
Zdravím deváťáky a posílám další úkoly z dějepisu. 

Prostudujte si látku v učebnici – str. 83 – 84 a přepište následující 

poznámky. Zároveň chci připomenout některým žákům, kteří dosud 

nesplnili úkol z minulého týdne (otázky týkající se únorových 

událostí), aby tak učinili do středy 22. 4. (posílejte pouze odpovědi – 

na mail:  skola@zskasejovice.cz) 

HLAVNÍ  VÝVOJOVĚ RYSY  ZÁPADNÍCH  STÁTŮ 

- charakteristickým jevem – demokratické rysy státního a společenského 

uspořádání a fungování svobodné tržní ekonomiky = liberálně 

demokratický společenský systém 

- respektování lidských a občanských práv 

- vedoucí světovou mocností po 2. sv. válce – USA – velký hospodářský 

vzestup, nízká nezaměstnanost, výrazný vzrůst mezd (nebyl důvod 

k sociálním nepokojům), prezidenti – F. D. Roosevelt h. Truman, D. 

Eisenhower – liberální demokracie) – svobodná a snášenlivá společnost 

- americký systém založen na principu: „všichni lidé jsou stvořeni svobodní 

a sobě rovní“ 

- počátek 50. let – v USA strach z šířícího se komunismu (v SSSR též 

vyrobena jaderná zbraň)  - dochází k pronásledování lidí sympatizující 

s komunistickou ideologií a komunistickými státy. Podle neblaze 

proslulého senátora J. McCarthyho celá kampaň nazývána mccarthismus, 

pronásledován byl např. Charles Chaplin (toto protidemokratické hnutí 

trvalo až do r. 1954) 

- v 60. létech – vzrostlo hnutí proti rasové diskriminaci (útisk se týkal  

Američanů, Mexičanů a Portorikánců černé pleti), probíhalo hl. na jihu 

USA, v boji za práva černochů vstoupil ve známost pastor Martin Luther 

King – nositel Nobelovy ceny míru, v roce 1968 byl zavražděn 

- západoevropské státy – v dubnu 1949 – vytvořily vojensko – politický 

blok NATO = Severoatlantický pakt, důvodem byla obava z nové 

možné války, v čele NATO stály USA, postupně se členy stalo 16 států 

- na přelomu 50. a 60. let došlo v západní Evropě k hospodářskému a 

sociálnímu rozkvětu – vzrostla průmyslová výroba, za podpory 

amerického kapitálu dosáhla velkého rozkvětu Spolková republika 

Německo 

- postupně se vytvořila 3 nejdůležitější světová centra:  



1) USA 

2) Japonsko 

3) Vyspělé státy západní Evropy – ty se v roce 1957 spojily 

v hospodářské seskupení EHS (Evropské hospodářské společenství), 

jeho členy se staly: Francie, Itálie, Spolková republika Německo, 

Belgie, Holandsko a Lucembursko, v roce 1972 přistoupila Velká 

Británie. V polovině 90. let dostalo toto seskupení název Evropská 

unie 

Od 70. let ovlivňovala vývoj ve světě skupina 7 průmyslově nejvyspělejších a 

finančně nejsilnějších států, označovaných zkratkou G7 – Kanada, Velká 

Británie, Francie, Spolková republika Německo a Japonsko 

 


