
Škola 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Hustopeče, Masarykovo nám. 1 

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 

Autor Mgr. Jiří Pokorný 

Číslo VY_32_INOVACE_16_ZSV_1. 02_Druhá světová válka a její důsledky 

Název tématického celku Svět, československá a česká společnost ve 20. století  

Téma hodiny Druhá světová válka a její důsledky 

Předmět Základy společenských věd 

Ročník/y/ 1. ročník 

Anotace Žáci se seznámí s cíli a charakterem a důsledky druhé světové války. 

Očekávaný výstup 
Žáci charakterizují druhou světovou válku, dokáží vysvětlit její cíl  
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Druhá světová válka a její důsledky 
1939 – 1945  

charakteristické rysy druhé světové války: 

• konflikt mezi demokratickým a totalitním světem 

• boj o znovurozdělení světa 

• válka rozpoutána fašistickými mocnostmi 

• průběh bojů v Evropě, Anglii, Africe a Oceánii 

• války se zúčastnilo 70 zemí světa, padlo 58 
milionů lidí 

• totální válka 

• nacionalistická, rasová motivace agresora  

 

 



etapy druhé světové války: 

1. etapa: 1. září 1939 – červen 1941 

 Hitlerův útok na Polsko, okupace evropských 
zemí do napadení SSSR 

 

2. etapa: červen 1941 – leden 1943 

 do stalingradské bitvy a boje v Tichomoří 

 

3. etapa: přelom roku 1943 

upevnění protihitlerovské koalice 

 



 
 

4. etapa: 1944 – začátek 1945 
otevření druhé fronty a osvobození zemí od 

okupantů 

 5. etapa: závěrečná fáze do 8. 5. 1945 

konečná porážka fašismu 

 

Co vedlo k rozpoutání druhé světové války? 

Vysvětli pojem totální válka. 

 

 



významná data druhé světové války 

• 1. 9. 1939 přepadeno Polsko bez vyhlášení války, 
začátek druhé světové války 

• 22. 6. 1941 přepadení SSSR Německem bez 
vyhlášení války 

• září 1941 protektorát Čechy a Morava 

 (Reinhard Heydrich) 

• 27. 5. 1942 atentát na Reinharda Heydricha, 

 vyhlazení obce Lidice a Ležáky 

• 8. 5. 1945 kapitulace Německa, konec druhé 
světové války v Evropě 

 



důsledky druhé světové války 

• změna mapy světa (USA, SSSR, Velká Británie, 
Francie a Čína jako vítězné mocnosti) 

• dvě supervelmoci (USA x SSSR) 

• vznik OSN (25. 4. 1945) – ochrana míru, 
lidských práv, rovnosti lidí a národů 

• posila levicových sil ve světě, vzestup prestiže 
Sovětského svazu jako osvoboditele  

 od fašismu 

 



•  vznik socialistických zemí na území   
   osvobozeném Sovětským svazem a pod jeho    
   kontrolou (Československo, Polsko, Maďarsko,  
   NDR, Rumunsko, Bulharsko, Jugoslávie) 
 • Norimberský proces (potrestání válečných     

zločinců) 

• Benešovy dekrety (odsun dvou milionů 
Němců) 

• vznik dvou společenských systémů (USA x 
SSSSR) 



Odlišné společenské systémy 

Kapitalistický svět 
• soukromé vlastnictví 

výrobních prostředků 

• tržní ekonomika 

• parlamentní demokracie 

• osobní svoboda člověka 

• všestranný rozvoj člověka 

• svoboda projevu 

 

 

Socialistický svět 
• společenské vlastnictví 

výrobních prostředků 

• státem řízená ekonomika 

• totalitní diktatury 

• potlačení občanských  

 a lidských práv 

• duchovní život podřízen 
ideologii marxismu – 
leninismu  
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