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Co znamená poznámka o rušení natáčení? Jakou má souvislost 
s nezávislostí procesu? Co to vypovídá o povaze soudnictví v 50. 
letech 20. století? Dokázali byste uvést nějaké další procesy 
tohoto typu?

Jaké informace nám přináší fotografie Švehly a Masaryka? Co se 
skrývá za jejím příběhem?

Jaká může být souvislost mezi fotografií zachycující frontu na mouku 
a poválečnou selskou prosperitou?

Jak se měnil vztah k tradici? Co všechno podle vás tuto 
změnu způsobilo?
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Jakou roli přisuzuje zemědělci protektorátní propaganda? Pro koho 
a proč mají produkovat?

Proč museli obyvatelé Neveklovska odejít ze svých domovů? 
Jak jim to protektorátní správa odůvodnila? Jak věrohodné tyto 
důvody byly?

Uveďte konkrétní případy odboje vůči okupačnímu režimu ze 
strany sedláků.

Srovnejte postavení Švehly a Berana. Jaké byly podle vás důvody 
jejich odlišných osudů?

Jaké politické straně prospělo vysídlení Němců nejvíce?
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Odboj na venkově byl nedílnou 
součástí doby. Často byl úzce spjatý 

s agrární stranou, a tak se o něm 
nemohlo po květnu 1945 vůbec 

mluvit. Stále zůstává zapomenutý.

Perzekuce vedoucích představitelů 
agrární strany začala hned v květnu 

1945, byli zatýkáni a obviňováni 
z kolaborace.
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Jak se KSČ před volbami v roce 1946 stavěla k soukromému majetku? 
Na jaké tradice apelovala?

Srovnejte karikatury „Jak jel pan Pavlíček do 
Nechanic“ a „Historie se opakuje“. Jak hodnotí 
selskou jízdu do Nechanicích? Co je cílem autorů? 
V čem se liší?

Jaká byla úroveň sovětského zemědělství ve 20. letech 20. století? 
Jaké důsledky měla kolektivizace v Sovětském svazu?

Jak vnímala větší část kulturních elit projekt sovětské kolektivizace?
Proč podle vás česká společnost ignorovala negativní zprávy 
o sovětských poměrech?

Jaké charakteristické znaky jsou s JZD 
spojovány? V jakých souvislostech a jakými 
obrazy je kolektivizace představována?
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Zatímco první československá 
republika velkoryse podporovala 
ruskou a ukrajinskou emigraci, 

tak třetí republika přihlížela, jak 
jsou exulanti násilně odvlékáni 
jednotkami NKVD do SSSR.
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Vysvětlete význam karikatury. Kdo je postava ve středu? Jaká je 
symbolika sítě a „drobných políček“? Jaká je podle autora karikatury 
budoucnost drobných a středních zemědělců?

Jak souvisí obraz nepřátelského kulaka v dobové propagandě 
s obrazem jeho vystěhování?

Jaký je vztah města a vesnice? Kdo toho podle těchto materiálů ví 
o hospodaření více? Kdo koho poučuje? Jak to mohlo fungovat?

Jaký byl podle vás význam seznamu zemědělců, kteří nesplnili 
předpis povinných dodávek?

 
Jaká byla situace na vesnici v roce 1968 a jakou roli hrála vesnice 
v období pražského jara?
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Jak mohli vesničané vnímat reformátory roku 1968? Z čeho mohl 
pramenit rezervovaný postoj vůči pražskému jaru?

Co vypovídá směrnice o samostatnosti JZD 
a zásadách družstevnictví?

Jaké důsledky měla kolektivizace pro krajinu?

Námět na samostatnou práci
Jak se měnilo postavení sedláků (farmářů) ve společnosti 20. století? 
Pokuste se definovat nejméně tři rozdílné etapy vztahu sedláků 
a státu od počátku 20. století do jeho konce.


