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Přelom 19. a 20. století – Habsburská monarchie                 ……………………………………….. (Učebnice str. 118-121) 
 

Habsburská monarchie se potýkala na začátku 20. století s řadou problémů.  ⇨ 118 Pojmenuj tři největší problémy: 

 

1. .............................................................................................................              

 

2. ............................................................................................................. 

 

3. .............................................................................................................. 

 

           sociální otázka = ....................................................................................................................................................... 

 

 ⇨ 118 Politickou rovnost mezi občany umožnilo ........................................ a .................................... hlasovací právo 

pro muže starší ...................... let, zavedené v roce ................................. .  ⇨ 119 Změnu ve volebním řádu využila řada politických stran.  

 

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

                

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

 

C 098 Barevně označ ty strany, které působily v našich zemích už od 70. let 19. století. 
 

 S      demokratizace = ........................................................................................................................................................ 

 

Moderní reklama je spojena s rozvojem obchodování. V roce 1841 vznikla v USA první profesionální reklamní agentura. 
Velký rozmach reklamy v českých zemích je spojen s počátky 20.století. 

Samostatná práce 

Co je reklama? „placená chvála                         
a jarmareční nátlak na kupujícího“ 

                                (J. H. Wehle, r. 1880) 

→ Cíle reklamy jsou: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

Napiš, na kterou knihu a od kterého 
autora noviny inzerují reklamu. 
 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

Kde v Praze měla sídlo PRVNÍ ČESKÁ 
všeobecná akciová společnost pro 
pojištění NA ŽIVOT? 
 

……………………………………………………………….. 
 

Jaké označení nesl nejnovější zlepšený 

hořák?  …………………………………………………… 

 

 

 

Reklamní stránka Humoristických listů (počátek 20.stol.) 



 

Podle společenských zvyklostí 19. století: 

  MUŽI                                         ŽENY 

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

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

 

S emancipace = ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Požadavky žen: přístup ke vzdělání a možnost profesního uplatnění, volební právo 

 

 ⇨ 121 + C 115 + C 117 

1. Jak se jmenovalo nejstarší dívčí gymnázium v celém Rakousku-Uhersku? .................................. 

2. Kdo se o jeho založení zasloužil? ....................................................... 

3. Ve kterém roce bylo toto gymnázium založeno? ......................... 

4. Ve kterých nových povoláních se ženy uplatnily? .................................................................................................... 

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

5. Kterého nejvýznamnějšího úspěchu v oblasti politiky dosáhly v této době české ženy? 

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

 

Ženy také zakládaly své spolky. Prvním významným ženským spolkem u nás byl pražský Americký klub dam, který 

založil Vojtěch Náprstek v roce 1865. 

Jaká byla činnost tohoto spolku? .............................................................................................................................. 

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

 

Americký klub dam se scházel v budově pivovaru U Halánků. Dnes je v tomto 

domě Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.  

DDÚ: Napiš adresu tohoto muzea: ................................................................... 

Která další historicky významná budova se nachází na stejném místě                     

a z kterého historického období pochází?     ………………………………………….. 

      ………………………………………….. 

 

DDÚ: 

Jak se v angličtině řekne volební právo? ………………………………… 

Jak se říkalo radikálnímu hnutí prosazujícímu volební právo žen? ……………………………………… 

Jaké metody používaly členky tohoto hnutí? ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


