
C_ Zjistěte z textu osud jeho tvůrce a z dalších zdrojů  
osud samotného pomníku.

SPARTAKIÁDA A STAV BY MLÁDEŽE

A_ Na základě textů z panelu vytvořte vlastní podobu 
slovníkových hesel:

spartakiáda

stavba mládeže

B_ Doplňte texty do komiksových bublin dle vlastní 
fantazie: 

SPISOVATELÉ A SVĚDOMÍ

A_ Najděte na panelu text Františka Hrubína z roku 
1956 a určete, ke komu tak naléhavě promlouvá.
B_ S ohledem na dobovou atmosféru a realitu objasněte 
smysl Hrubínovy řeči.
C_ Kterým slovům v textu nerozumíte? Odhadněte jejich 
význam a svůj výklad konfrontujte s jinými zdroji.

  1960-1964

NOVÁ ÚSTAVA A STÁTNÍ ZNAK

Vyhledejte na panelu dobový text o „socialistickém 
společenském zřízení v ČSSR“.
A_ Zjistěte, kdo vypracování nové ústavy inicioval a odkud 
její tvůrci mohli zřejmě čerpat inspiraci.
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B_ Vypište z textu, co tato ústava „zakotvuje“, čeho je 
„výrazem“, co „rozvádí“ a co „rýsuje“?
C_ Vyhledejte na panelu vyobrazení československého 
státního znaku zavedeného v roce 1960.  Zamyslete se nad 
tím, zda jste jej již viděli a dle vzpomínek či volné fantazie 
doplňte text, který státní znak popisuje. Správnost svých 
odpovědí si následně ověřte v encyklopedii či na internetu: 
Státní znak ----- NÁZEV STÁTU ----- tvoří ----- BARVA 
----- štít tvaru husitské ----- TYP ŠTÍTU ----- s -----TYP 
HVĚZDY ----- hvězdou v horní části, na kterém je ----- 
BARVA----- dvouocasý lev nesoucí na hrudi červený štítek 
s -----BARVA----- siluetou Kriváně a vatrou zlaté barvy. 
Kresba znaku je zlatá.
D_ Vypište všechny detaily, ve kterých se tento znak liší 
od současného znaku České republiky.
E_ Vysvětlete, proč byly tehdy nové prvky státního znaku 
zavedeny a co měly symbolizovat.

V ČSSR
UDÁLOSTI

PROMĚNY NADĚJÍ

A_ Na základě textů na panelu definujte ekonomický stav 
země a proměny československé společnosti v první půli  
60. let.
B_ Charakterizujte projevy politického či kulturního 
„uvolnění“ v tomto období.

  1965-1969

VLASATCI

A_ Z textů na panelu zaznamenejte oficiální důvody, proč 
byli „vlasatci“ pronásledováni. Odhadněte, co nošení 
dlouhých vlasů pro mladé znamenalo.
B_ Pokud si myslíte, že za akcemi proti těmto mladým 
lidem byly i jiné než oficiálně uváděné důvody, vypište je 
a zkuste odhadnout, proč je představitelé režimu veřejně 
nesdělovali.

PRAŽSKÉ JARO A OKUPACE

A_ Vlastními slovy objasněte s pomocí textu na panelu 
význam pojmu „pražské jaro“.
B_ Na panelu vyhledejte karikatury tehdejších 
československých politiků a odhadněte, proč je zachytili 
kreslíři právě v takových podobách či pozicích.
C_ Z textů zjistěte, kdy a jakým způsobem bylo „pražské 
jaro“ v Československu násilně přerušeno.
D_ Doplňte texty do komiksových bublin dle vlastní 
fantazie: 

NÁSTUP NORMALIZACE

A_ Vytvořte vlastní definici slova „normalizace“ a časově 
tento proces vymezte. Pokud znáte pro toto období jiné 
označení, zaznamenejte je také. Svá zjištění doplňte 
informacemi z textů na následujícím panelu k období 
1970-1974.
B_ Vypište z textů na obou panelech základní změny, které 
nastaly s nástupem normalizace.

  1970-1974

EMIGRACE

A_ Z textů na panelu vypište, co mohlo být pro člověka 
po okupaci v roce 1968 důvodem pro odchod do emigrace. 
B_ Pokud jste se dozvěděli z dalších zdrojů (rodinné 
vyprávění, dějepisná hodina, média, filmový dokument aj.)  
o dalších důvodech emigrace, zaznamenejte je:

C_ Zapište vše, co byste odchodem do emigrace ztratili:

SLIB A „ZÁVADNÉ KNIHY“

Na panelech vyhledejte text věnovaný „závadným 
knihám“ a slib pedagogického pracovníka. 

A_ Vypátrejte souvislosti mezi oběma procesy – vyřazování 
knih a organizování slibů na počátku normalizace. 
Proč byly zaměřeny právě na knihy a učitele?
B_ Jaké konkrétní cíle jejich organizátoři sledovali a co si 
od těchto akcí slibovali?
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V ČSSR
UDÁLOSTI

HUSÁKOVY DĚTI

A_ Na základě textů z panelu vytvořte vlastní 
podobu slovníkových hesel:

Husákovy děti

babyboom
 
B_ Z textu zjistěte příčiny a důsledky silné populační vlny 
z počátku 70. let.

  1975-1979

DOPIS HUSÁKOVI

A_ Zjistěte z textů na panelech, kdy a proč Václav Havel 
napsal dopis Gustávu Husákovi.
B_ Vypátrejte, jakou měl dopis formu, kde byl publikován 
a jak na něj adresát reagoval.
C_ V bodech zaznamenejte, které lidské vlastnosti a sklony 
dle mínění Václava Havla normalizační režim v lidech 
probouzel či prohluboval.

1. MÁJ – „SVÁTEK PRACUJÍCÍCH“

A_ Popište situaci zachycenou na fotografii. 
Postupujte po jednotlivých prostředích:
prostor nad tribunou
tribuna 
prostor pod či před tribunou
B_ Určete významové vztahy a souvislosti mezi 
jednotlivými prostředími.

ESTABLISHMENT A UNDERGROUND

Vlastními slovy objasněte původní význam těchto 
anglických slov a poté na základě četby textu určete jejich 
význam v českém normalizačním prostředí.

CHARTA 77 A ANTICHARTA

A_ Přiřaďte karikaturu ke konkrétnímu textu na panelu 
a vysvětlete její význam.

B_ V bodech objasněte cíle Charty 77.
C_ Na základě textu z panelu popište reakci komunistického 
režimu na zveřejnění Charty 77. Pojmenujte cíle, které 
představitelé komunistické strany tímto postupem 
sledovali.

  1980-1984

JAZYK MOCI

Vyhledejte na panelu text Lubomíra Štrougala z roku 
1980 a vyzkoušejte si jej přečíst nahlas.
A_ Podtrhněte místa, pod kterými si neumíte nic 
konkrétního představit.
B_ Odlišně označte naopak místa, kterým plně rozumíte.
C_ Zamyslete se nad tím, co si z tohoto televizního projevu 
mohl divák v roce 1980 odnést.

LITERATURA ZA SOCIALISMU

A_ Vypište z textu Jana Kozáka cíle tvůrčího snažení 
spisovatele v socialistickém Československu.
B_ Z dokumentu Charty 77 zaznamenejte konkrétní příklady 
respektování tvůrčí svobody v ČSSR.
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V ČSSR
UDÁLOSTI

TELEVIZNÍ IDYLA?

A_ Interpretujte anekdotu.
B_ Popište, koho a co zobrazuje?
C_Objasněte, co anekdota vypovídá o životním stylu 
v období normalizace?

  1985-1989

Časopis Dikobraz 5/1984

GORBAČOV V PRAZE

Vyhledejte na panelu texty, které se vztahují k návštěvě 
Michaila S. Gorbačova v ČSSR.

A_ V bodech shrňte význam jeho návštěvy
pro běžné obyvatele ČSSR
pro vrcholné představitele KSČ.
B_ Pojmenujte, v čem byla tato návštěva zásadně jiná 
než všechny dosavadní příjezdy sovětských státníků? 
C_ V bodech shrňte nebezpečí, před kterým Václav 
Havel varoval.

Interpretujte karikaturu z časopisu Listy v kontextu:
A_ povahy československého politického režimu 
B_ Gorbačovovy politiky „přestavby“

OSMIČKOVÝ ROK

Vyhledejte na panelu leták nezávislých iniciativ z října 1988.
A_ Vypište z tohoto dobového dokumentu základní 
informace o připravovaných akcích.
B_ Vlastními slovy vyložte význam použitého obrázku 
a jeho souvislost s textem.
C_ Odhadněte, jak byl tento leták vytvořen a distribuován.
D_ Do tabulky vypište, které nezávislé iniciativy a sdružení 
akce svolávaly. Pojmenujte na základě vlastních vědomostí 
či odhadu (podle názvu), jaké základní cíle sledovaly. 
Z dalších zdrojů si správnost svých odhadů ověřte, 
vypátrejte další doplňující informace a vepište je do tabulky.

název iniciativy,  
sdružení

základní 
cíle

vznik,
založení

výrazné 
osobnosti

PÁD KOMUNISTICKÉHO REŽIMU

A_ Ve stručných bodech shrňte příčiny listopadové revoluce 
roku 1989:
B_ Vypátrejte hlavní události, které ji spustily a následně 
provázely:
C_ Zhodnoťte její výsledek:
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