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Absolutismus a osvícenství v Habsburské říši  IIb 
Pracovní list 

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

 
Marie Terezie a její využití doby míru před sedmiletou válkou. 

 

 Reformy nutné v oblastech: 1) ………………….   2)………………….  3) …………………. 

 Schopní lidé:   A) hrabě ………… - ………………    B) hrabě ………… - ………………    

                                                         C) hrabě ………… - ……………… 

− Cíle: 1) obecně: …..................................................  

                     2) konkrétně: ….................................................  

             Vzor: …..................................................                            

reformy – daně 

                 –  související ref. (správa) 

                 –  armáda 

                           - věcí státu =  ………………….   ………………….   …………………. 

                           - dělostřelectvo   

                 –  diplomacie 

                 –  právo 

                 –  míry a váhy 

                 –  cla 

                 –  měna 

                          - konvenční měna:   

                          - bankocetle: 

                 –  školství      (jezuité -  

                          - systém:   

                          - prázdniny  

                 –  zemědělství  

                          - hladová léta 
                          - selské nepokoje 
                          - sedláci u Chlumce 
 
 
Zhodnocení výsledků: 
 
 



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. 

  

  Najděte základ pro úspěšné reformní úsilí Marie Terezie. Lze ho porovnat se 
současnou dobou? Jak byste toto srovnání vyhodnotili? 

 

  Které oblasti bylo potřeba začít reformovat jako první a proč zrovna tyto? 

 

  Co se ukázalo jako neoddělitelná součást základních reforem? Zkuste popřemýšlet, 
jak by se obdobná situace projevovala v naší době a jak by asi byla obecně vnímána. 

 

  Mohla by dnes uspět Marie Terezie se svou reformní snahou? Co by bylo případně 
nutnou podmínkou pro úspěch? 
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