Vývoj rakouského císařství po roce 1848/1849
V březnu 1849 byl rozehnán Ústavodárný sněm, který zasedal v ………… a císař ……….. vyhlásil
již druhou …………….ústavu, kterou však zakrátko zrušil tzv. …………….dekrety.
Léta 1851 –1859 jsou nazývána obdobím …………………….., nejvýraznější osobností ve vládě
byl…………………… Ve srovnání s obdobím před r. 1848 se však opíral tento systém především
(společenské vrstvy) o ………………………………………………………….. Konec období
národního útlumu znamenal r. 1859 válečný neúspěch v ………………….., rakouská vojska prohrála
v bitvách u ………………… a ………………, a musela se v důsledku toho vzdát území
……………………. Aby zadusil nespokojenost v širokých vrstvách, císař slíbil (název
listiny)……………………….ústavu, kterou pak v únoru r. ……………….skutečně vydal. Znamenalo
to definitivní konec absolutismu. Jelikož neobsahovala ani zmínku o autonomii nebo federalizaci říše,
vstoupili Češi do tzv. …………………………. Přesto se však začal rozvíjet znovu český národní
život, byly zakládány četné spolky, např………………………………………………………….
V roce 1866 došlo k válce s ……………………, ve které Rakousko prohrálo v krvavé bitvě u
………………………, důvodem prohry byla zejména………………………….. Češi zaujali postoj
vůči rakouské vládě ……………….., Maďaři zaujali postoj ………………
V roce ………….dochází k tzv. rakousko-uherskému ……………. , říše byla rozdělena na
………………….. a …………………. Pod přímou správou Vídně byla tato území ……
…………………………………………………………………………………………………
Soustátí mělo společné:………………………………………………………………………
Uhři oprášili ústavu z r. …………, pro Rakousko platila tzv…………………………ústava Byla
velmi liberální, to znamená ……………………………………………………………., ale postrádala
…………………………………Volební právo nebylo všeobecné ani rovné, volilo se podle tzv.
………………, volit mohli pouze ti,…………………………………….
Češi nebyli spokojeni, císař jim však slíbil v roce 1871 určitou autonomii v dohodě nazývané
…………………………. , která však nebyla přijata díky odporu …………………………….

……………………Když pak byli Češi o rok později poraženi v tzv. ………………volbách, odešli
definitivně ze …………… i………………………. Tato politika však nepřinesla kýžený úspěch, spíše
naopak, a vedla k rozdělení české politické scéna na dva tábory, a to …………… a
…………………Významnými osobnostmi tehdejšího politického života byli,
např……………………………….(alespoň 3). V osmdesátých letech čeští politici zásadně změnili
svůj postoj, politika 80. let bývá nazývána ……………………………….. Proč?……
…………………………………………………………Podařilo se však získat některé drobné ústupky
v oblasti …………………….
Výsledkem dohody mezi Čechy a českými Němci na počátku devadesátých let byly tzv ……..
……………………………………, které však byly považovány za úspěch …………………, a
nevstoupily nakonec v platnost. Důsledkem pak byla definitivní prohra ……………………ve
volbách. Z politického života odchází …………………………
V devadesátých letech však již existují nebo se tvoří i další politické strany:
1. Na sociální problematiku se orientují tyto strany
a)
b)
c)
Díky těmto stranám se podařilo v roce 1897 prosadit volební reformu , a to …………
……………………………, všeobecné rovné hlasovací právo bylo zavedeno až r……….,
ale byly z něj vyloučeny ………………
Problematikou venkova se zabývala strana ………………….., jež vznikla r. 1899 a v jejímž čele
dlouhá léta stál……………………
Tomáš Garrigue Masaryk stál v čele ……………………….., jež se odtrhla r. 1900 od strany
…………….
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