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Co je totalita

• Slovo pochází se slova 
totální: vládce (Adolf 
Hitler nebo Stalin) mají 
totální moc nad děním ve 
státě a opanují si moc i 
nad každodenním životem 
člověka.



NACISMUS

• Slovo spojuje pojmy nacionalismus a 
socialismus. Hlavní hodnotou je národ, 
vlastní národ má větší hodnotu než 
ostatní národy.

• Socialismus uplatňoval Adolf Hitler jako 
ovládání hospodářství ze strany státu 
bez svobody podnikání. Každé takové 
hospodářství vede nakonec ke korupci a 
k hospodářské krizi

• Ideologii nacismu šlo prosadit jen 
násilím – válkou, vražděním, vězněním, 
mučením



POPŘENÍ INDIVIDUALITY

• Nacismus a 
komunismus se snaží 
popřít individualitu a 
svobodu jedince.



O čem chceme rozhodovat
Naše svoboda a individualismus nesmí ubližovat druhým. 

• Rozdělte do dvou skupin, o čem byste chtěli sami rozhodovat a co by vám bylo jedno, že za 
vás určuje někdo jiný (rodiče, stát):

• Kde bydlím
• Škola
• Zaměstnání
• Přátelé
• Zájmy – sport, hudba
• Kam cestuji
• Volby představitelů obce a 

státu

• Prezident/ka
• Ředitel/ka školy
• Náplň učiva 
• Jak se mění obec, v níž žiju
• Co si myslím a v co věřím
• Co píšu na sociální sítě
• Jak se oblékám a jak jsem 

učesaný/á



KOMUNISMUS

• Komunismus propaguje společný majetek lidí. 
Cílem je zrušit majetkovou nerovnost ve 
společnosti, která je prý kořenem zla. 

• Komunismus proto vždy posiloval v době 
hospodářské krize, 
kdy chudí lidé 
měli potíže sehnat práci
a živobytí



FRAŠKA NORMALIZACE

• V 70. a 80. letech 20. století původní myšlenky 
komunismu vyčpěli a režimy byly ve východní 
Evropě udržovány násilím.



• Zkus se zamyslet nad následujícími 
fotografiemi z doby komunismu (normalizace) 
v Havlíčkově Brodě. Fotografie pochází ze 70. –
80. let 20. století. Co na nich vidíš?











Správné odpovědi

• 1. máj – povinná oslava komunismu
• Fronta na ovoce. V 80. letech vrcholila 

hospodářská krize, kdy nebyly k dostání věci 
běžné potřeby – ovoce, toaletní papír, aj.

• Socha milicionáře na Smetanově náměstí. 
Milicionář byl symbolem komunistické moci.

• Zakrytí pomníku obětem 2. světové války v 
parku (památník obsahoval jména lidí 
bojujících na západní frontě, která měla být 
zamlčena). Nápis byl obnoven po roce 1989
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