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Soudobé děiiny

#ffi
"EPffi
ffi

ffi
ffiE

ffi;
i*. €h

ffi

$
"s*@

ffi
ffi

ffi
ffi

#

-tu:

&5,

Ěrp

ffi*

ffi

ffi
ffi
ffi

Pojdme učit tak, abydějepis

Badatelská učebnice soudobých dějin provází dějinami od konce p

světové váLky až po události 21' století bez stránek přeptněných falr

a v souvislostech, které jsou potřebné nejen k pochopení historie,
ale i ke vztahu událostí historických a současných.

Učebnice je v naší zemi výraznou inovací, neboť vychází z konstrt
vistického přístupu založeného na interpretaci pramenů a práci st
rozvijí historickou gramotnost a s[ouží k tvořivé a badatelské prá

Nejde tedy o to naučit žáky historii přeříkávat, ale naučit je
o minulosti přemýšlet: Proč se události dějí? Jaké ma jí dopady?

Jak porozumět lidem, kteří žiti v minutosti?

V badatelském přístupu k výuce se učiteI stává moderátorem
hodiny a h[avními aktéry jsou žáci, kteří prací s jednotlivými
zdroji hledají odpověd' na badate[skou otázku,
jež uvozuje každou kapitolu.

Na tvorbě konceptu jsme si společně s autory 
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a vše proběhlo bez jakýchko|i komp|ikací.
Zároveň pracova|i s velkým zájmem.,'

precizovali ho a průběžně ověřovali pltota:"'I 
, 

l
na vybraných školách v průběhu posledních pěti [et. 

I

Jsme hrdí, že tuto naši metodu považuje MšMT
za perspektivnía usiluje ojejí rozšíření. Zároveň se
naše nakladatelství sta[o se svou sadou badatelské učebnir
badate[ského pracovního sešitu a příručky učite[e partner(
projektu ,,Dějepis+', do něhož se od září 2021 zapoji[o více
než dvě stě oilotuiících učite[ů. Zde isou ieiich nrvní reakce

,,rrace s KanKarurou zaKy pavila, poptsovalr

ii do detailů, diskutova|i. Všichni porozumě|i

tomu. oroč vznik|a a co chce světu říci.',

]€,

lm

,,Shrnutí badate|ské otázky proběhIo překvapivě dobře.
Žáci dokáza|i odpovědět ve va|né většině na otázku s využitím
většiny zdrojů s odkazem na vůdce a jejich prok|amované s|iby

na celkové zlepšení situace. Nejvíce vycháze|i z karikatury,
vIastních znaIostí a současné situace (volby).,,

AUTORSKY TYM

Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph D Mgr. Roman Anýž

z učitelskýCh konentářů
k pilotáŽi učebníce v rámci
projektu Dějepis+ v roce 202I

D

nU.

PhDr. Jarostav Najbert,
I rr 

', 
l;.

00c. lvlgr. KamrI Lrnat.,

Ph

ťn

Mgr. Ceněk Pýcha, Ph.D.

Mgr. Peter SokoI

Mgr' Václav Sixta, Ph.D Mgr. BohumiIMetichar

t.l.'
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,,Badate|ská výuka je za|oŽená na

zapojení žáků, práci s primárními pra-
meny a vytváření si v|astního názoru na

dějiny tak, aby ten názor dokáza|i říct dá|

a obhájit si ho. Tím rozvíjíme schopnosti
a dovednosti pedagogů i dětí "

laroslav Pinkas,

hlavní autor konceptu a učebnice

"Případná 
redukce v rámcovém vzdě|ávacím programu

dějepisu neznamená snižovat nároky, ale soustředit se na
pochopení a vyšší cí|e, než je pouhá paměťová reprodukce
informací. Současně se musí změnit škoIní vzdě|ávací
programy či učebnice,,, uvádí řediteI ministerského odboru
řízení regionálního škoIství Jan Mušuta.

ry 
ť;:loe. *-TňT:-.,].sou -"" 

I zdroi Hospodářské novínv, 27. |. 2022
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Badatelská otázka ur cuje zaméi ent

každé hodiny, během které budete
s žáky na tuto otázku tledat odpovéd'

Úvodní fotografi e pomůže
vyvo|at představu o tématu
kapitoIy.

Ikona symboI z uie princp híl
rgric|eblg rrly:lgnr kte ý si Žaci

budou postupně osvojovat.

Videou kázky js ou jedním z digí
tólních zdrojů, jejichž prostudo
vanr Žál.ům pomůŽe v zodpově
-^-i L -.1.r^l -1.; ^+^-1,,,4ť| || UdudLšt)^ř uLd4^y'

Práce s úkoly žáky do.
vede k odpovědi na ba'
date[skou otázku.

Zdroje jsou historické prame.
ny (dokumenty, vzpomínky, foto
n,nt',,i\ nohn nr]hnrnó n:znr

které žákovi Umožní VytVořit si

vtastni pohled na dane tema

občánského íó|á J.zástupci
í.dérálíí úády 26' ll' l939

V 8o' let€ch5ílitá ne5ookoienosts životem v komun]stickém českostovensku' Měnila se také mezinárodní
9tudceDÓ&ásÓvél'tďoÝá2U\PFldi'Mi-"ilco|bJ/ovtFý.voupo7o|noslvénové|hlJvné

'rihn|.'e.oÍmáŤ('pieslávbé.lv5\.R 
(es|osÓve.i||kÓmUnEIeby|||vJlvIvai|Émlo/měnám

be,ládní' ]ák slábl režim, sílilá opozice' od Prosince 1987 Probíhaý demonsřa.e za sÚl€ větší ú&sti
veřejnosti' zlomeh byL tvÍdý policejní zásáh Vúči demon*lujkím na Národní třídě v Praze, kt€rý v€dl
k ÍevolUci, poŽději (plo sVůj ňenásilný průběh) o,načenéjáko ýmetová. VzniklÓ ob&nské fórUm, které

V úvodním textu najdete po.
+;^A.; i.f^"- ".^ - ^^^;" +Á--
LI e0ne .IoI nIdt ť d pUp|5 lť'lla.
tu. Text neobsahuje odpovedr
a|e vtáhne žáky dobádánÍ.

Ap|ikace Historylab nabíd-
ne cvičení v digitólním pro-
středí, jež žáků m pomohou
při řešení badateIské otázky.

Pád komunistického režimu v československu
Zjakých důVodů se rozpadl komunistický r€žim v ČeskoslovenskU?

svobodnýCh voleb v nich V č€rvnU l99o vyhrá|o
/.|o v ie|e \tř.dn| |vÍopě' V Po|s|U á v Mada|s|u ustupovaly

Ek Hobsbwm (bft ský hř!óilk)
o |ádU Úchodního bloku {r994)

Rdiny ve sféfo sověBkého v]ivu oqúcé
ohrcžoval! MoskE' Probže dala jasě na.
jďq žé j€ již née.bfu j*o v .eé 1956

a 1963' hyťpouzéFotÓ' žé konéc sfudé'
né váry odabi] výam výcbodoewP
skýú 3tátd pf bzF&Óst sssR' PÓdlé
Ďííěnl Moskvy by tyto rétĎy úěla'
ly nejléPe, Myby n&leaovály nada.

ffill Historylab
Aplikace Historylab nabízí bezpečné prostředí, v němŽ

mohou žáci hravou formou tvořivě pracovat a nebát se
chyby. Prostřednictvím zajímavých cvičení si osvojují
dovednosti a principy historického myš[ení, čímž
postu pn ě r ozvíjejí svo u h i sto ri cko u gra m otn ost.

Na vývoji aplikace Historylab, řešeného
s finanční podporou Technologické
agentury ČR, se od roku 2016 podílí:

* Ústav pro studium totalitních režimů
re Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
* Ústav pro soudobé dějiny
w Antikomplex
ffi Masarykův ústav a archiv AV ČR
ffi Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
g Nakladatelství Fraus

,,. . . je to super cvičení, moc se mi |íbiIa forma _ jak se
č|ověk dívá na věci, o kterých nic neví, a v nás|edující

minutě svůj názor změní, protože se dozví da|ší okolnosti',,

z Žákovských konentářŮ ztestování HistoryLabu v roce 2a20
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Tento úkol pomůže žákŮm ví-
ce se přÍblížit tématu, V tomto
připade sí piedstavit atmosfe-
ru roku 1989.

Pokud je práce s History-
Labem povinná, je i tomu-
to úkolu věnovaný prostor
v pracovním sešitě.

Pro podporu samostatné
pr áce žákŮ obsahuje pra-
covní sešit navíc qn kódy
pro mobilnízařízení'

Pád komunistického režimu v Československu s
;;;; ;;J;,;;;"*-;;,.;il;;; l

Jaké příčiny pádu komunlrťckých rcžimú histori.izmiňUjí7

Tato značení piipon^enoLr, se kte
rr,m zrlrniam <p nrrrrrio DnlttA,l,a
o zdroj digítóIní, je zde zopakován
kód no Skolu s nadhleden, aby ne-
bylo nutné Vracet se do učebnice.

2 ztstý.hdÚVddů5erc,FdLIohunEticLýrežmvcsIodovenskU?

Představs],žéjsizah|an]čnítun*á/t!ríb, ktelý/á Piše m konci roku ]939 svýn piátetím pohbditi' Př]bliž]]m'.o59
vceskosLovensku dějg' Proč do.házípÓ!0 Léechvbdy [omUni9tické *ÉnykvgLkým změnáň? proč táksMdn07 Po[Uss?
vy*]hnoÚtárňosférU Událostí3 náladyobyvatet, odL š]t dlouhodobóá krátkodobé př'činy Doužešvtextu vysvětlit' ktérá

z Příč n měb podb tébevěaímfuvL]vJ než ostatní7svúitéxt poroVnej sespo|Uákyá diskutUjte svů] výbí

Ill

Různé grafické prvky, my'
šlenkové mapy, tabulky čí
grafy pomohou žákům při
formulaci odpovědí'

Úkoly v pracovním sešitě vychá-
zejícíz Úko|ů v učebnici jsou roz-
šířeny o doplňující otózky, které
usnadní práci se zdrojem.

Pomocítéto tabuIky se žáci
mohou zamysLet nad svou
úspěšností v plnění úkolů
dané kapito[y.

Navíc mají žáci dostatek volného prostoru, kam si
mohou zazname nat odpovědi (ne6o da|ší ínfarmace
k tématu) způsobem, který,iim nejvíce vyhovuje'

www.badatelskyd ejepis.fra us.cz



,,Metodika mi přiš|a zajímavá, neboť
je příjemně stručná. Líbi|a se mitaké
doporučení časové dotacg, která mě
naváděla, jak s |ekcí pp'acovat.,.

,,Co oceňuji nejvíce,.je mohutnost pramenné
zák|adny různých typů. Nemusím tak
vyh|edávat a vybkat da|ší materiály, coŽ je na
hony vzdá|ené jiným, k|asickým učebnicím',,

z učitelských komentářů
k pilotáži učebnice v roce 202|p|c9 ro.nikzá|{Jdň|.hškot

Pád komunistického režimu v československu

;+.r{}

Lekce Pomahj budoval h'stoí|Ckou gramotno1l tIm' Ž€ '

'.. Poňáhá žá&úí Uvědomit si,žé význanné zněnyfoohoubýtzPúsob€nyrfunými příěnáňi.

''' podně@je žálykroílšoýánídlouhodobých á krátlodobýó Pfičn a ÍÚzné míyjei|ď rétévanre

L€kc€ s€ dotýká následUjících očekávaných Výstupů RVP ZV

Žákům sesnažíme PňblíŽitatmo5íéru listopádových Událostí rokU 1989 a změn! kterou vyVolály, VyUžij€me
h|ormace zÝýkkdového textu a časových os á zopakuj€me ProbLémovou otázku: Proč sé demonsÍantj
V listopadU 1989 rozhodlj, že už dosáVadní přesáVbovou Politiku českostovenských komUnistů nechtějí

l. ldentifikace lekce

cít€ tekc€

Žácivyjnenujírúzné příčiňy PádU komUnbtickéholeŽjmu VčeskoslÓvenskU
a odliší bezpro*řední příčiny od těch dloUhodobých.

zdloj r vizuálně Přjblížížákůň atmostérU demonsÍací' vedeme žáky k tomU' aby pou2e nereproduková|,
co říkájí dělníci,.le dedUkovalj, co dalšího si myíí á co lze vyvodit z Povahy zdroje (odbz píážskéhojaÍa
a normáliŽačníleplese, cenzU.a, nesPokojenostřádových občanů vč€tněčtenů sÍany)'

Analyzujeme foto8lafi i, kteÍá sicé ý2nikla až Po sametové revoluc] ale VyilihÚje naléhavé Problémy žiVoL

UVededVě lů2né Příčiny
pádU ÍežjmU' NeníkÓnkrétní
a nevyužívá in|ormace ze
zdrojů NedokáŽe Vystihnoul

Uvede alespoň tři konkrétní

VyUžívá zdroje a Přjbližuje

Lidé jsou nespÓkojení s vtádou komunistú.
skončilá ilUdená válka a začíná svoboda'

chtějí žít vevětším bohátstvia Podnikatjako

ČeskosloVensko mělo dtouhodobé hosPodářské
á ekologické pÍobtémy, vzduch se nedá dýchát'

obyčeiní lidéá zejména studenti séuž nebojí
dátnaievosvounespokojenostnamasových
demonseacích v PraŽe'

růziých důVodů pádu Í€žimU'
ookáže roztišit klátkodobé
a dlouhodobé příčiny, navícsvé
odPovědi formUluje vý*ižně'
zdůvodni P.oč některá Příčjna
má větší mřUvlivu nežostatni
Vyst]huje atmosféÍu i ňátády

zažíváme demon*ráce stovek ti5t tidí každýdenL
Televlze Přesblá vysíbt.enzUrované informáce
a lidése mohou dozÝědět,co9eskutečně děje'

Násjlína *udentech tidem ot€vřeloočia začali
nájedňou Protgtovat iobyčejnílidé to je

Vládá á Plůmyst n]č]ý de5tky Iet ž]Votní ploíředí,
lidé se bojío svoje,dravi Nedůvěřují poltikům'
ženěcodokážou změn]t'

(ončístudená válk á colbačov odmítá podpořjt
komun jsty V českosloVenskU proti demonstrantům,
jáko Brežněvvro.€1968

občané zt*ili Uždávno dúvěru ke kÓmUnct]ckým
ideáLům' chtějí navázat na Prážské]árqjsou ákt]vií
j.ko Před dvaceti lety. Vypádá to,žezměna 5e

Ňilrf tJ al
I ri.iol (tr.ltE

PRoč z^Po'

stěžejní Prá.e kaPito|yje analýzá á porovnání textů dvou historiků' Žáci Prácuj'V áplikaci H|íoryL]b, kde
majiánáýzu texti usnadněnou instrukcehi na slidech a anaýtickými násÍoji' Pokud je nedostatek času,
můž€mé 5 Žáky odPovědět PouŽe ná otjzky v Pracovním sešjtě, soustředit se na ]nformace ve Ždroji 3
a2droi 4 Douzeokoméntovat'

IT DO VYUKY INTERAKTIVNI UCEBNICI?

lnteraktivní učebnice Flexibooks je vhodná pro prezenční i distanční výuku. Díky škotní
mu[tilicenci je dostupná vám i vašim žákům, kdykoti a kdeko[i potřebujete, neboť ji můžete nasdí[et
žákům zdarma na jejich domácí počítače nebo ji využítve třídě při výuce na interaktivní tabuli.
Škotní multilicence zahrnuje kompletní výukové materiály Soudobých dějin,tj. elektronickou
učebnici, pracovní sešit i příručku učite[e. Navíc i-učebnice a i-pracovní sešit nabízí propojení
s digitálními zdro.ii na jedno kliknutí.

Více informací www.flexibooks.cz
DEMO zdarma www.flexibooks.czldemoverze

laa

-rt'Esz:=y 
-

odPověďná bádát.l3&ou otjzlu l íéfléle
Žáci vyplňujív Pr..ovním seš]tě různé Příčiny Pádu rež|mU ve formě textu PohLednte' UPozorním€ žáky'
že májíod|išit dlouhodobé a bezPro*řednípříčiny á zvotit m€zi nimi tu, která Podle nich měl. větší mtu
ilUa změnu než o*átní 

.'-]

l||. Hodnocení badatelské otázky
zohledňujene nejei fakt]ckou spÉvnoil' ate takétvůrčíschoPno*vystihnoUtnáhdy obyvateI aátmosféÍ!
'ok.1989 zj(|p'otomohoupsálvpřtor-;miá'e'

=j=9:* 
(zk) chaEkbrizUje jednodivé totáltnísy*ém, Příčiny jejich

nastolení všrších ekonomických a Politjckých souvblo*ech a důstedky
jejkh existence pÍo svět; lo2Pozná destruktivnísílu totáljtá|ismu a vyPjatého

||. Návrh průběhu základní verze lekce
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Dynamika revolučních událostí
překvapiLa 5amotné aktéry' Maso-
ve demonstrace a generáLni stávka
ohlášená na 27. 71'přinutila ústřední
výbor KSČ k personá[ním Změnám
(odstoupení generá[ního tajemníka
Miloše ]akeše)' jedním z bodů zlo-
mu byla ochota vLády vyjednávat se

zástupci opozíce, sdruženými v ob-
čanském fóru. Masové demonstrace
přinutíly v[ádu k Ústupkům a k fak-
ticlneml piedáni n.oci. Nová fede'j| .

vláda s převahou komunistů museIa
7' prosince rezignovat. Premiéra
Adamce nahradiI Marián CaLfa, ktery
zprostiedkovaL dohodu' a jeho vlá.
da jmenovaná 10' prosince už měla
převahu nekomu nistů. Studentské
stávky ukonči[a oficiá[ně volba Vác-
lava Havla orezidenten 29. o.osince..- ř..-'--''.- --.f

Úvodní text nabízí zákIadnr souvrs-
Losti zmény roku 19B9. Upozorňuje
na stupňující se projevy nesouhta
su se situací v ČeskosLovensku i na

mezínárodní situaci. Nabízí rovněž
srovnání s vývojem v da[ších zemích
východního b[oku.

]nažíme se postihnout různé pří-
1iny pádu komunistické diktatury.
tJestačI je pouze vyjmenovat'

otázka předpok|ádá' že dŮv ody pá -

du byly různé. Listopadové události
byLy bezprostřednr přrčinou, která
se spojila s d|ouhodobými problémy.

Z jakých důvodů se rozpadI komunistický režim v Československu?

První setkánízástupců
občanského fóra se zástuPci
federálnívlády 26' 11. 1989
bylo přelomem ve vývoji
sametové revoluce. Na
obrázku předseda vlády
Ladistav Adámec zdraví
Václava Havla.

V 80. letech sílila ne5Dokoienost s životem v komunistickém ČeskosLovensku. MěniLa se také mezinárodní
situace. Do čela sovětského svazu se Postavil MichaiL Gorbačov, který svou pozornost věnovaL hLavně

vnitřním reformám ("přestavbě") v SSSR. Českoslovenští komunlsté byli tváří v tvář těmto změnám
bezradní' ]ak slábl režim, sílila opozice. od prosince 1987 probíhaty demonstrace za stále Větší účasti
Veřejnosti. ZLomem byl tvrdý poLicejní zásah vůči demonstrujícím na Národní třídě v Praze, který vedt

k revoluci, později (pro svůj nenásiLný průběh) označené jako sametová. Vzniklo občanské fórum, které
se stato hLavní silou revoLuce' Pod tlakem veřejných demonstrací a generální stávky komunistické vedení
kapituLovalo. V prosinci byL do funkce prezidenta republiky zvolen VácLav HaveL a začaLo se s přípravou

svobodných voLeb. V nich v červnu 1990 vyhrálo přesvědčivě občanské fórum' Ke změnám aLe dochá'
celé střední Evropě. V Polsku a v Mad'arsku ustupovaly komunistické strany postupně, po jednání

-$ozicí.,]inde byl přechod náhtejší a násiLnější - rumunská revoLuce měla zhruba stovku obětí. Konec

komunistického režimu je dodnes předmětem různých výkLadů' Proč se demonstranti V Listopadu 1989

rozhodli, že už dosavadní přestavbovou potitiku československých komunistů nechtějí nadáLe podporovat?

Jaké jsou vLastně argumenty historiků vysvětLující kolaps režimu?

1988
.Kor0g.Ke

deaoIsÍ3.€ proi
př.h.Jdě cJbříko!o

NrqymJ 0s

1988-1989

řÍj€n 1989

z NDR v f'rrz.
BA7

M]icš lakeš V čele K!.

dub€n 1986
haváriejáderné
e[ektrárny
vCernobylu

1988
stažení
vojsksssR
zAfghánistánu

únor1989 č€rven 1989
pol5káopozice polosvobodné

skomunisty voLbyvPolsku
U kUlatého stotu

17. tistopadu 1989

9.liltoPad!1989 prosin€c1989
pád berLínské zdj revoluce

v Rumunsku

11. 13. 11. 1989

| "'--*'-.1-'---'-.'-.--"-'--'.
I

I

I

ó paa komunistického režimu v če

Osa konkretízu)e tezi z výkladového textu o na-

růstajících projeVech ne5pokojenosti. Ilustruje
různé důvody nespokojenosti (Palachův týden,
náboženská situace, ekologické protesty). Mezi-
národní udáLosti jsou důležitým kontextem, který
pomáhá žákům si Uvědomit, že politické změny
v Československu byly nevyhnuteIné.

www.badatelskydejepis.fra us.cz



Klíčovou roIi v listooadových událostech sehrála Československá
televize, která zača|a vysilat necenzurované zpravoda,jstvi a se.
známila regio ny s udá lostmi v Praze. Zabér pochazi z 22 ' Listopa-
dL'. tedv oosledn Lo one kov ipitp tplpvize vetsinr, obsa-r. re^2..t-.,..-J ř--.."' '."' ]. ,..

rovaLa' Tato nahrávka se ve vysí[ání objevi[a až po deseti letech'

Žákům přibtižUje atmosféru změny a kombinuje d|ouhodobe př Činy (dvacet |et

nám lha[i, cenZUra, chceme se Vrátit zpátky do reforem 60. let) s těmi bezpro'
středními (násiLí na studentech vyvola[o masové protesty so|idarity, jejichž dy
namika mnohé překvapila). Ukázka současně i[ustruje, jak nejasné byly před-
stavy aktérů Listopadu 1989 o budoucnosti. Nahrazenísocia|ismu kapitalismem
nebylo v průzkumech veřejné.ho mínění ani zdaleka většinovým názorem'

Studentská demonstrace na fotografi í

vyvoIaná dlouhotrvajícíml ekologický-
mi problémy (smogová situace) pro.
běhla sice až 21' Února 1991, a|e severní
Čechybyty jedn|,m Z center protestů
Toku lyčy |Z te 0oDy ovsem nemáme
vhndnp fntnor:fip) Fntno,:fip ilr str rip. '' .' . -.'Ó
jednu ze strukturálních příčín ko[apsu
komunistické diktatury, neschopné
ieŠit bez rozsahlych investic a zaht a

ničních technologických inovací eko-
Logické problémy a zajistit tím zdraví
obcan i. Ekolo8icke pr obLe.ny neznizp -

Ly sametovou revoLuci. aozdiL bylv rom,

že studentům se podařilo přílákat po-
ZoTnost ministra životního prostředí
Ivana Dejrna[a i prezidenta HaVla, kteří
násIedně př,eli diskurovai s Veřejnosti'
TrJ"spa.enty n'' odkazlj' na populár.í
5níme k Ja na Svěráka Ropóci (19BB) nebo

zvLáštní fi nanční příspěvek kompenzu-
jící trvaLy pobyt v severnich (echách
a ironicky nazývaný ,,pohřebné... V roce

1989 komunistické úřady cenZu|ova'
[y informace o sírných mlhách' které
ohroŽova|y severni CecLy deset.násob.
ným překročením zdravotních [imitů
koncentrace škodlívých láte".

Srovnánítextů historiků usnadňují digi'
'"l.'.;.|.^;^ ^'^ .."|.]' r;ň+^' ^.^r..iLoL Ll||oJL v)ťv vé||dlyLt d|||Lš| P|ťLd(|
textu v aplikaci HistoryLab.

Hobsbawm zdůrazňuje mezinárodně

Potitický rozměr roku 1989 a vrací
do objasnění příčin končící studenou
vá[ku. Na rozdíl od roku 196B nebylo
vedení v Moskvě ochotno podpořit
českosIovenské komunisty silou in-
tp.Vpn.p Pr jvé rr n.n j" qarnaI zai^l' '".. ř'
vedení státu zakládalo svou legitimitu
na pot|ačení reforem pražského jara,
nebylo možné v Československu při-
stoupit na potitiku glasnosti a pere-
strojky a předávat moc postupně ve
formě kulatých stolů s opozicí jako
v Polsku nebo Mad'arsku.

]iří Suk navazuje na popřevratové sociologické úvahy Iva Možného
zknihy Pročtoksnodno? a argumentuje, že režím se zhroutil do sebe
vinou vyprázdnění ideologie a faktické privatizace socialismu už
v průbehu B0. iet. Pop'suje d[o.rhodobe přič;ny způsobené o'onéroLl
životního styLu a myšLení obyvateI Ceskoslovenska. Normalízační
,,spo[ečenská sm[ouva.,, kterou fiLozof Mílan Šimečka popisovaL
loajalitu občanů výměnou Za materiá[níjistoty' už přesta[a vyhovo-
vat, protože se stále proh[ubova[o zaostávání životního standardu
Ceskoslovenska za zeměmí na Západě.

1 iŤijJ:::ř.'j:";dtyprorestujicÍ
Co kritizovali?

zPravodajství ze semetové revo[Uce
(22. u.1e8e)
Důležitým mezníkem sametové levol!ce bylo
zPravodajství Č5T z Václavského náměstí' Lidé mimo
Prahu se tak mě|i možnost seznámit s důvody
demonsřací' PoprVé másově demonsbovali
dělníci, dělike, záměstránkyně á zaměstnánci

co Vadilo tidem V seVerozápadních
.echách?]aké změny oč€kávali od
politiků, kteří za občanské íórum
vyhráti první svobodné votby?

studentská demonstrace v severočeském
0ěčíně, Po které do městá přiieli ministr
životního prostředí |van DejmeI i Prezident
VácLáV Havel (21' únořá 1991).

Proč Pedly komunÍ5tické režimy?

! orozkoumelLyporezvdvoul-rrtor,ku(rdror Ir4)rltrsr'.
J raksedrva1' napřiirnypj1ukorrrrn.srrrk/'|'eŽlmůVlote ]989

JiříSuk (současný český historik) o pádu komunisti.kých
ťežimů (2014)

Komunistické režimy stále více vyčerpávalo obtížné zajišťování
relativního b|ahobytu a Potřebné lo€la|ity. AŽ na drobné výjimky
brániIy soukromému podnikání, a t{k se musely smířit s rostoucí
černou ekonomikou. Z toho Povstala|zvláštní symbióza veksláctví
a komunisticlcých funkcionářů, tak* ti se ievili jako zištní a pro-
dejní' ve stále více hlavách se usaz}val pozitivní kaPitalistický
m]ítus o možDosti výnzného zbohat{utl vlastním přičiněním, do
provázený představou o sociáIním s+tu, jenž se Postará o ty, kteří
nemajl potřebné schopnosti. výhody|obyčejného života v reá|ném
so(ialismu - relatině nízké a rovné blatu ale také relativně nízké
životní náklady sPoiené s vědomím' if téměř o všem rozhoduje stát
- přestávaly být považovány za vym{Ženost a výhodu'

Eric Hobsbáwfr (britský historik)
o pádu východníhobtoku (1994)

Režimy ve sféře sovětského vlivu neivíce
ohložovala Moskva, pťotože dala jtrně na-
jevo, že je iiž nezachrání iako v roce 1956
a 1968, b}rť pouze proto, že konec stude-
né války oslabiI význam výcbodoevrop.
ských států pro bezpečuost sssR. Podles&ycI statu pťo Dezpecuost 555K. ťodl€
mínění Moskvy byjyto ťežimy uděla.
|y nejlépe, kdyby Míl<fo-áý máilEr-
skou a polskou cestu Íeforem, chtěií-li
Přežít ' Moskva však současně nehodlala
nutit zastánce tvrdé linie v Berlíně a v Pmze
k refomám. Museli se moléhat smi na sebe.



vYzKoUšEJTE cv|ČENi V HISToRYLAB NEBo
V| DEoU KÁzKY NA WWW.skoIasnadhIedem.cz

zisKEJTE vzoREK BADATELSrÉ učrgNlcE zDARMA!

lffillffi]lf,Ga
Více informa cíkSoudobý.m dějinám, projektu Dějepis+
a celé koncepci badatelské řady dějepisu naleznete
na www.badatelskydejepis.fraus.cz.

Í. Tištěná badateIská učebnice

2' Roční školní muItiIicence Flexibooks i.učebnice
v hodnotě 1 790 Kč

Tištěný badateIský pracovní sešit

Soudobé dějiny -
badate|ský dějepis pro 9' ročník

Ef,lEElbadatelskáučebnice 978.80-7489-617-0

ElÍmD badate|5kýpracovnísešit 978-80-7489-753-5

E přhučka učite|e 978.80-7489-752.8

x Inteřaktivní uč€bnice F|exibooks
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