
Dějepis – 9.A  Zadání práce pro období:  11.- 22.3.2020 

Západ a USA v éře studené války  
(životní styl, vnitropolitické problémy, lokální 

konflikty, dekolonizace) 
Pokyny:  

Vážení žáci,  

Po odmlce dostáváte další zadání práce z dějepisu. Společně jsme prošli tématem začátek 

studené války, spuštění železné opony a zrod evropské integrace.  

V nadcházejícím bloku tří hodin se zaměříme na  

- Západní společnost a vybrané západoevropské státy (NSR, VB) 

- Vnitřní problémy USA a roli ve světové politice  

- Lokální konflikty v éře studené války a dekolonizaci (izraelsko-palestinské a arabské 

války,  

 Tato témata se vzájemně propojují tak, jak se svět proměňuje důsledku globalizace. 

Zároveň upozorňuji, že většina konfliktů doposud zatěžuje mezinárodní atmosféru a 

nadále zůstávají aktuální ve svých dopadech, byť se odehrály před několika desetiletími.  

 

Cíl:  

1- Žák charakterizuje proměnu západní společnosti směrem ke konzumnímu způsobu 

života (pracovní sešit str.  38) 

2- Žák uvede základní témata americké vnitřní politiky druhé poloviny 20. století 

(segregace, watergate, star wars)   

3- Zaujme postoj ke globálnímu působení USA ve světě ve vybraném konfliktu 

(kubánská krize – válka ve Vietnamu – politika deténte – invaze SSSR do 

Československa v roce 1968)(pracovní sešit str. 40) 

4- Žák chronologicky řadí události dle jejich logického a časového sledu (není nutné se 

biflovat datum, ale vnímat posloupnost událostí) 

5- Žák přiřadí osobnosti k tématům a státům.   

 

Zdroje informací:  
Pracovní sešit str. 38 – 41, 45. Učebnice: 92-97 

 

Videa doporučená ke zhlédnutí:    - vyberte si 3 videa 

Život M. Thacherové:  

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-se-margaret-thatcherova-stala-

premierkou-4-kveten-151532 

Kubánská krize:  

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-fidel-castro-prevzal-moc-na-kube-2-

leden-152492 



https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-karibska-krize-16-rijen-151357 

Politický život v USA  

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-afera-watergate-17-cerven-

151257 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-vrazdy-martina-luthera-kinga-4-duben-

150867 

Životní styl a kultura na západě:  

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacal-festival-ve-woodstocku-15-srpen-151312 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-objeven-virus-hiv-23-duben-151197 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacal-prvni-ropny-sok-16-rijen-152432 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-havarie-jaderne-elektrarny-three-mile-island-28-

brezen-152227 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-zlata-era-hippies-14-leden-151092 

 

Lokální války ve světě:  

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-rozdelena-palestina-29-listopad-151057 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-nejvetsiho-protestu-proti-valce-ve-vietnamu-

151707 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-nejdelsi-valka-20-stoleti-22-zari-152022 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-valka-v-perskem-zalivu-151762 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-podepsana-mirova-dohoda-o-vietnamske-

valce-27-leden-151442 

 

Globální role USA  

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-bylo-zalozeno-nato-4-duben-151172 

 

Úkoly:  
-pracovní sešit str. 41 – doplňte si tabulku a otázky, k fotografiím prezidentů si zjistěte jejich 

jména. 

- test v teams forms do 27.4.   

 

 


