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Téma hodiny  Stalinova éra v SSSR  

Druh 

materiálu 

Prezentace v PPT 

Anotace Představí vývoj SSSR po nástupu J.V. Stalina, za pomocí 

dobových plakátů a fotografií objasní pojmy kolektivizace, 

industrializace, stalinské čistky a jejich průběh. 



Opakování: Rusko před rokem 

1917 

• 1. Jak se nazývala 

poslední ruská carská 

dynastie? 

• 2. K této dynastii patřil 

také car Petr Veliký. 

Čím se zasloužil o 

rozvoj Rusi? 

• 3. Jaký byl konec této 

rodiny? 

• 2 



Opakování: průběh a důsledky 

ruských revolucí  
1. Kdo je na fotografii? 

2. Ve kterém roce 

vypukly v Rusku 

revoluce /únorová a 

říjnová/? 

3. Jaký měly vliv na 

další válečné 

události? 



Opakování 

 • DOPLŇ: 

 

• SSSR vznikl roku….. 

• Zakladatelem byl…. 

• Po roce 1924 v čele… 

• 1. mezinárodní 

jednání s …… v …..  



Josif  Vissarionovič Stalin 

• 1924 v čele SSSR 

• + 1953 

• Soupeři: Lev Trockij 

• Nikolaj Bucharin 

 

• stalinismus 



Stalinská propaganda 

•  Dobový plakát 

zachycuje, jak měl být 

Stalin prezentován 

veřejnosti a světu 

 

• ? Najděte, které 

motivy jsou projevem 

propagandy  



Sovětské hospodářství 

• Změny v průmyslu: 

• Konec soukromého vlastnictví 

• Budování těžkého průmyslu 

• Industrializace Ruska 

• Centrální plánování – pětileté plány 

 



Sovětské hospodářství 

• Změny v zemědělství: 

• Kolektivizace 

• Kolchozy a sovchozy 

• Odpůrce  kulak 



Kampaň proti kulakům 

• na dobovém plakátu 

najděte atributy tzv. 

kulaka – nepřítele 

režimu 

 



Deportace na 

Sibiř 

 

Solovecké 

ostrovy 



Velký teror  - stalinské procesy 

Nikolaj I. Ježov 



Rozsah stalinských čistek 

Stalinské procesy: 

1. čistky ve straně 

2. čistky v armádě 

3. čistky v celé 

společnosti 

maršál Tuchačevskij 

 



Jednou z posledních obětí 

 N. I. Ježov 
• Postavení Nikolaje 

Ježova bylo na 

počátku třicátých let 

úplně jiné než na 

jejich konci… 

• Proč Stalin likvidoval i 

své bezprostřední 

spolupracovníky? 



Shrnutí 

• 1. vysvětli pojmy: kolektivizace , kulak,  

• 2. doplň: odpůrci kolektivizace končili v … 

• 3. hospodářství bylo státem plánované na dobu 

… let 

• 4. stalinské čistky postihly: … 

• 5. vyber: Industrializace Ruska se soustředila na 

lehký – těžký průmysl 

 

• Titul ke studiu:  



Zdroje použitých fotografií  

• Dostupné pod licencí Creative commons  

• [Cit. 2012-10-15] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-
R03964,_Russische_Zarenfamilie.jpg 

• [Cit. 2012-10-15] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lenin.jpg 

• [Cit. 2012-10-15] 
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Flag_of_the_Soviet_Union_%281923-
1955%29.svg&page=1 

• [Cit. 2012-10-15] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stalin_lg_zlx1.jpg 

• [Cit. 2012-10-15] 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Propaganda_of_the_Soviet_Union?uselang=cs 

• [Cit. 2012-10-15] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Canal_Mer_Blanche.jpg 

• [Cit. 2012-10-15] 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0
%BC_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%B7_
%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2_1930.jpg 

• [Cit. 2012-10-15] 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Voroshilov,_Molotov,_Stalin,_with_Nikolai_Yezhov.jpg 

• [Cit. 2012-10-15  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Commissar_Vanishes_2.jpg 

• [Cit. 2012-10-15] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tukhachevsky_trial.jpg 
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