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DĚJEPIS – 8. ROČNÍK – TÝDEN OD 20.4. DO 24.4. 2020 

POZOR!!! U UČEBNICE SE JEDNÁ O DRUHÝ DÍL!!! 

PROČTI SI DANOU LÁTKU V UČEBNICI A PŘEPIŠ SI POZNÁMKY DO SEŠITU 

ČESKÉ ZEMĚ A HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ 

– učebnice, II. díl str. 37–38 

• roku 1805 bylo rakouské vojsko poraženo v bitvě u Slavkova (v době napoleonských 

válek) 

• roku 1806 se rozpadla Svatá říše římská národa německého (Německo) =˃ 

Habsburkům zůstal pouze titul rakouského císaře 

• v roce 1815 rozhodl Vídeňský kongres o nové uspořádání Evropy po napoleonských 

válkách 

• vytvořil se Německý spolek (34 států), jeho součástí bylo i habsburské území (české a 

rakouské země) 

• habsburskou monarchii spravoval císař FRANTIŠEK II. (1792–1835, jako rakouský 

císař František I.) 

• opustil politiku reforem =˃ byla zavedena reakční absolutistická vláda (reakční = 

zpátečnická) 

• zahraniční politiku řídil kancléř Klemens Václav METTERNICH =˃ nastolení 

metternichovského absolutismu 

• Metternichovou manželkou byl Eleonore Kounicová, patřilo mu panství Kynžvart 

v západních Čechách  

• jeho snahou bylo čelit všem projevům. které vycházely z osvícenského absolutismu a 

francouzské revoluce 

• znaky metternichovského absolutismu:  

a) policejní aparát 

b) přísná cenzura 

• důsledky: 

a) zpomalení společenského vývoje 

b) pomalý nástup průmyslové revoluce 

                                                     
Císař František II.                                                   zámek Kynžvart                       Kancléř Klemens Václav Metternich 

Zdroj:   

https://cs.wikipedia.org/wiki/Klemens_Wenzel_von_Metternich 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_I._Rakousk%C3%BD 

https://www.zamek-kynzvart.eu/cs/cs/fotogalerie/38537-zamek-kynzvart-ze-vsch-uhlu-autor-radek-

mica 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Klemens_Wenzel_von_Metternich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_I._Rakousk%C3%BD
https://www.zamek-kynzvart.eu/cs/cs/fotogalerie/38537-zamek-kynzvart-ze-vsch-uhlu-autor-radek-mica
https://www.zamek-kynzvart.eu/cs/cs/fotogalerie/38537-zamek-kynzvart-ze-vsch-uhlu-autor-radek-mica
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ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ  

(POSLEDNÍ TŘETINA 18. A PRVNÍ POLOVINA 19. STOLETÍ) 

PŘEDPOKLADY ČESKÉHO NÁRODNÍHO OBROZENÍ – učebnice str. 38–39 

• myšlení lidé bylo ovlivněno Velkou francouzskou revolucí a revolucí v Americe (boj 

osad za nezávislost) 

• dále bylo ovlivněno osvícenskými myšlenkami 

• vliv romantismu a jeho idejí 

• docházelo ke změnám v průmyslu 

• nastal rozvoj přírodních věd 

• začínají se vytvářet nové společenské vrstvy =˃ vzdělanější část společnosti 

• sílí vlastenectví 

• vývoj v habsburské monarchii byl zpomalen metternichovským absolutismem 

VÝZNAM ČESKÉHO JAZYKA 

• český jazyk byl na vysoké úrovni již v dřívější době 

• úředním jazykem ovšem byla němčina – používala se na úřadech, vyšších stupních 

škol, v němčině byly knihy, noviny, vědecká díla a další  

• cílem českého národního obrození bylo oživení (probuzení) českého jazyka, jeho 

proniknutí do vyšších společenských vrstev (i zde se mluvilo německy) 

 

 

 


