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Absolutismus a osvícenství v Prusku 
Pracovní list 

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

Vznik Pruska jako samostatného království 

− kurfiřt Fridrich III.  získává roku …...... od …............. královský titul (jako Fridrich I.), 

 
− platící ale jen pro: …........................................................................................................................... 

 
2. král Fridrich Vilém I.  (syn Fr. I.) nastupuje 1713, protestant, šetrný 

  aktivity –  

                 –  

                 –  

                 –  

                 –    

                 –   

  

3. král Fridrich II. Veliký (syn Fr.Vil. I.) 

− tvrdá výchova, pokus o útěk do Anglie 

− vládne od 1740,  dopisuje si s Voltairem a pozve ho i do Berlína 

− osvícenský absolutismus: …............................................................................................. 

− principy: 1) …..................................................  

                            2) ….................................................  

                            3) …..................................................                            

− reformy –  

                          –    

                          –   

                          –   

− pragmatická sankce  
− války o rakouské dědictví 1740 – 1745,  dvě slezské války 

− sedmiletá válka 1756 – 1763  (světový vojenský konflikt)             (shrnutí – učeb. str. 23-24) 

-  u Kolína                                                                                                                  (učeb. str. 24) 

-  u Leuthenu                                                                                                              (učeb. str. 25) 

-  car Petr III.  

 
− 1772  první dělení Polska    
− 1785  
− 1786 



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. 

  

  Co je trvalou součástí budování pruského státu? Jaký to má vnitřní a jaký vnější 
význam? Můžeme se v tomto směru zamyslet i nad situací svázanou se vznikem 
ČSR?  

 

  Kým vlastně byl Fridrich II.? Co si o něm lze myslet vzhledem k vlivům, které ho 
formovaly, a zároveň se znalostí toho, co po získání moci realizuje? 

 

  Mohli bychom porovnat vlivy, osobnost a politiku Fridricha II. s tímtéž u Kateřiny 
Veliké? Lze na výsledcích něco zobecnit pro danou dobu? 
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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. 
  



 


