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A ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN

1989
Učební pomůcka Křižovatky českých a československých dějin – 1989 představuje soubor ti-
skovin z období normalizace a sametové revoluce. Naleznete zde novinové články vztahující
se k významným okamžikům československých dějin, ukázku dobové reklamy, dobového hu-
moru apod. Pracujeme s pojmem médium v širším slova smyslu, chápeme jej jako jakýkoli
tištěný materiál nesoucí sdělení. Pracovní materiál je rozdělen na dvě části:

•  pro pedagogy: obrázek + metodický podklad;

•  pro žáky: obrázek.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ; SŠ

Motivace vzniku programu: 

Pracovní materiál je založen na dobových tiskovinách vztahujících se k dějinám počátku 
20. století, především k období před a v roce 1989.

Návaznost na RVP ZV:

•  vzdělávací oblast Člověk a společnost

•  vzdělávací obor Dějepis: Tematický celek Rozdělený a integrující se svět  očekávaný výstup:
žák prokáže základní orientaci v dějinách Československa v období 1984–1990

•  průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova; Výchova demokratického občana; Vý-
chova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Multikulturní výchova; Mediální
výchova

Klíčová slova:  

normalizace, sametová revoluce

Metody a techniky:

•  slovní (výklad, práce s písemnými prameny, prezentace - tvorba zprávy), práce s obrazovými
prameny, brainstorming, skupinová práce
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Českoslovenští exulanté se aktivně podíleli na přípravě vysílání Rádia svobodná Evropa. Če-
skoslovenská tajná policie o jejich činnosti věděla a sledovala ji. Redaktoři satirického časo-
pisu Dikobraz měli za úkol čtenáře přesvědčit, že Rádio svobodná Evropa lže.

Zdroj: Bape, 1975. Dikobraz: nezávislý satirický a humoristický týdeník. Praha: Eurostudio,
č. 42, s. 16.

Otázky k zamyšlení:

•  Jak přistupovala KSČ k vysílání stanice Rádio svobodná Evropa?

•  Jaký cíl mělo vysílání Rádia svobodná Evropa?
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Období studené války bylo citelné ještě v 80. letech 20. století. Humoristický časopis Dikobraz
byl využíván k propagandě, některé příspěvky přejímal z médií sovětských a dalších zemí vý-
chodní Evropy. 

Zdroj: Starčikov, B., 1984. Dikobraz: nezávislý satirický a humoristický týdeník. Praha: Eu-
rostudio, roč. 90, č. 1, s. 7.

Otázky k zamyšlení:

•  Jakým způsobem využívá karikaturu protiamerická propaganda? Snaha zesměšnit nepřítele
a přesvědčit čtenáře, že v USA lidé žijí jako bezdomovci.
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Dobová karikatura nereagovala pouze na události v tuzemsku, ale také na aktuální světové
dění. Příkladem je karikatura Jaroslava Popa interpretující úlohu USA v libanonské válce.
Libanonská válka má své kořeny v demografickém složení země, která byla tvořena muslimy
a maronitskými křesťany. V roce 1926 vyřešila ústava problematické uspořádání etnik ná-
sledovně: prezidentem měl být maronitský křesťan1, předsedou parlamentu šíitský muslim2

a premiérem sunnitský muslim3. Příčiny konfliktu vyvstávají v důsledku vzniku státu Izrael4,
Šestidenní5 a Jomkipurské války6, kdy Libanon přijal velké množství palestinských Arabů
a demografické složení obyvatel se silně změnilo. Původně převažující maronitští křesťané se
stali menšinou. Zvyšující se napětí v otázce palestinských uprchlíků vedlo ke ztrátě ke ztrátě
kontroly nad státem a záminkou vypuknutí občanské války se stal útok na autobus s pales-
tinskými Araby. Postupně se do války zapojili okolní státy, nejprve Sýrie, která na žádost pre-
zidenta vyslala do země několik desítek tisíc vojáků. V důsledku teroristického útoku
libanonského hnutí Fatah (Palestinské národně osvobozenecké hnutí) pronikly izraelské jed-
notky do Libanonu. Na konci roku 1982 vznikla libanonská šíitská politická a militantní or-
ganizace pod silným vlivem Iránu. Mezinárodní společenství se snažilo napětí urovnat. Do
země, se vrátily mezinárodní jednotky. Pokračovala i jednání o příměří a 17. května 1983 Li-
banon, Izrael a USA podepsaly dohodu o izraelském stažení, které bylo podmíněno odchodem
syrské armády, což ovšem Sýrie odmítla. Pod syrským tlakem Libanon dohodu v roce 1984
vypověděl. Období 80. let je ve znamení chaosu, docházelo k bombovým útokům a sebevra-
žedným atentátům. V Libanonu působilo na 40 teroristických organizací, měl dvě vlády a žád-
ného prezidenta. Za ukončení občanské války se pokládá tzv. Taífská dohoda, která byla
z popudu Ligy arabských států uzavřena 22. října 1989 v Saúdské Arábii.

Zdroj: Pop, J., 1984. Dikobraz: nezávislý satirický a humoristický týdeník. Praha: Eurostudio,
roč. 90, č. 1, s. 7. 

Otázky k zamyšlení: 

•  Popiš a vysvětli karikaturu. USA využívá k zachování  míru zbraně hromadného ničení.

•  Na kterou stranu se stavělo Československo v období války v Libanonu?
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1 Maronitská katolická církev – počátky 4. stol., Sýrie. S římsko-katolickou církví sdílí doktrínu, ale liší se liturgií a hierarchií (v čele stojí
patriarcha). Liturgickým jazykem je syrština. 

2 Šíitský islám – jeden z proudu islámu. Ší’ité považují za legitimní vůdce islámské obce jen potomky Muhammadovy rodiny v linii počínající
jeho bratrancem a zetěm Alím ibn Abú Tálibem. Ší’ité po Muhammadově smrti roku 632 neuznali za právoplatného chalífu Abú Bakra ani
jeho následníky Umara a Uthmána. Teprve Alí, který se stal čtvrtým voleným chalífou, je podle ší’itů pravý vůdce muslimů, imám, a po
něm další z jeho rodu. 

3 Sunnité – muslimové, kteří uznávají jako nástupce Muhammada Abú Bakra a jeho následníky. 
4 Nezávislý stát Izrael byl vyhlášen 14. května 1948.
5 Šestidenní válka, 5. – 10. června 1967, vojenské střetnutí mezi Izraelem a koalicí Egypta, Sýrie a Jordánska. Válka byla vedena o strategické

hranice Izraele.
6 Tzv. Jomkipurská válka vypukla 6. října 1973 v 14:00, když koalice Egypta a Sýrie za podpory dalších arabských zemí zahájila o židovském

svátku Jom kipur překvapivý útok na Izrael v oblasti Suezského průplavu a na Golanských výšinách.
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Přestože po roce 1948 došlo k útlumu a pronásledování náboženských hnutí, na konci 80.
let se začali veřejně projevovat katoličtí věřící. Vládnoucí komunistická strana byla nucena
sílící hlas této skupinu respektovat. Významnou událostí se stala kanonizace Anežky České
dne 12. listopadu 1989 ve Vatikánu. Obřadu se účastnilo, i přes uzavřenost hranic, velké
množství Čechů a Slováků, mezi nimi také pražský arcibiskup František Tomášek. Tento vý-
znamný akt přenášela také Československá televize, ovšem ihned poté odvysílala přímé
vstupy z celostátní konference Socialistického svazu mládeže.  

Zdroj: Anonym, 1989. Lidové noviny. Praha, s. 12.

Otázky k zamyšlení: 

•  Jaké bylo postavení náboženských hnutí v období od roku 1948 až do roku 1989 na území
Československa? Oficiální doktrína KSČ propagovala vědecký ateismus. Tento přístup ná-
boženství odmítá a předpokládá, že tento postoj lze vědecky podepřít. Veškerá náboženská
hnutí byla potlačována, jejich představitelé a následovníci podléhali represím, studium reli-
gionistiky bylo zahrnuto do teologie.  

•  Který konvent na našem území založila Anežka Česká? Anežka Česká založila první klášter
klarisek (Anežský klášter), a to v roce 1231.
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Události v Československu na konci roku 1989 důsledně sledoval také zahraniční, především
západní tisk. Vybrané články přebíraly samizdatové Lidové noviny, které vycházely mezi léty
1987–1990. Na jejich obnovení se podílel Václav Havel, Ladislav Lis a Jiří Ruml. 

Zdroj: Dobrovský, L., 1989. Lidové noviny. Praha, str. 7.

Otázky k zamyšlení: 

•  Jakým způsobem sledoval zahraniční tisk události v Československu? 

•  Komu byly články v zahraničí primárně určeny?
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Časopis Dikobraz vznikl v roce 1945 a po únoru 1948 byl silně levicově zaměřen: komunis-
tická strana jeho stránky využívala k propagaci svých idejí.  K jistému uvolnění došlo v roce
1968, ovšem po nástupu normalizace se časopis opět stal nástrojem KSČ. Uvolnění přišlo až
po listopadových událostech a sametové revoluci. 

Zdroj: Pálka, D., 1989. Dikobraz: nezávislý satirický a humoristický týdeník. Praha: Eurostu-
dio, roč. 45, titulní strana.

Otázka k zamyšlení: 

•  Vysvětli pojem sametová revoluce? Nenásilná změna, resp. nenásilné převzetí moci bez 
použití zbraní či násilí. V případě Československa definice neplatí úplně: 17. listopadu byli
napadeni studenti Veřejnou bezpečností.
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Leták ve formě parte informuje o pádu komunistického režimu v roce 1989 a o nadcházejících
demokratických volbách. Volby do Sněmovny lidu Federální shromáždění se konaly ve dnech
8. – 9. 6. 1990, zúčastnilo se jich celkem 16 stran a hnutí. 

Sbírka: Národní muzeum – Historické muzeum 

Otázky k zamyšlení:

•  Jaké funkce tento žertovný leták ve své době plnil? Leták měl nejen pobavit, ale sloužil také
jako forma informačního zdroje. 

•  Které strany ve volbách roku 1990 zvítězily?

 Strana, koalice, hnutí                                       Počet hlasů              %              PM
 Občanské fórum                                                    3 851 172           53,15 %           68
 Komunistická strana Československa                       976 996           13,48 %           15
 Křesťanská a demokratická unie                               629 359             8,69 %             9
 Hnutí za samosprávnou demokracii                          572 015             8,89 %             9 – Společnost pro Moravu a Slezsko

•  Jak je možné, že Komunistická strana Československa skončila i po sametové revoluci
druhá?
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Sada letáčků z období sametové revoluce a voleb v roce 1990. Důraz se v nich kladl na historii
Československa, především na návrat k prvorepublikovým demokratickým principům. Od-
mítaly sovětskou okupaci a hlásaly ponaučení z minulosti. Za vůdčí osobnost se považoval
Václav Havel, který stál v čele Občanského fóra.

Sbírka: Národní muzeum – Historické muzeum 

Otázky k zamyšlení: 

•  Prohlédni si jednotlivé letáčky a vyjmenuj osobnosti, které na nich rozpoznáš. K. Marx, 
B. Engles, V. I. Lenin, J. V. Stalin, V. Havel, T. G. Masaryk

•  Na která období se obrázky odvolávají? 

•  Navrhni vlastní leták k sametové revoluci či k volbám v roce 1990.
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Plakát OF, autor Vladimír Renčín. Pod zkratkou OF se skrývá politické hnutí Občanské fórum,
které vzniklo krátce po začátku sametové revoluce, které zastřešovalo občanské nezávislé ak-
tivity. Zpočátku se OF vyznačovalo především odmítáním komunistického režimu, postupně
se politicky orientovalo do pravého středu. Prvním neformálním vůdcem byl Václav Havel a od
roku 1990 byl předsedou Václav Klaus. 

Sbírka: Národní muzeum – Historické muzeum 

Otázky k zamyšlení: 

•  Co obrázek vyjadřuje? Euforie po listopadových událostech 1989 byla obrovská, avšak v roce
1990 bylo nutné vrátit se k běžnému životu.
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