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Anotace 

• Materiál (DUM – digitální učení materiál) je určen pro 
práci na interaktivní tabuli, popřípadě práci s 
dataprojektorem. Využít se dá v předmětu dějepis, 
ročníku devátém. Je součástí tématického okruhu 
Rozdělený a integrující se svět. 

• Materiál je určený pro vyvozování nového učiva, 
opakování a procvičování. V závěru materiálu 
spojovačka na vznik a integrující se Evropu. 

• Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z 
učebnice: Luňák P., Pečenka M., Augusta P.: Dějiny 
moderní doby, 2. díl, Práce, Praha, 2000.  

 



Západní Evropa a 
integrace 

 

 

Dějepis 9 



Hospodářský zázrak 

• Doba po druhé světové válce 

• Hospodářský růst a růst životní úrovně 

• Velkou roli hrál i stát (zásahy do 
ekonomiky, podnikání, tržní ekonomika) 

• Sociální zákonodárství (důchody, zdravotní 
péče) 



• /1/ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Frankfurt_Am_Main-Stadtansicht_von_der_Deutschherrnbruecke_zu_Beginn_der_Abenddaemmerung.jpg


NSR 

• Německá spolková republika 

• Představitel: Konrád Adenauer 

• Snaha navázat na doby výmarské 
republiky       /2/ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/West_Germany_1956-1990.svg


Velká Británie a Francie 

• Rozpad kolonií 

• Strany liberální a konzervativní 

 

 

• Francie: Charles de Gaulle 



Integrace 

• V první polovině 20. století myšlenka 
nacionalismu 

• Po 2. světové válce spolupráce a 
integrace 

• V hospodářství, zahr. politice, bezpečnosti 



Základ integrace 

• Státy: Francie a NSR 



Vznik EHS 

• Evropské hospodářské společenství 

• Dnes EU – Evropská unie 

• Sjednocení trhu, politiky   /3/ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Flag_of_Europe.svg
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• Francie 

• Velká Británie 

• Rusko 

• ČR 

• Rumunsko 

• Řecko 

• Španělsko 

• Rakousko 

1957 

1973 

1981 

1986 

1995 

2004 

2007 

nikdy 



Zdroje použité z internetu dne 9. 4. 
2012: 

• /1/ 
• MYLIUS. Wikipedia [online]. [cit. 9.4.2012]. Dostupný na WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Frankfurt_Am_Main-
Stadtansicht_von_der_Deutschherrnbruecke_zu_Beginn_der_Abenddaemm
erung.jpg>.  

• /2/ 
• NEZNÁMÝ. Wikipedia [online]. [cit. 9.4.2012]. Dostupný na WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:West_Germany_1956-1990.svg>.  
• /3/ 
• USER:VERDY P, USER:-XFI-, USER:PADDU, USER:NIGHTSTALLION, 

USER:FUNAKOSHI, USER:JELTZ, USER:DBENBENN, USER:ZSCOUT370. 
Wikipedia [online]. [cit. 9.4.2012]. Dostupný na WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Europe.svg>.  

• /4/ 
• KOLJA21. Wikipedia [online]. [cit. 9.4.2012]. Dostupný na WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EC-EU-enlargement_animation.gif>.  
 
 
 


