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přístupu k realitě.



Rusko v době osvícenství – Kateřina II. Veliká
Pracovní list

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

Po Petrově smrti – střídání panovníků až do 1741 = Alžběta I. (dcera Petra I.)

1756–1763 sedmiletá válka  

Kateřina II. - (1729 – 1797),  Sofie Zerbská, dcera chudého pruského knížete, vybrána carevnou

Alžbětou, přijíždí jako patnáctiletá, učí se rusky,  přijímá pravoslaví a nové jméno, po devíti letech

dědic  trůnu.  Petr  je  infantilní,  mdlého  rozumu,  neschopný  vlády,  nenáviděn lidmi  i  šlechtou.  Po

narození dědice přestává Kateřina býti „cizinkou“ a začíná se o ní uvažovat jako o možné vladařce. To

se realizuje v rámci svržení Petra III. v r. 1762 (po půlroce vlády) s podporou císařské gardy.

Reformy –  nové správní celky - Potěmkin 

                –  významná reforma armády - Potěmkin 

                –  závislost církve na státu 

                –  zakládání manufaktur 

                – „školství“ 

                –  nefunkční změny 

                –  anti-reformy  

                –  Bolšoj nakaz a mediální obraz carevny

 

                – Úspěchy zahraniční politiky 
 

kníže Potěmkin   
   Na základě obsáhlejšího medailonku v učebnici /s. 36/ vytvořte soubor Potěmkinových

kladů a záporů. Doplňte případně předešlé reformy o jeho přínos. 

   Jak fungoval princip „Potěmkinových vesnic“? Co bylo jeho účelem? Kde dále byl využit?

Najdete nějaké současné analogie?

 

Pavel I. - syn Kateřiny a Petra III., nástup 1796

− osobní charakteristika

− ochranářská politika

− konflikty v Evropě

− vztahy s Pruskem

− smrt



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.

  Můžeme zkusit pojmout osobnost Sofie – Kateřiny v moderním způsobu vnímání
ženy?

  Jak bychom vyhodnotili „mediální obraz“ carevny, tedy její „PR“?

  Proč  se asi  Pavel I.  podobá tak výrazně  svému otci, resp. proč  jemu a ne své
matce? Jak je vlastně možné, že tato žena má takového syna? Je v tom paradox,
nebo souvislost?
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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.


