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DiktDiktáátotořři 20. stoleti 20. stoletíí
prezentaceprezentace



Politický rePolitický režžimim

normativnnormativněě upravenupravenáá forma vlforma vláády politickdy politickéého ho 
systsystéému, ktermu, kteráá vv sobsoběě zahrnuje principy, zahrnuje principy, 
pravidla a autority politickpravidla a autority politickéého dho děěnníí, jejich vznik, , jejich vznik, 
vzvzáájemnjemnéé vztahy a proces fungovvztahy a proces fungováánníí
politický repolitický režžim demokratický a nedemokratický im demokratický a nedemokratický 
(autokratický)(autokratický)



Demokratický politický reDemokratický politický režžimim

demokratický politický redemokratický politický režžim je zaloim je založžen na en na 
principech demokracieprincipech demokracie
demokraciedemokracie je forma vlje forma vláády, popdy, popřříípadpaděě ststáátntníího ho 
zzřříízenzeníí, kde zdrojem ve, kde zdrojem vešškerkeréé moci je lid moci je lid 



Nedemokratický (autokratický) Nedemokratický (autokratický) 
politický repolitický režžimim

nedemokratický politický renedemokratický politický režžim je zaloim je založžen na en na 
principech autokracieprincipech autokracie
autokracie je forma vlautokracie je forma vláády ve stdy ve stááttěě, kde , kde 
drdržžitelem veitelem vešškerkeréé moci je jednotlivec moci je jednotlivec 
((monokraciemonokracie) nebo ) nebo úúzkzkáá skupina lidskupina lidíí
autokratickautokratickéé rerežžimy se imy se ččasto uchylujasto uchylujíí
kk diktdiktáátorským formtorským formáám vlm vláádydy
vv nedemokratických stnedemokratických stáátech jsou porutech jsou poruššovováána a na a 
omezovomezováána zna záákladnkladníí lidsklidskáá prprááva a svobody va a svobody 



DiktDiktáátortor

jedinec sjedinec s neomezenou mocneomezenou mocíí uplatuplatňňujujííccíí
diktaturu (autoritativndiktaturu (autoritativníí formu vlformu vláády)dy)
pozice diktpozice diktáátora nentora neníí formformáálnlněě dděědidiččnnáá, ale , ale 
vv nněěkterých stkterých stáátech ptech přřebebíírajrajíí moc potomci moc potomci 
svsvěětovtovíí diktdiktáátotořři maji majíí ččasto na svasto na svěědomdomíí miliony miliony 
oboběěttíí, ekonomický a mor, ekonomický a moráálnlníí rozvrat strozvrat stáátutu
nejvnejvííce lidských ce lidských žživotivotůů majmajíí na svna svěědomdomíí ve 20. ve 20. 
stoletstoletíí JosifJosif VissarionoviVissarionovičč StalinStalin a a Adolf HitlerAdolf Hitler



JosifJosif VissarionoviVissarionovičč StalinStalin
žživotopis ivotopis JosifaJosifa VissarionoviVissarionoviččee StalinaStalina

narozen ve mnarozen ve měěststěě Gori 18. Gori 18. 
prosince 1878 (dneprosince 1878 (dneššnníí Gruzie)Gruzie)

smrt 5. bsmrt 5. břřezna 1953ezna 1953

JosifJosif VissarionoviVissarionovičč DDžžugaugaššvilivili, , 
znznáámý jako Stalin, Genermý jako Stalin, Generáálnlníí
tajemntajemníík Komunistickk Komunistickéé strany strany 
SovSověětsktskéého svazu vho svazu v letech letech 
1922 1922 -- 19521952

jeden zjeden z nekrutnekrutěějjšíších diktch diktáátortorůů
vv historii lidstvahistorii lidstva

problematickproblematickéé dděětstvtstvíí (spory (spory 
ss otcem, matka hluboce votcem, matka hluboce věřěřííccíí))

Obr. 1: Josif Stalin, Generální tajemník 
Komunistické strany SSSR



JosifJosif VissarionoviVissarionovičč StalinStalin
žživotopis ivotopis JosifaJosifa VissarionoviVissarionoviččee StalinaStalina

studium a nstudium a nááslednslednéé vylouvylouččeneníí
Stalina zStalina z pravoslavnpravoslavnéého seminho semináářřee

problematickproblematickéé manmanžželstvelstvíí, n, náásilnsilnáá
smrt obou mansmrt obou manžželekelek

vv mlmlááddíí levicovým radiklevicovým radikáálem lem 
(n(náásilnosti, vyhnanstvsilnosti, vyhnanstvíí na Sibina Sibiřři, i, 
vvěěznzněěn)n)

Obr. 2: portrét Stalina na vlakovém nádraží
v rodném městě Gori



JosifJosif VissarionoviVissarionovičč StalinStalin
vzestup Stalinovy politickvzestup Stalinovy politickéé karikariééryry

stoupenec marxismu, spolupracovnstoupenec marxismu, spolupracovníík Vladimk Vladimííra ra 
IljiIljiččee LeninaLenina
komisakomisařř pro npro náárodnostnrodnostníí problematiku ve vlproblematiku ve vláádděě
sestavensestavenéé LeninemLeninem
neomezenneomezenáá moc, politika lsti, systematickmoc, politika lsti, systematickáá
likvidace  vlikvidace  vššech podezech podezřřelých zelých z nedostatku nedostatku 
loajalityloajality



JosifJosif VissarionoviVissarionovičč StalinStalin
teror dvacteror dvacáátých a ttých a třřicicáátých lettých let

obobččanskanskáá vváálkalka

politika kolektivizace a politika kolektivizace a 
hladomorhladomor
VelkVelkáá ččistka oznaistka označčovováána na 
jako Moskevskjako Moskevskéé procesy procesy 
(z(zááminkou Stalinem minkou Stalinem 
objednanobjednanáá vravražžda S. M. da S. M. 
KirovaKirova))

Obr. 3: Kirov druhý zprava



JosifJosif VissarionoviVissarionovičč StalinStalin
expanze Stalina na mezinexpanze Stalina na mezináárodnrodníí scscéénněě

SSSR se zapojil do obSSSR se zapojil do obččanskanskéé vváálky ve lky ve ŠŠpanpaněělskulsku

uchvuchváácenceníí Mongolska SSSR (Mongolska SSSR (ččíínskonsko--japonskjaponskáá vváálka) lka) 

srpen 1939  uzavsrpen 1939  uzavřřen pakt o neen pakt o neúútotoččeneníí ((MolotovMolotov a a RibbentropRibbentrop))

17. z17. záářříí 1939 napaden1939 napadeníí Polska SSSR (masakr polských Polska SSSR (masakr polských 
ddůůstojnstojnííkkůů vv KatyniKatyni))

30. listopad 1939 napaden30. listopad 1939 napadeníí Finska SSSRFinska SSSR

vv roce 1940 agrese SSSR v Pobaltroce 1940 agrese SSSR v Pobaltíí

22. 22. ččerven 1941 perven 1941 přřepadenepadeníí SSSR hitlerovským NSSSR hitlerovským Něěmeckemmeckem

1942/1943 zastaven postup n1942/1943 zastaven postup něěmeckmeckéé armarmáády, ofenziva SSSR dy, ofenziva SSSR 

8. kv8. kvěěten 1945 dobytten 1945 dobytíí BerlBerlíína Rudou armna Rudou armáádoudou

po vpo váálce vznik tzv. satelitlce vznik tzv. satelitůů SSSRSSSR



JosifJosif VissarionoviVissarionovičč StalinStalin

Obr. 5: srpen 1945: Josif Stalin na 
Berlínské konferenci

Obr. 4: červenec 1945: Attlee, Truman, Stalin na 
Postupimské konferenci



Josif VissarionoviJosif Vissarionovičč StalinStalin
StalinStalinůův kult osobnostiv kult osobnosti

Stalin jako vStalin jako vííttěěz nad z nad 
nacismem vnnacismem vníímmáán n 
svými stoupenci jako svými stoupenci jako 
bojovnbojovníík za svobodu k za svobodu 
a osvoboditel na osvoboditel náárodrodůů
kult osobnosti Stalina kult osobnosti Stalina 
byl zrubyl zruššen ven v roce roce 
1956 Nikitou 1956 Nikitou 
ChrusChrusččovemovem

Obr. 6: Den Vítězství v Doněcku



Josif VissarionoviJosif Vissarionovičč StalinStalin
stalinismusstalinismus

levicovlevicováá extrextréémistickmistickáá ideologie, kterideologie, kteráá je vyje vyúúststěěnníím leninismum leninismu

diktdiktáátorsktorskáá praxe sovpraxe sověětsktskéé vlvláády uvedendy uvedenáá do do žživota J. V. Stalinemivota J. V. Stalinem

politický systpolitický systéém zalom založžený na jedinený na jedinéé vlvláádnoucdnoucíí KomunistickKomunistickéé stranstraněě SSSRSSSR

centrcentráálnlněě plpláánovannovanáá ekonomika kontrolovanekonomika kontrolovanáá ststáátemtem

autoritativnautoritativníí uplatuplatňňovováánníí jednotnjednotnéé kulturnkulturníí a intelektua intelektuáálnlníí linielinie

moc soustmoc soustřřededěěna do rukou vedenna do rukou vedeníí KomunistickKomunistickéé strany SSSR a tajnstrany SSSR a tajnéé policie policie 

popravy odppopravy odpůůrcrcůů rerežžimu a jejich internace do gulagimu a jejich internace do gulagůů

uplatuplatňňovováán vn v SSSR a v socialistických zemSSSR a v socialistických zemíích  po druhch  po druhéé svsvěětovtovéé vváálcelce

praktiky stalinismu poupraktiky stalinismu použžity diktity diktáátory po celtory po celéém svm svěěttěě

prvenstvprvenstvíí vv popoččtu obtu oběěttíí ve 20. stoletve 20. stoletíí



Adolf HitlerAdolf Hitler
žživotopis Adolfa Hitleraivotopis Adolfa Hitlera

narozen 20. dubna 1889 vnarozen 20. dubna 1889 v Braunau am Inn (dneBraunau am Inn (dneššnníí Rakousko)Rakousko)

smrt 30. dubna 1945 vsmrt 30. dubna 1945 v BerlBerlíínněě (sebevra(sebevražžda)da)

nněěmecký nacistický politik, vmecký nacistický politik, vůůdce Ndce Náárodnrodněě socialisticksocialistickéé
nněěmeckmeckéé dděělnicklnickéé strany (NSDAP), vstrany (NSDAP), v letech 1933 aletech 1933 ažž 1945 1945 
nněěmecký kanclmecký kanclééřř
ssňňatek  satek  s Evou BraunovouEvou Braunovou

problematickproblematickéé dděětstvtstvíí (spory s(spory s otcem, lotcem, lááskyplnskyplnáá matka)matka)

malmalíířřskskéé a hudebna hudebníí umuměěleckleckéé ambice, neambice, neúúspspěěch vch v umuměěleckleckéé
karikariééřřee

obdivovatel Richarda Wagneraobdivovatel Richarda Wagnera

tvtvůůrce a stoupenec nacismurce a stoupenec nacismu



Adolf HitlerAdolf Hitler
žživotopis Adolfa Hitleraivotopis Adolfa Hitlera

Obr. 7: Hitlerův otec Alois 
Hitler

Obr. 8: Hitlerova matka Klára Hitler Obr. 9: dítě Adolf Hitler



Adolf HitlerAdolf Hitler
vzestup Hitlerovy politickvzestup Hitlerovy politickéé karikariééryry

vstup do nvstup do něěmeckmeckéé armarmáády po vypuknutdy po vypuknutíí prvnprvníí svsvěětovtovéé
vváálky (odvaha, zranlky (odvaha, zraněěnníí, vyznamen, vyznamenáánníí))

autor dautor dííla Mein Kampf   la Mein Kampf   
ččlenstvlenstvíí ve stranve straněě Deutsche Arbeiterpartei (DAP)Deutsche Arbeiterpartei (DAP)

DAP pDAP přřejmenovejmenováána na NSDAP, znakem strany na na NSDAP, znakem strany 
hháákový kkový křříížž
úúččast na ast na „„pivnpivníím pum puččii““ (Hitler, Ludendorff)(Hitler, Ludendorff)

30. ledna 1933 Hitler jmenov30. ledna 1933 Hitler jmenováán prezidentem  Paulem n prezidentem  Paulem 
von Hindenburgem  von Hindenburgem  řříšíšským kanclským kanclééřřem em 



Adolf HitlerAdolf Hitler
vzestup Hitlerovy politickvzestup Hitlerovy politickéé karikariééryry

Obr. 10: Hitler v 1. světové válce (sedící vrpavo) Obr. 11: Hitlerův průkaz DAP (později NSDAP)



Adolf HitlerAdolf Hitler
upevupevňňovováánníí absolutnabsolutníí mocimoci

27. 27. úúnora 1933 ponora 1933 požžáár budovy r budovy ŘŘíšíšskskéého snho sněěmumu

budovbudováánníí infrastrukturyinfrastruktury

snisnižžovováánníí nezamnezaměěstnanostistnanosti

rozrozššiiřřovováánníí zbrojnzbrojníí výrobyvýroby

ozbrojenozbrojenéé oddoddííly  (SS a SA) ly  (SS a SA) 

ststáátntníí tajntajnáá policie (gestapo)policie (gestapo)

bezpebezpeččnostnnostníí sluslužžba (SD)ba (SD)

zpravodajskzpravodajskáá sluslužžba (NSDAP)ba (NSDAP)

justijustiččnníí aparaparáátt

koncentrakoncentraččnníí ttááborybory



Adolf HitlerAdolf Hitler
upevupevňňovováánníí absolutnabsolutníí mocimoci

budovbudováánníí silnsilnéé úútotoččnnéé armarmáády, dy, 
zavedenzavedeníí vvššeobecneobecnéé brannbrannéé
povinnostipovinnosti

zz 29. na 30. 29. na 30. ččervna 1934 ervna 1934 „„noc noc 
dlouhých nodlouhých nožůžů““

2. srpna 1934 Hitler hlavou 2. srpna 1934 Hitler hlavou 
nněěmeckmeckéého stho stáátu (tu („„vvůůdce a dce a 
řříšíšský kanclský kanclééřř““))

zzáářříí 1935 p1935 přřijetijetíí norimberských norimberských 
zzáákonkonůů

12. b12. břřezna 1938 anexe ezna 1938 anexe 
RakouskaRakouska

zz 9. na 10. listopadu 1938 9. na 10. listopadu 1938 
kkřřiiššťťáálovlováá nocnoc Obr. 12: Hitlerův portrét z roku 1933



Adolf HitlerAdolf Hitler
Hitlerova expanzivnHitlerova expanzivníí politika, druhpolitika, druháá svsvěětovtováá vváálkalka

29. 29. –– 30. z30. záářříí 1938 Mnichovsk1938 Mnichovskáá dohodadohoda

15.  b15.  břřezna 1939 okupace ezna 1939 okupace ČČech a Moravyech a Moravy

16. b16. břřezna 1939 Protektorezna 1939 Protektoráát t ČČechy a Moravaechy a Morava

23. srpna 1939 n23. srpna 1939 něěmeckomecko--sovsověětský pakt o netský pakt o neúútotoččeneníí

1. z1. záářříí 1939 napaden1939 napadeníí PolskaPolska

bleskovbleskováá vváálka do stalingradsklka do stalingradskéé bitvy (bitvy (úúnor 1943) nor 1943) 

1943 p1943 přřelom ve velom ve váálce, upevlce, upevňňovováánníí protihitlerovskprotihitlerovskéé koalice, koalice, 
protiofenzivaprotiofenziva

1944 1944 –– 1945 otev1945 otevřřeneníí druhdruhéé fronty, osvobozovfronty, osvobozováánníí zemzemíí

30. dubna 1945 sebevra30. dubna 1945 sebevražžda Adolfa Hitlera a Evy Braunovda Adolfa Hitlera a Evy Braunovéé

8. kv8. kvěětna 1945 kapitulace Ntna 1945 kapitulace Něěmeckamecka



Adolf HitlerAdolf Hitler
Hitlerova expanzivnHitlerova expanzivníí politika, druhpolitika, druháá svsvěětovtováá vváálkalka

Obr. 13: březen 1939, Emil Hácha 
hovoří s Hitlerem v Berlíně

Obr. 14: Říjen 1941: rozhovory Hitlera 
s jeho vojevůdci

Obr. 15: americké noviny informují o 
smrti Adolfa Hitlera



Adolf HitlerAdolf Hitler
ddůůsledky autoritsledky autoritáářřskskéého reho režžimu Adolfa Hitleraimu Adolfa Hitlera

rozpoutrozpoutáánníí druhdruhéé svsvěětovtovéé vváálky (totlky (totáálnlníí vváálka)lka)
porporáážžka Nka Něěmecka a jeho spojencmecka a jeho spojencůů
materimateriáálnlníí šškody a lidskkody a lidskéé oboběětiti
zmzměěna politickna politickéé mapy svmapy svěětata
posposíílenleníí levicových ideologilevicových ideologiíí ve svve svěěttěě
ččinnost mezininnost mezináárodnrodníích tribunch tribunáállůů pro vpro vááleleččnnéé
zlozloččinyiny
uplatuplatňňovováánníí principu kolektivnprincipu kolektivníí viny vviny vůčůči i 
NNěěmcmcůůmm



Adolf HitlerAdolf Hitler
nacismusnacismus

diktdiktáátorsktorskáá forma vlforma vláády uplatdy uplatňňovanovanáá Adolfem Adolfem 
HitleremHitlerem
politický smpolitický směěr, extrr, extréémistickmistickáá antiliberantiliberáálnlníí
ideologie opideologie opíírajrajííccíí se o xenofobii, se o xenofobii, 
antikomunismus, antisemitismus, rasismus, antikomunismus, antisemitismus, rasismus, 
militarismus, krajnmilitarismus, krajníí ššovinismusovinismus

NNěěmecko vmecko v ččele sele s Adolfem Hitlerem se stalo Adolfem Hitlerem se stalo 
militaristickým totalitnmilitaristickým totalitníí ststáátem, odpovtem, odpověědným dným 
za genocidu a utrpenza genocidu a utrpeníí milionmilionůů lidlidíí. . 



Metodický pokyn:Metodický pokyn:

••UUččitel seznitel seznáámmíí žžááky s tky s téématem hodiny.matem hodiny.

••UUččitel vysvitel vysvěětltlíí význam stvýznam stáátntníích svch sváátktkůů v historických souvislostech.v historických souvislostech.

••UUččitel s vyuitel s využžititíím pom poččíítatačče a dataprojektoru prezentuje problematiku ste a dataprojektoru prezentuje problematiku stáátntníích svch sváátktkůů..

••UUččitel ditel dáá pokyn k diskuzi a prostor k otpokyn k diskuzi a prostor k otáázkzkáám.m.

••UUččitel provede zitel provede záávvěěrereččnnéé shrnutshrnutíí a ujista ujistíí se, se, žže e žžááci lci láátku pochopili.tku pochopili.
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