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Rusko v době absolutismu – Petr Veliký 
Pracovní list 

 
Na základě výuky, ukázek a práce s internetem doplňte jednotlivé body. 

   1683 =  

Petr I. Veliký  - (1672 – 1725),  základní vzdělání a samovzdělávání, nelehké dospívání 
    Po dvou válečných taženích proti tureckému Azovu na břehu Černého moře poznává, že bez 
evropských zkušeností a vyspělosti nemá Rusko větší šance → vyslání velkého diplomatického a 
obchodního poselstva do Evropy 1696,  Po kruté likvidaci  povstání střelců v Moskvě  plně zahájeno 
samoděržaví (1698) – ruská verze absolutismu. 
 
A)  RODINNÉ VZTAHY 

 otec 

 sourozenci 

 vyhlídky  

 souboje se Sofií 

 
 
B) VELKÉ POSELSTVO DO EVROPY 

1. CÍLE 

2. TRASY   vyhledejte na mapě a zapište 

 

3. VÝSLEDKY V EVROPĚ 

4. UKONČENÍ CESTY 

5. APLIKACE V RUSKU 

Reformy:  armáda 

                   hospodářství 

                   vnitřní správa a samospráva 

                   „sčítání lidí = duší“ 

                   školství  

                   západní kalendář  

  
C) SEVERNÍ VÁLKA  –  Rusko + Polsko  X  Švédsko, 1700 – 1709, 1721             
     najděte hlavní body na mapě 
 
 
D) PETROVA SMRT   odůvodněte odlišnosti různých verzí, včetně té v učebnici 

 

 



 Myšlenkové aktivity 

   Následující otázky nemají nutně jen jedno správné řešení. Variant odpovědí je vícero, přičemž pro 
případné klasifikační hodnocení je zásadní způsob zdůvodnění vytvořené odpovědi, tedy schopnost 
propojování informací, logické odvozování, zdůvodnění svého názoru. Tím pádem mohou být 
v některých případech shodně uznatelné i naprosto protichůdné odpovědi. Dokonce i nejednoznačný 
závěr, je-li vhodně odůvodněn, může být plnohodnotnou odpovědí. 

   Není nutné, aby se odpovědi vytvářely zpaměti, lze bez problémů využít vlastních zápisků 
z pracovních listů, učebnici či  informací na internetu. Pracovat lze i ve dvojicích či skupinkách. 
Možná je též širší diskuse, zejména v případech srovnávání se současností. Míra využití dostupných 
informací je taktéž možnou součástí hodnocení. 

 

  V čem lze vidět v Petrově činnosti přítomnost základních prvků osvícenství, ačkoliv 

v jeho době ještě nejsou formulovány? 

 

  Které z Petrových reforem můžeme nejspíše očekávat i v evropských státech druhé 

poloviny 18. století? 

 

  Na co musí Petrovy reformní snahy zákonitě narážet při pokusech o jejich realizaci? 

Bude v Evropě situace opravdu výrazně jiná? Co lze asi tak očekávat v českých 

zemích? 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech 

škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
  


