
6.května 2020, 9.A a 9.B. s bonusovým úkolem  
Tématem dnešního poznání je jeden z nejosudovějších okamžiků naší moderní historie – rok 1948, 
který znamenal definitivní konec demokracie a nástup totalitního režimu pod vedením KSČ 
(komunistické strany). Nevděčnou roli sehrál prezident Beneš, ale historie je vždy složitější, než na 
první pohled vypadá a při hodnocení musíme posuzovat nejrůznější okolnosti. 
Za normální výuky bychom si o tématu více povídali, na některé věci bych se vás zkusil ptát na základě 
názorných ukázek. V dané situaci však provedu základní zjednodušení – ty události se zkrátka staly a 
jistě na to mělo vliv i rozdělení Evropy. Určitě doporučuji zhlédnout některé videosekvence. 
Dole na stránce pod videoodkazy je zadání bonusového úkolu na procvičení práce s informacemi. 
 
Zápis:         (co je červeně, neopisuj) 
 

K doplnění lze využít učebnici na straně 127 a doporučuji podívat se na  videa 
 

Únorový převrat 1948 v Československu 
 
Na protest proti postupu komunistického ministra vnitra podalo dne  __ __ 1948 celkem ___ ministrů 
(čeští lidovci, národní socialisté a slovenští demokraté) demisi. Protože to byla menšina vlády (12 z 26), 
mohl je premiér Gottwald pouze vyměnit a záleželo na prezidentu _________, zda-li demisi přijme. 
Prezidenta veřejně podpořili jen ________, zatímco KSČ zaktivizovala své stoupence na demonstrace, 
což vyvolávalo dojem, že národ chce výměnu tzv. reakčních ministrů. Komunisté vytvořili též vlastní 
nezákonnou ozbrojenou složku – ______ ______ . Vojenskou pomoc ze SSSR Gottwald sice odmítl, 
ale jinak tlakem donutil E.Beneše 25.2.1948 k přijetí _______ a jmenování nových ministrů podle 
svého návrhu. Tím získali komunisté ve vládě většinu. Demisi nepodal a ve vládě mohl zůstat 
nestranický ministr zahraničí Jan Masaryk, ale 10.3.1948 za nejasných okolností zemřel - (sebe)vražda.  
 
Videa:  
 
http://www.stream.cz/slavnedny/795283-den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu-25-unor  - o únoru 1948 
 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/21251212008-vsechnu-moc-lidu-stalinovi-1948/video/  
-z cyklu českého století. Filmové zpracování  „Všechnu moc lidu Stalinovi (1948)“ trvá přes hodinu, ale 
doporučuji podívat se na závěrečnou stopáž od 58:35 (od 58.minuty, 35.sekundy), kdy komunistická delegace 
vedená Klementem Gottwaldem jede na Pražský hrad s cílem žádat od prezidenta již konečné rozhodnutí. 
 

 
Bonusový úkol 
 
Vypiš 5 klíčových pojmů (může to být osobnost), které nejlépe vystihují „ÚNOR 1948“ 
 

Pokyny k vypracování úkolu: 
- tzv. bonusový úkol je úkolem dobrovolným, při správném splnění pokynů bude ohodnocen 
- nadepiš ho v sešitě jasným nadpisem (téma), datem zpracování a svým jménem 
- opiš otázku 
- posléze uveď 5 klíčových slov. Nemusí se jednat jen o slova, která konkrétně zazněla 

v zápise nebo v předmluvě, ale může to být i slovo (sousloví), které vyjadřuje tvůj názor   
na dané téma nebo ze sdělených informací vyplývá jako stručný a jasný závěr  

- vyfoť a pošli na můj e-mail  do 13.května 2020 
 


