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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 
Moderní doba. 

• Materiál je určený pro opakování učiva formou 
spojovačky, k vyvozování nového učiva, opakování a 
procvičování učiva v otázkách formou odpovědi ano-ne. 

• Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z 
učebnice: Pečenka M. a kol.: Dějiny moderní doby, 1. 
díl, Práce, Praha, 1999.  
 



Kultura 1918 - 1945 

 

 

Dějepis 9 



Spojovačka 

• Porýní 

• Sudety 

• Mandžusko 

• Čína 

• Rakousko 

• Etiopie 

 

Anšlus 1938 

Demilitarizace 1936 

Obsazeno Japonskem 1931 

Československo 1938 

Habeš 

Mao 



Ovlivněna 1. sv. válkou 

• Pokračují staré směry: expresionismus, 
kubismus, secese   /1/ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Mucha-Maud_Adams_as_Joan_of_Arc-1909.jpg


Ovlivněna 1. sv. válkou 

• Nejvýznamnější umělec: Pablo Picasso 

• Celý život žil ve Francii, pochází ze 
Španělska 

•                /2/ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/JuanGris.Portrait_of_Picasso.jpg


Rozvoj nových směrů 

• Avantgarda – souhrnný název pro 
nové směry, průkopníci 

 

• V architektuře je to konstruktivismus, 
funkcionalismus v literatuře dadaismus aj. 

 



Konstruktivismus 

• Prosadil se v Rusku 

• Architektonický styl 

• Leninovo mauzoleum v Moskvě 



Funkcionalismus 

• Účelnost staveb 

• Materiál: železo, beton, sklo 

• V Německu škola: Bauhaus 

• Architekti: Le Corbusier  

•                          /3/                    /4/ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Villa_Tugendhat-20070429.jpeg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Zlin-21Budova.JPG


Dadaismus 

• V literatuře 

• Různé slovní hříčky 

• Pochází ze slova dada – náhodně zvolené 



        Surrealismus 

• V literatuře a malířství 

• Spojení snů, fantazie a logiky 

• Představitelé: Guillaume Apollinaire 



Surrealismus 

• Představitel: Salvador Dallí 



Hudba 

• Prosadil se jazz 

• Představitelé: George Gershwin, 
Jaroslav Ježek 



Film 

• Centrem Hollywood 

• Němý film: grotesky 

• Herci: Charlie Chaplin, Laurel a Hardy, 
Frigo                  /5/ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/8b06468r_Stan_Laurel_und_Oliver_Hardy.jpg


Film 

• Od konce 20. let film ozvučený 

• Hvězdy stříbrného plátna: Fred Astair, 
Greta Garbo, Marlen Ditrichová  



Kultura totalitních režimů 

• Ovlivněny politikou 

• A) SSSR – jediný směr – socialistický 
realismus, prosazování socialismu, 
bolševická revoluce, představitelé: 
Bulgakov, Eisenštejn, Chagall 



Kultura totalitních režimů 

• B) Německo: umění postiženo fašistickou 
ideologií, řada umělců uprchla 

 

• C) masové působení tisku, rozhlasu a filmu 
- propaganda 



• 1. Umělecký směr před 1. světovou válkou? 

• 2. Hlavní postava kubismu? 

• 3. Souhrnný název pro kulturní nové směry mezi 
válkami? 

• 4. Stavba konstruktivismu? 

• 5. Stavba funkcionalismu? 

• 6. Umělecký styl 20. let v literatuře? 

• 7. Spojení snů, fantasie a logiky? 

• 8. Hudební styl mezi válkami? 

• 9. Osobnost grotesky? 

 

 

 

Kubismus, secese 

Picasso 

Avandgarda 

Mauzoleum V. I. Lenina 

Vila Tugendhat, 21 

dadaismus 

surrealismus 

jazz 

Charlie Chaplin 
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