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2. SVĚTOVÁ VÁLKA 
 

1. Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky. (Zdroj: Sebastián Haffner: Od Bismarcka 
k Hitlerovi. Pohled zpět. Přeložil Lumír Wolf. Olomouc: Votobia, 1995.) 

Tento (Hitlerův) postup vyvolal v březnu roku 1939 v Londýně poplach. Chamberlainova 
vláda sice ještě nevzdala appeasement, ale metoda politiky appeasementu byla nyní 
změněna. Dosud se jednalo jen prostřednictvím slibů a ústupků, od nynějška se pracovalo 
také s hrozbami: Bude-li Hitler pokračovat ve své politice svémocného roztahování se na 
východ, narazí na své cestě na Anglii. Symbolem této hrozby byla anglická garance Polsku, 
která byla poskytnuta koncem března, kdy Polsko odmítlo spojení s Hitlerem proti Rusku. 
Hitler byl v nové situaci. Sám ji shrnul slovy, která pronesl tři týdny před vypuknutím války 
(…):“Všechno, co podnikám, je namířeno proti Rusku. Když je Západ tak příliš hloupý a slepý 
na to, aby to pochopil, budu nucen se s Ruskem domluvit, Západ porazit a pak, po jeho porážce, 
se obrátit se svými sebranými silami proti Rusku.“ 

 

Tato slova obsahovala klíč k vypuknutí druhé světové války. Hitler se nejdříve dohodl se 
Sovětským svazem, obrátil se nejprve společně s ním proti Polsku, pak se sovětským krytím 
zad proti Západu a teprve pak, jak to bylo od začátku plánováno, se svými „sebranými silami“ 
směrem na Východ. 

a. Charakterizujte politiku appeasementu 
 
 
 

b. Jaký byl podle úryvku hlavní cíl Hitlerovy válečné kampaně? Co jej k tomu 
motivovalo, čeho chtěl dosáhnout? 
 
 
 

c. Která událost mohla způsobit v úryvku zmiňovaný obrat v britské a francouzské 
politice mírového usmiřování evropských diktátorů?  
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d. Jaké vojenské motivy vedly Německo k podpisu sovětsko-německé smlouvy o 
neútočení v srpnu 1939? Jak se tato smlouva obvykle nazývá? 
 
 
 
 

e. Jaké motivy mohl mít pro překvapivý podpis německo-sovětské smlouvy J. V. 
Stalin? 

 

 

 

2. Druhé světové válce předcházela celá řada agresivních činů v zahraniční politice. U 
následujících událostí časově zařaďte, doplňte agresora, poškozený stát. Jak na tyto 
události obecně reagovala Společnost národů? 
 

a. Mnichovská konference a odtržení „Sudet“ 
 

b. Incident na mostu Marca Pola 
 

c. Remilitarizace Porýní  
 

d. Válka proti Habeši 
 

e. Vytvoření Protektorátu Čechy a Morava  
 

f. Vytvoření Albánského království  
 

g. Vytvoření Mandžukua 
 

h. Anschluss Rakouska  
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3. Jedním ze symbolů nacistické agresivity se stala likvidace tzv. první československé 
republiky, a to na tzv. Mnichovské konferenci. Kdy se tato konference konala a kdo byli 
její nejvýznamnější účastníci. Jakou roli na ní sehrál zástupce Československa? Co bylo na 
konferenci dohodnuto? Kdo, kdy a čím porušil Mnichovskou dohodu jako první? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografie z mnichovských jednání. Zdroj obrázku – Spolkový archiv SRN: 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Bundesarchiv_Bild_183-
R69173%2C_M%C3%BCnchener_Abkommen%2C_Staatschefs.jpg 

 

 

 

 

4. Během září 1939 se ocitlo ve válce celkem 6 evropských států. Vyjmenujte je a uveďte, na 
které straně konfliktu se zapojily. 
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5. U následujících zemí uveďte kdy a na které straně konfliktu se zapojily do války: 

Stát Strana Rok 

Itálie   

Řecko   

Norsko   

Nizozemí   

Španělsko   

SSSR   

USA   

Kanada   

Japonsko   

Brazílie   

Thajsko   

Jugoslávie   

Finsko   

Švédsko   

Dánsko   
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6. U následujících bitev doplňte u každé rok jejího konání, bojující strany a výsledek: 
 

a. (Druhá) bitva u El-Alamejnu 

b. Bitva o Guadalcanal  

c. Bitva o Varšavu  

d. Bitva o Porýní 

e. Bitva o Leningrad 

f. Bitva o Rio de la Plata  

g. Bitva o Berlín 

h. Bitva o Singapur 

i. Bitva o Narvik  

j. Bitva u Sedanu  

k. Bitva o Iwodžimu  

l. Bitva u Anzia 

m. Bitva o Normandii 

n. Bitva u Kyjeva  

o. Bitva u Stalingradu  

p. Bitva u Leyte  

q. (Druhá) bitva u Charkova  

r. Bitva u Kurska  

s. Bitva o Dukelský průsmyk 

t. Bitva u Midway 

u. Bitva o Británii 
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7. Na slepé mapě označte písmeny a) – u) místa bitev z úkolu č. 6. 
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8. Druhá světová válka přinesla pronikavý rozvoj technologií, primárně samozřejmě 
válečných. Vyjmenujte a vysvětlete význam alespoň 3 z nich 
 

 

 

 

 

 

 

9. Druhá světová válka byla mj. i střetem tří totalitárních ideologií, a to (italského) fašismu, 
(německého) nacionálního socialismu (tj. nacismu) a (sovětského) komunismu (tj. 
bolševismu). Přiřaďte následující pojmy a osobnosti k těmto ideologiím (pokud se váže 
k více z nich, uveďte tu, k níž se váže nejvíce a/nebo primárně), pojmy vysvětlete: L. D. 
Trockij, svazky, J. V. Džugašvilli, mare nostrum, W. Rosenberg, republika Salo, A. Hitler, 
proletariát, B. Mussolini, J. Goebbels, třída, Ch. Mauras, G. D’Annonzio, rasová nauka, 
Lebensraum, Velká vlastenecká válka, Norimberské zákony, holocaust, V. I. Uljanov  
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10. V důsledku 2. světové války zanikly některé evropské státy a u jiných došlo ke změně 
hranic. Uveďte tyto změny u následujících států: Itálie, Německo, Polsko, SSSR, Litva, 
Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Jugoslávie, Řecko, Československo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Vyhledejte správné pořadí po sobě následujících událostí souvisejících s 2. světovou 
válkou: 

a. napadení Polska Německem, napadení Finska SSSR, uzavření Mnichovské 
dohody, zahájení bitvy o Anglii, vstup USA do války, všeobecná mobilizace v 
ČSR, vyhlášení Slovenského štátu, anexe Rakouska, vylodění v Normandii 

b. anexe Rakouska Německem, napadení Finska SSSR, vylodění v Normandii, 
uzavření Mnichovské dohody, vstup USA do války, zahájení bitvy o Anglii, 
vyhlášení Slovenského štátu, všeobecná mobilizace v ČSR, napadení Polska 
Německem 

c. všeobecná mobilizace v ČSR, anexe Rakouska, uzavření Mnichovské dohody, 
vyhlášení Slovenského štátu,  napadení Finska SSSR, napadení Polska Německem, 
zahájení bitvy o Anglii, vylodění v Normandii, vstup USA do války 

d. anexe Rakouska, všeobecná mobilizace v ČSR, uzavření Mnichovské dohody, 
Vyhlášení Slovenského štátu, Napadení Polska Německem, napadení Finska SSSR, 
zahájení bitvy o Anglii, vstup USA do války, vylodění v Normandii 
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12. Po 2. světové válce byla Evropa de facto rozdělena tzv. železnou oponou na sféry zájmů 
dvou nejvýznamnějších velmocí – vítězů 2. světové války. Na kterých dvou významných 
konferencích (konaných ještě v průběhu 2. světové války) bylo toto rozdělení dohodnuto? 
Na mapě označte státy náležející do sovětského bloku písmenem V, do západního bloku 
písmenem Z, neutrální státy označte písmenem N.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku: Dr. Walter LEISERING (Hrsg.): Historischer Weltatlas. Marixverlag, Wiesbaden 2009, s. 118-119 


