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Pročtěte si předložený výtisk novin Československá
armáda: Obrázkový čtrnáctideník čs. branné moci,
roč. 2, č. 6 a pokuste se vystihnout, jak je J. V. Stalin

v tisku prezentován pomocí znaků kultu osobnosti:
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                             Citace z textu                                           Váš komentář

Uveďte alespoň tři charakteristiky osobnosti, kterými je J. V. Stalin v novinách repre-

zentován

1. př. J. V. Stalin jako revolucionář

2.

3.

4.
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Kult osobnosti Josefa V. Stalina

Pracovní list ke vzdělávacímu materiálu 
tištěná média ve výuce dějepisu



Srovnejte fakta známá o J. V. Stalinovi a pojetím jeho osobnosti v předloženém plátku3

                                Známá fakta                                                    Výpověď v tisku

Vlastní jméno: Iosif Vissarionovič Džugašvili

Datum narození: 18. prosinec 1878

Datum úmrtí: 5. března 1953

V 16 letech vstoupil na přání matky do pravoslav-
ného semináře. O tři roky později byl vyloučen,
podle svého tvrzení za propagaci marxismu, prav-
děpodobněji ale za nedostavení se ke zkouškám.

Od mládí se prosazoval tvrdý boj, který měl vést 
k rychlejším a radikálnějším výsledkům.

V dubnu 1902 byl zatčen a uvězněn. Po roce a půl
byl poslán na Sibiř. Odtud však v lednu 1904 uprchl
a vrátil se do Tbilisi. Až do roku 1908 žil v Tbilisi
a v Baku. V roce 1906 byl zatčen a z vazby utekl.

Mezi léty 1907–1912 byl několikrát zatčen a pravi-
delně z vězení utíkal. Po celou dobu byl politicky
činný. 

V roce 1913 byl zatčen a uvězněn na Sibiři. V roce
1917 využil pádu carského režimu a vrátil se do Pe-
trohradu. Přijal Leninovu ideu nesmiřitelného boje
proti všem ostatním stranám a proti vládě.

Během 30. let začal Stalin budovat říši a armádu, jež
měly ovládnout nejprve bývalé carské impérium
a posléze rozšířit ideu revoluce do celého světa.

Na přelomu 20. a 30. let chtěl Stalin dosáhnout za
každou cenu dokončení kolektivizace vesnice. Rol-
níkům bývalo odebíráno i obilí na setbu. Pokud vy-
pěstovali málo, byli postihováni za sabotáž. Oby-
vatelé vesnic byli vyvražďováni a posíláni do gulagů
na Sibiř. Posléze přibyla další metoda: uměle vyvo-
laný hladomor. Počet obětí kolektivizace se odha-
duje na deset milionů mrtvých.

V polovině 30. let se přidala tzv. Velká čistka, jejímž
nejviditelnějším projevem byly tzv. moskevské pro-
cesy. Stalin během této čistky prakticky vyhladil vět-
šinu svých spolupracovníků a spolubojovníků z dob
revoluce a občanské války. Následovaly rozsáhlé
čistky v armádě.

Po druhé světové válce sovětská propaganda zahájila
tažení proti poklonkování Západu (boj proti kosmo-
politismu s jasně antisemitským pozadím), chtěla též
posílitsovětské vlastenectví.


