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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 učiva. V závěru práce 
spojovačka na letopočty Lucemburků. 

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

 



Svět v 70. a 80. letech 

 

 

Dějepis 9 



70. léta 
• Hospodářské obtíže (inflace, růst 

nezaměstnanosti)                              
/1/ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Un_CR.png


70. léta 

• Ropný šok (arabské státy zvýšily cenu 
ropy, země Západu se musely 
přizpůsobit) 



70. léta 
• Aféra Watergate – v budově Watergate 

zadrženi zloději, kteří chtěli odcizit volební 
materiály, všechno nakonec při vyšetřování 
směřovalo k prezidentovi USA Robertu 
Nixonovi, donucen odstoupit    

•                                /2/ /3/              

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Watergate.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/RichardNixon.jpg


70. léta 
• Extremismus – vznik teroristických 

organizací 

• ETA – Baskicko 

• IRA – Severní Irsko 

• /4/ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Europe_location_N-IRL2.png


80. léta 
• Pravicová politika, Politici 

• Helmuth Kohl   Margareth Thatcherová 

• /5/                      /6/ 

 

 

• Ronald Reagan Francois Mitterand 

• /7/                      /8/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Margaret_Thatcher.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Official_Portrait_of_President_Reagan_1981.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Reagan_Mitterand_1984_%28cropped%29.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Bundesarchiv_B_145_Bild-F074398-0021%2C_Bonn%2C_Pressekonferenz_Bundestagswahlkampf%2C_Kohl.jpg


Nikita Sergejevič Chruščov 

• Stál v čele SSSR v letech 1953-1964 

• Pokusil se o ekonomickou reformu – 
pomalý růst životní úrovně, příčinou 
neúspěchu komunistické hospodářství 



Nikita Sergejevič Chruščov 

• Obdělávání celin – pozemky ve střední 
Asii 

• Chruščov odstupuje /9/ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Steppe_of_western_Kazakhstan_in_the_early_spring.jpg


Leonid Brežněv 
• Stál v čele SSSR v letech 1964-1982 

• Utužena cenzura 

• Dohled nad kulturou 

• Zastavil reformy 

• Nebyl proti stalinismu 

• Gigantické projekty: Bajkalsko-amurská 
magistrála, vysychání Aralského jezera 

• /10/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Aral_Sea_1989-2008.jpg


•                                                /11/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Brezhnev-color.jpg


Leonid Brežněv 

• Snažil se stabilizovat impérium: 

• A) invaze do ČSSR – vliv ve východní 
Evropě 

• B) uvolnění k Západu (kontrola zbrojení, 
Helsinská konference) 

• C) válka v Afgánistánu (podpora 
prosovětské vlády, vyčerpávající válka) 

 

 



Opakování letopočtů českých 
dějin 

•                              Nástup Lucemburků 
•     stavba Karlova mostu 
•                              Václav IV. 
•                               bitva u Lipan 
•                             vznik Karlovy univerzity 
•                             upálení Jana Husa 
•                             bitva u Kresčaku 
•                             Jan Žižka 
•                                Nástup Karla IV. 
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