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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 osmém. Je součástí tématického okruhu 
Objevy a dobývání, Počátky nové doby. 

• Materiál je určený pro vyvozování nového učiva, 
opakování a procvičování. V úvodu pracují žáci s pojmy 
z nového učiva, využívají prezentaci. V závěru 
materiálu doplňují pexeso, na každé variantě jsou 2 
pojmy, ty se přiřazují k sobě. 

• Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z 
učebnice: Beneš Z. P., Augusta P.: Dějiny středověku a 
raného novověku, 3. díl, Práce, Praha, 1996.  

 



České země  
za  

Josefa II. 
 

 

Dějepis 8 



Josef II. 

• Vládl 1780 – 1790 

• Syn Marie Terezie,  

• své matce pomáhal vládnout 

• Prováděl další reformy,  

• jeho reformy ovlivnily celou společnost 
/1/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Joseph_II.jpg


      Josef II. 

• 1781 – toleranční patent – povolení  
nekatolických vyznání 

• 1781 – zrušení nevolnictví – poddaní 
svobodnými lidmi, mohli se 
přestěhovat, ženit aj., robota ještě 
nezrušena 

• 1781 – zrovnoprávnění Židů s 
ostatním obyvatelstvem                   /2/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Toleranzpatent_001.jpg


Josef II. 

• Ghetto 

• Lichva 

• Antisemitismus 

• Pogrom 

• Rabín            /3/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Karol_sidon_rabbi.jpg


Josef II. 

• Snažil se omezit moc církve, posílit moc 
státu na úkor šlechty 



Mozart 
• Wolfgang Amadeus Mozart 

• Působil za vlády Josefa II. v Praze 

• Složil operu Don Giovanni 

• Premiéra ve Stavovském (Nosticově) 
divadle 

• /4/                                        /5/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Wolfgang-amadeus-mozart_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Croce-Mozart-Detail.jpg


/6/ 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Stavovsk%C3%A9_divadlo_1.JPG


Leopold II. 

• Bratr Josefa II. 

• Český král 

• Vládl krátce (1790 – 1792) 

• /7/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Leopold_II.jpg
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