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NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY 
2o. století  
- současnost 



CO JSOU NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY? 

• poslední etapa vývoje lidské společnost 

 

• zahrnují období zhruba od 1. světové války  

   po dnešek 

 

• někteří historikové uvádí, že stále trvá novověk 

   - tuto etapu vynechávají  

 

 



Město v budoucnosti – představa z roku 1911 



CO SE UDÁLO VE 20. STOLETÍ 
• vypukly 2 světové války 

 

• vyspělý svět zachvátily  hospodářské krize 

 

• rozpadly se obrovské koloniální říše 

 

• vznikly diktátorské státy, založené na fašismu  

    nebo komunismu 

 

• téměř na půl století ovládla svět studená válka 

 

• rozpadl se  blok komunistických států 

 



2. světová válka 



Rozdávání polévky pro nezaměstnané za hospodářské krize 



CO SE UDÁLO VE 20. STOLETÍ 

• nastal nebývalý rozvoj vědy, průmyslu a 
dopravy, výsledky využívali lidé v míru  i                 
ve válkách 

 

• lidstvo  realizovalo lety do vesmíru a přistání            
na Měsíci 

 

• vzniklo množství nových technologií – jednou                   
z hlavních je miniaturizace 

 



První předchůdce dnešních počítačů 



Přistání na Měsíci, rok 1969 



ÚKOL: 

• Vysvětli slovo miniaturizace 

 

• Pokud nevíš, použij slovník cizích slov nebo 
internet – vynález posledních 20 let 

 

• Vyhledej význam slova 

 

• Uveď její příklady 



Zdroje: 
Uveřejněné odkazy [cit. 2013-7-17].  

Dostupné pod licencí Wikipedia na WWW 

• představa budoucnosti: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Science_fiction_fransk
e_institut.jpg> 

• 2. světová válka: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kalac_Novembre_194
2.jpg> 

• hospodářská krize: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Volunteers_of_Americ
a_Soup_Kitchen_WDC.gif> 

• přistání na Měsíci: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aldrin_Apollo_11_ori
ginal.jpg> 

• první počítač: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eniac.jpg> 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Science_fiction_franske_institut.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Science_fiction_franske_institut.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kalac_Novembre_1942.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kalac_Novembre_1942.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kalac_Novembre_1942.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Volunteers_of_America_Soup_Kitchen_WDC.gif
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Volunteers_of_America_Soup_Kitchen_WDC.gif
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aldrin_Apollo_11_original.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aldrin_Apollo_11_original.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eniac.jpg

