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Absolutismus a osvícenství v Habsburské říši  Ib 
Pracovní list 

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

 
Opakování – třicetiletá válka,                     Ferdinand II.,                                      Leopold I. 

Karel VI. 

- válka ve Španělsku 
-   
- pragmatická sankce 1713 
- dcera Marie Terezie 1717   
-  

 

Marie Terezie Valpurga Amálie Kristina 
1) osobní charakteristika 
 

2) sňatková politika 
 
3) manželství a nástup na trůn 
 
4) války o rakouské dědictví a války slezské 

    -  Fridrich II. a 1. válka o Slezsko 

    -  koalice protivníků: 

    -  Karel Albrecht 

    -  uherské stavy a obrat ve válce 

    -  korunovace M.T. 

    -  2. válka o Slezsko 

    -  Bavorsko a císařství 

    -  výsledky: 

5) Sedmiletá válka 
 
 
 
 
 
Zhodnocení výsledku: 
 
 



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. 

  

  Jak byste charakterizovali myšlenkové pochody Karla VI. ohledně nástupnictví jeho 
potomků? Mohl ve své době myslet a jednat i jinak? 

 

  Co vše bychom mohli říci o osobnosti Marie Terezie z dnešního pohledu? Mohli 
bychom u ní nějak uplatnit pojem „feministka“? 

 

  Co vše využila Marie Terezie při jednání s uherskými stavy? Mohla zkusit podobnou 
strategii i vůči stavům českým?  
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