
Přelom 19. a 20. století – Věda, technika, umění, sport    …………………………………… 

 (Učebnice str. 122 – 131) 

 Na konci 19. století došlo k řadě objevů v oblasti fyziky, chemie i lékařství. Řada z těchto nových poznatků vedla ke zlepšení života lidí, ale mnohé byly zároveň zneužity pro vojenské účely. 
 Mezi významné vědce patří: 

Fyzika: 

Marie Curie-Skłodowska [kirí] a Pierre Curie = objev radioaktivity 

Albert Einstein = teorie relativity  Wilhelm Conrad Röntgen = rengenové záření  
Chemie: 

Alfred Nobel = dynamit   Dmitrij Ivanovič Mendělejev = periodická soustava chemických prvků 

Lékařství: Louis Pasteur [pastér] = očkování proti vzteklině Robert Koch = odhalil původce tuberkulózy Johann Gregor Mendel = počátky moderní genetiky 

„Já, podepsaný Alfred Bernhard Nobel, vyjadřuji tímto po zralé úvaze svou nejvyšší vůli, týkající se majetku, jenž 
zanechám po své smrti. Kapitál, vložený vykonavatelem mé vůle do cenných papírů, dá základ fondu, jehož úroky 
se každoročně rozdělí ve formě cen těm, kteří se během uplynulého roku nejvíce zasloužili o prospěch lidstva. 
Úroky ať se rozdělí na pět stejných částí takto: jedna část tomu, kdo učinil nejvýznamnější objev nebo vynález na 
poli fyziky; jedna část tomu, kdo udělal nejvýznamnější objev nebo zdokonalení v chemii; jedna část tomu, kdo 
učinil nejvýznamnější objev ve fyziologii nebo lékařství; jedna část tomu, kdo vytvořil v literatuře vynikající dílo s 
idealistickou tendencí; a jedna část tomu, kdo se zasloužil nejvíc o sbratření národů a odstranění nebo zmenšení 
existujících armád, spolu s pořádáním a podporou mírových kongresů. 

Pracuj s textem: 

1. Jak se nazývá dokument, ze kterého je tento úryvek?   ……………………………….. 
2. Podrhni v textu oblasti vědění, ve kterých mají být lidé každý rok odměňováni.  
3. Vysvětli, z čeho mají být čerpány finanční prostředky na vyplácení odměny pro nositele Nobelovy ceny.  

…………………………………………………………………………………………………………………… Nobelova cena se uděluje od roku 1901. Skládá se z medaile, osobního diplomu a peněžité prémie. 

DÚ: Napiš jména českých držitelů Nobelovy ceny a připoj informaci, za co cenu získali. 
 

............................................................................................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................................................................................ 

 

 Využití elektrické energie umožnilo vznik nových technických vynálezů. Mezi průkopníky v této oblasti patřili: 
Thomas Alva Edison (Nejslavnější vynálezce všech dob) = např. žárovka, mikrofon, akumulátor, elektrická 
lokomotivu, elektromobil (celkem 1093 patentů) 

 Nikola Tesla = základy moderní elektrotechniky (střídavý el. proud) 

Alexandr Graham Bell = telefon 

 

František Křižík = oblouková lampa; zakladatel elektrotechnického průmyslu v českých zemích 

 

DDÚ: Zjisti, kde v Plzni se nachází pomník s bustou Františka Křižíka.    

 

................................................................................................... 

 

 

E = mc2 



Technika: 

 Zdokonalení spalovacího motoru (G. Daimler a K. Benz) otevřelo nové možnosti v dopravě. Vznětový motor 
zkonstruoval R. Diesel. První automobil vyrobený na našem území, nazvaný NW Präsident, vznikl 

v Kopřivnici. V Čechách začala vyrábět automobily firma Laurin & Klement. 

 

DÚ: Zjisti, kde sídlila firma Laurin & Klement. ...................................................................... První let bratří Wrightů [rajtů] se uskutečnil roku 1903. Jan Kašpar vzlétl o sedm let později, letěl z Pardubic do Prahy. 

 Lidé mohli koncem 19. století využívat také nové vynálezy sloužící k uchování obrazu a zvuku.  

 

Sport: 

V moderní společnosti přelomu 19. a20. století se sportování postupně rozšířilo do všech společenských 
vrstev. Založení tradice novodobých olympijských her je spojeno se jménem Pierre de Coubertin [kubertén]. První novodobá olympiáda se konala v roce 1896 v Athénách. 
 

 

DÚ: František Janda-Suk byl prvním Čechem, který získal olympijskou medaili. 
Pracuj s učebnicí (C 116): Jaká medaile to byla? ................................. Kdy a kde ji získal?  ..............................................................  

Jako první na světě použil při hodu diskem otočku. Ke kterému sportovnímu odvětví hod diskem patří? ....................................................... 
 

Umění: Moderní doba s sebou přinesla řadu nových uměleckých směrů, např. secesi, expresionismus a kubismus.  
Secese = zobrazování krásných žen a rostlinných motivů 

Expresionismus = ostré barvy, nepřirozené tvary, pocity osamělosti a úzkosti 
Kubismus = zobrazování z více úhlů pohledů současně, pokřivení postav, předmětů a prostoru 

 

   

Moderní architektura – architekti přestali krášlit své stavby množstvím ozdobných prvků. Významnými architekty byli např. Adolf Loos nebo Josef Gočár.  

Alfons Mucha - Gismonda 

Edvard Munch - Výkřik 

Pablo Picasso – Avignonské slečny 

J. Gočár – Dům U Černé Matky Boží v Praze 


