
D7 - 20.
Dobrý den, děti, ráda bych vám nejdříve sdělila, jaká bude
organizace práce v dějepise do konce školního roku. 
Tento týden vás čekají poslední dva nové "testy", příští
týden už bude pouze jeden, opakovací. 
Poté si již projdu všechny vaše výsledky (jak ty školní, tak
online), podívám se, jak úspěšně jste vše zvládli, ale velmi
důležité pro mě bude i to, jak zodpovědně jste přistupovali
k plnění povinností. Následně se rozhodnu  o vašem
hodnocení za 2. pololetí školního roku a každého z vás
budu koncem příštího týdne informovat, jakou známku mu
z dějepisu dám. 
Pokud budu u některých z vás stále nerozhodná, dostanete
ještě jednu práci, která mi v rozhodování pomůže.
V červnu si společně připomeneme jenom některá slavná
výročí, ale to už bude navíc.

A co nás čeká dnes?
 
 
1, Opakování vlády Habsburků v 16./17. stol.
2, Třicetiletá válka

1. Spojuj pojmy a osobnosti se správnou charakteristikou:

1. byrokracie panovník, který trpěl duševní chorobou,
miloval umění a vědu, jako centrum své říše
vybral Prahu, vydal Majestát o náboženském
smíru

2. Matyáš prosazování katolického náboženství, často i
velmi tvrdou formou a nátlakem

3. Rudolf II. vydávání nařízení a vláda z jednoho místa ve
státě

4. rekatolizace panovník, který nedodržoval Majestát o
náboženském smíru a tvrdě prosazoval
rekatolizaci

5. centralizace vše se řídí přes úřady a vládní nařízení

6. tajná policie výzvědná služba, která chrání panovníka a
snaží se zachytit jakýkoliv projev odporu



Třicetiletá válka (1618-1648)
Jedná se o první opravdu celoevropský konflikt, který trval od 1618 do 1648.
 
Jaké byly předpoklady, že vznikl až tak velký konflikt?

manufaktury vyrobily dostatek zbraní, bylo už dost silnic, po kterých se mohla vojska rychle přesouvat, přísun drahých
kovů a bohatství z kolonií umožňoval vyzbrojit armády z žoldnéřů (vojáci bojující za plat)

 
Jaká byla příčina tohoto konfliktu?

Habsburkové rozšiřovali své území, čehož se ostatní státy bály
státy severní Evropy a jejich boj o Severní a Baltské moře

 
Jaká byla záminka k vypuknutí války?

náboženské problémy (katolíci x protestanti)
boj o moc a bohatsví

 
 
Vše to začalo u nás, v Čechách, tzv. stavovským povstání....
 
 

2. České stavovské povstání
Pracuj s učebnicí 147 - 148 a
vyber správnou možnost:

Císař Matyáš sídlil ve Vídni, v Praze jej zastupovali dva . 

V Čechách přestávali dodržovat Rudolfův majestát = přestávali respektovat

. Protestanti si stěžovali u císaře, ale ten nijak nevyhověl. 

Nespokojení stavové vtrhli do kanceláře místodržících na Pražském hradě a vyhodili je z oken - tzv. druhá

To se stalo, skoro na den přesně ke dnešnímu datu, před 402 roky - 23.5.1618.

Císař to považoval za vzpouru, vypuklo povstání, a tím i celá válka.

Matyáš zemřel v r. 1619 a čeští stavové si zvolili novým králem Fridricha Falckého, který byl a

zároveň příbuzný anglického krále, v jehož pomoc a podporu doufali. Marně...

V rozhodující bitvě 8.11. na čeští stavové .

Novým králem se stal katolík Ferdinand II., kterého již dříve navrhoval Matyáš, a válka se přesunula mimo české území
(později se k nám ještě vrátila ve 30. letech, kdy do Čech vtrhli Švédové. Ti si zde při svém boji proti Habsburkům odnesli
jako válečnou kořist spoustu pokladů ze sbírek Rudolfa II.)
 



3. Pro Čechy začaly opravdu těžké
časy:
Srovnej řádky do správného
pořadí, aby vznikl souvislý
smysluplný text. Pokud
potřebuješ nápovědu - přečti si v
učebnici část České země za
třicetileté války - str. 149.

 
 
Začala násilná rekatolizace. Jediné povolené náboženství bylo katolické.  Pro protestanty, kteří zde žili, to znamenalo...

___: s češtinou (do té doby byla úřední jen čeština).

___: Habsburky, stavy ztratily možnost zasahovat do politiky, němčina byla zrovnoprávněna 

___: buďto přestoupit na katolickou víru nebo velké utlačování a pronásledování. 

___: řada vzdělanců - např. J. A. Komenský.) Kromě této emigrace byli přímo potrestáni

___: účastníci odboje, a to když 27 českých šlechticů bylo popraveno na Staroměstském náměstí a 

___: Mnozí z nich začali kvůli tomu z Čech odcházet. (odhaduje se až 30 000 lidí, z toho i velká

___: byl jim zabaven majetek. (stalo se 1621). Novým zákoníkem tzv. Obnoveným zřízením zemským

___: se  jediným povoleným náboženstvím stalo katolické, český trůn byl nadále dědičný pro 



4. Důsledky třicetileté války:

Třicetiletá válka připravila lidem obrovské útrapy - byly oblasti, kde zemřela až polovina obyvatelstva, v Čechách asi
1/3, kromě válčení museli lidé snášet hladomor, nemoci, vykořisťování ....
Zvýšila se robota, úpadek byl v zemědělství i řemeslech. 

 
Konec války byl politiky dohodnut na mírových jednáních, kterým se říká Vestfálský mír. Nelze jednoznačně jmenovat
nějakého vítěze, zbídačené byly všechny státy, snad lze jen říct, že některé dopadly trochu lépe a jiné hůře.

Zde je již vaše poslední otázka. 
Rozhodni, které státy z tohoto konfliktu vyšly lépe a které hůře:
Pracuj s učebnicí str. 150 - 151 Důsledky třicetileté války (1. odstavec)
 

1. Španělsko Státy, které dopadly lépe (3): Státy, které dopadly hůře
(2):

2. Habsburská monarchie (v rámci Evropy) Státy, které dopadly lépe (3): Státy, které dopadly hůře
(2):

3. Švédsko Státy, které dopadly lépe (3): Státy, které dopadly hůře
(2):

4. Nizozemí Státy, které dopadly lépe (3): Státy, které dopadly hůře
(2):

5. Francie Státy, které dopadly lépe (3): Státy, které dopadly hůře
(2):



5. Pro zájemce zde
nechávám odkaz na

dvě videa o třicetileté
válce a bonusovou
otázku. Pěkné dny

všem!

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/bitva-na-bile-hore-152442
(7 minut)



* Bonusová/dobrovolná otázka: Jak se přezdívalo králi Fridrichu Falckému (vládl v době stavovského povstání)
kvůli délce jeho panování?

VAŠE VYPRACOVÁNÍ:

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/bitva-na-bile-hore-152442

