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Učební pomůcka Křižovatky českých a československých dějin – 1948 představuje soubor ti-
skovin z období po roce 1945. Naleznete zde novinové články vztahující se k významným oka-
mžikům československých dějin, ukázku dobové reklamy, dobového humoru, korespondence
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 po roce 1945.

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 1945–1958

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

Klíčová slova:  

Vysídlení Němců po roce 1945, volby, každodennost, dobová karikatura, politické procesy,
měnová reforma

Metody a techniky:

•  slovní (výklad, práce s písemnými prameny, prezentace – tvorba zprávy),

•  práce s obrazovými prameny, brainstorming, skupinová práce
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Po ukončení druhé světové války ovládla Československo vedle euforie z vítězství také xeno-
fobie namířená proti německému obyvatelstvu. Exilová vláda zpočátku zvažovala zapojení lo-
ajálních Němců, ale pod tlakem veřejnosti se s myšlenkou vystěhování Němců ztotožnila.
K obdobnému procesu proběhlo v Polsku, Jugoslávii, Sovětském svazu, Holandsku a Dánsku.  

Zdroj: Rada, V., 1945. Dikobraz: nezávislý satirický a humoristický týdeník. Praha: Eurostudio,
č. 2, s. 4–5.

Otázky k zamyšlení:

•  Jakým způsobem probíhal odchod Němců z území Československa? Násilně. Docházelo
k zatýkání a popravování kolaborantů.

•  Jak souvisí odchod německého obyvatelstva s tzv. Benešovy dekrety? Na jejich základě
došlo ke konfiskacím majetku etnických Němců a Maďarů, ztratili také československého
státního občanství, byly zrušeny německé university a německé vysoké školy technické.
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Pražský osidlovací úřad existoval od podzimu 1945 do března 1950 a členil se na různá od-
dělení: právní, živnostenské, sociální, tiskové či pátrací. Posledně jmenované oddělení se za-
měřovalo na vyhledávání nepřihlášeného konfiskovaného majetku.

Sbírka: Národní muzeum – Historické muzeum 

Otázky k zamyšlení: 

•  Ve kterých částech Československa se nacházelo největší množství konfiskovaného ma-
jetku? Pohraničí, Sudety, jižní a severní Morava.

•  Jak se nakládalo s konfiskovaným majetkem násilně odstěhovaných osob? Byl uměle osi-
dlován.
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Česká poválečná společnost se v letech 1945–1948 zabývala otázkou, jak se vypořádat  s ně-
meckým a maďarským obyvatelstvem a s kolaboranty. Prezidentské dekrety v prvních měsí-
cích po válce nahrazovaly zákonodárnou moc. Můžeme jmenovat znárodňovací dekret, který
se týkal dolů, bank, potravinářského průmyslu apod. Celkově bylo znárodněno přes 3 000
podniků, což odpovídá dvěma třetinám tehdejšího průmyslu. Dále tzv. velký retribuční dekret
o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových sou-
dech z 19. 6. 1945;  a tzv. malý retribuční dekret o trestání některých provinění proti národní
cti z 27. 10. 1945. Oba retribuční dekrety byly často zneužívány jako prostředek během čistek
ve státní správě, armádě a také v kulturní sféře. 

Sbírka: Historické muzeum – Národní muzeum 

Otázky k zamyšlení: 

•  Vysvětli pojem lidový soud v souvislosti s poválečným Československem. Lidové soudy
vznikly v roce 1945 na základě rozhodnutí vlády a prezidenta Edvarda Beneše. Jejich cílem
bylo potrestat nacistické zločince, kolaboranty a udavače. V Československu bylo u 24 lido-
vých soudů odsouzeno celkem 23 000 osob, 738 z nich bylo odsouzeno k smrti. 

•  Jaký způsob sdělení využívá autor plakátu? Jakými prostředky ovlivňuje vnímání čtenáře?
Leták má formu výzvy. Autor používá přídavná jména a jejich citové zabarvení, například
„(…) stupňovaná nacistická zvěrstva“.

•  Vypiš tři příklady činnosti, které se podle dekretu obviněný dopustil a zamysli se, jakým
způsobem mu byla u soudu dokazována vina.
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Karikatura vyšla v satirickém časopise Dikobraz v roce 1946 a s nadsázkou zobrazuje tři krále
klanící se jaderné hlavici. Autor obrázku se inspiroval v biblickém příběhu, v němž tři mágové
z východu navštívili narozeného Ježíše. V případě karikatury představují tři krále Clement
Attlee (3. leden 1883 Putney, Londýn – 8. říjen 1967 Londýn), britský politik, člen Labouris-
tické strany a premiér v letech 1945–1951; Harry S. Truman (8. května 1884 Lamar, Missouri
– 26. prosince 1972 Kansas City, Missouri), 34. viceprezident a poté 33. prezident Spojených
států amerických v letech 1945–1953; Josif Vissarionovič Džugašvili zvaný Stalin (18. pro-
since 1878 Gori, dnešní Gruzie – 5. března 1953 Moskva, Sovětský svaz), generální tajemník
Komunistické strany Sovětského svazu v letech 1922–1952. Obrázek odkazuje na studenou
válku, jejíž počátek se datuje do let 1945–1947. Tři symbolické postavy tří králů – tři státníci
symbolizují počátek studené války. Stalin v této době získal kontrolu nad větší částí východní
Evropy a začal podvracet vlády na Balkáně, Attleeho vláda reagovala podáním podnětu k vy-
tvoření obranného spojenectví NATO. Obavy z napětí mezi Sovětským svazem a USA vedly
k tajnému jednání, na kterém bylo rozhodnuto vyvinout vlastní jaderné zbraně. 

Zdroj: Sekora, O., 1946. Dikobraz: nezávislý satirický a humoristický týdeník. Praha: Euros-
tudio, roč. 2, č. 2., titulní strana.

Otázky k zamyšlení: 

•  Prohlédni si obrázek a pokus se popsat, co na něm vidíš. Představitelé tří mocností – Velké
Británie, USA a Sovětského svazu – se sklánějí nad kolíbkou s jadernou hlavicí.

•  Kterým příběhem se autor obrázku, nechal inspirovat?

•  Biblický příběh, zachycený v Matoušově evangeliu (Mt 2,1), příchod tří mudrců z Východu
k narozenému Ježíši.  

•  Přiřaď symboly v horní části obrázku (pěticípá bílá hvězda, vlajka, pěticípá černá hvězda
se srpem a kladivem) k jednotlivým postavám. 

•  Attlee – vlajka; Truman – bílá hvězda; Stalin – černá hvězda se srpem a kladivem.
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Dne 30. května 1948 byly vyhlášeny první parlamentní volby po převzetí moci komunistickou
stranou. Všechny strany kandidovaly na jedné kandidátce vedené KSČ. Volby doprovázela
masivní propagace v tisku, což se odrazilo také v humoristickém časopisu Dikobraz. 
Na obrázku vidíme dav mířící k jediné možné volbě, kterou představovala dle dobové propa-
gandy jednotná kandidátka. U urny je čeká blahobyt: dostatek jídla (symbolizován chlebem)
a jistota zaměstnanosti (symbolizována rýčem). Ukazatel s nápisem „bílý lístek“ vede oproti
tomu k válce (zbraň, zničené budovy, jaderné hlavice), nacismu apod.  Pojem „bílý lístek“ ne-
boli prázdný lístek byl zaveden již při volbách v roce 1946, kdy tyto lístky vyjadřovaly nesou-
hlas s politikou Národní fronty.  

Zdroj: Bidlo, J., 1948. Dikobraz: nezávislý satirický a humoristický týdeník. Praha: Eurostudio,
č. 21, titulní strana.

Otázky k zamyšlení:

•  Vysvětli, co znamenají pojmy na ukazatelích. 

•  Vysvětli, co představují dvě postavy – muž s chlebem a rýčem; muž u druhé volební urny.

•  Víš, jak volby v roce 1948 dopadly?

 Strana                                                        Hlasy            %         Mandáty          %
 Národní fronta Čechů a Slováků                 6 424 734       86,60           300             100
 Bílé lístky                                                     994 419        13,40             -                 -
 Platné hlasy                                                7 419 153       96,74                                 
 Neplatné hlasy                                             250 266         3,26
 Celkem                                                       7 669 419        100             300             100
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Dne 7. června 1948 abdikoval Edvard Beneš na úřad prezidenta. V této době jej sužovala Mé-
nierova nemoc, jíž dlouhodobě trpěl, a časté migrény. Na počátku roku 1948 podali ministři
demokratických stran demisi, kterou po nátlaku komunistické strany dne 25. února 1948
přijal, a pověřil Klementa Gottwalda, předsedu KSČ, opětovným sestavením vlády. Nová vláda
byla tím pádem sestavena zcela pod vedením komunistické strany.  

Sbírka: Národní muzeum – Historické muzeum 

Otázky k zamyšlení: 

•  Z jakých důvodů abdikoval Edvard Beneš?

•  Jaká byla reakce veřejnosti na jeho odstoupení? 

•  Jakým způsobem o jeho odstoupení informoval veřejnost tisk?
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Karikatura zveřejněná v humoristickém časopisu Dikobraz v roce 1953 odkazuje na politické
procesy odehrávající se v 50. letech 20. století. V roce 1952 došlo k tzv. procesu  protistátním
spikleneckým centrem Rudolfa Slánského. V tomto vykonstruovaném politickém procesu bylo
vyneseno 11 rozsudků smrti. Karikatura byla hojně využívána v rámci propagandy mezi
lidem. Na obrázku je chobotnice, na jejíchž chapadlech jsou uvedena jména obžalovaných.

Rudolf Slánský, generální tajemník KSČ, zatčen 23. listopadu 1951, popraven

Bedřich Geminder, vedoucí mezinárodního oddělení sekretariátu ÚV KSČ, zatčen 24. listo-
padu 1951, popraven

Ludvík Frejka, přednosta národohospodářského odboru Kanceláře prezidenta republiky, za-
tčen 31. ledna 1952, popraven

Vladimír Clemenetis, ministr zahraničních věcí, zatčen 28. ledna 1952, popraven

Josef Frank, zástupce generálního tajemníka KSČ, zatčen 23. května 1952, popraven 

Bedřich Reicin, náměstek ministra národní obrany, zatčen 8. února 1951, popraven 

Karel Šváb, náměstek ministra národní bezpečnosti, zatčen 16. února 1951, popraven 

Otto Šling, vedoucí tajemník krajského výboru KSČ v Brně, zatčen 6. října 1950, popraven 

André Simone, redaktor Rudého práva, zatčen 9. června 1952, popraven 

Zdroj: Štembera, O., 1952. Dikobraz: nezávislý satirický a humoristický týdeník. Praha: Eu-
rostudio, č. 49, s. 397.

Otázky k zamyšlení: 

•  Pokus se obrázek popsat. Koho či co představuje netvor vytažený z vody a další postavy na
obrázku. Netvor zastupuje popravené v rámci politického procesu, ostatní postavy znázorňují
československý lid – obyčejné lidi, pionýry, dělníky. Cílem bylo, aby se čtenář s lidmi na ob-
rázku mohl ztotožnit.

•  Jakým způsobem využívala KSČ karikaturu během politických procesů v 50. letech? Pro-
střednictvím karikatury komunistická strana protlačovala svou interpretaci událostí. 

•  Jaké bylo pozadí tohoto politického procesu? Podnět k politickým procesům přišel od 
J. V. Stalina a měl být výstrahou a varováním všem státům proti odklonu od politiky Moskvy.
Důvodem byla obava z odklonu dalších lidově demokratických států od Moskvy tak, jak tomu
došlo v případě Jugoslávie pod vlivem Tita.
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Dne 1. června 1953 byla v Československu vyhlášena měnová reforma československé ko-
runy. Cílem vládnoucí komunistické strany bylo dosáhnout znehodnocení měny a vypořádat
se tak s přídělovým systémem, zarazit černý trh a snížit poptávku v poměru vůči chudé po-
válečné nabídce. Vládnoucí strana reformu prezentovala jako vítězství pracujícího lidu a úder
buržoazii. Ve skutečnosti došlo ke znehodnocení úspor, propadnutí vázaných vkladů veške-
rého obyvatelstva a poklesu životní úrovně. 

Zdroj: Štembera, O., 1953. Dikobraz: nezávislý satirický a humoristický týdeník. Praha: Euro -
studio, č. 24, s. 186.
Žemlička, J., 1953. Dikobraz: nezávislý satirický a humoristický týdeník. Praha: Eurostudio,
č. 24, s. 188.

Otázky k zamyšlení: 

•  Prohlédni si karikatury, které vyšly v humoristickém časopisu Dikobraz. Co chtěl jejich
prostřednictvím autor čtenářům sdělit? Obrázky jsou ukázkou dobové propagandy. Autor
obhajuje nutnost měnové reformy.

•  Najdi na obrázcích interpretace dobové propagandy. Obr. 1. Díky měnové reformě dojde
k zvýšení životní úrovně. Obr. 2. Továrník, představitel buržoazní třídy, je náležitě potrestán
a dostává se na úroveň pracujícího lidu.

•  Víš, za kterého prezidenta proběhla měnová reforma? Antonín Zápotocký
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