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ČSR za stalinismu (1948 – 1953) 
 totalitní režim označován jako ....................., odstraňoval .................... 

 moc v rukou úzké skupiny funkcionářů ....................... 

 tři hlavní opory režimu:  

 hospodářství – začlenění do ..................... bloku (1949 - RVHP) 

 přestavba průmyslu – důraz na t................... průmysl, z........................ výrobu, obchod 

orientován na ...................... 

 zemědělství – násilná k........................ 

 plánování výroby v pětiletých cyklech – tzv. .......................... 

 výše uvedené přináší pokles životní úrovně 

 1953 – měnová reforma (kurz až 50:1, např. za 25 000 jste dostali ...................) 

 roste role tajné policie, tzv. ................. 

 vykonstruované politické procesy – proti „třídnímu nepříteli“ – 179 popravených 

(např. Milada ......................., Heliodor ...................., Rudolf ........................) 

 nepohodlní branci v tzv. PTP-oddílech – černí .................... 

 početná emigrace na západ 

 jednotná státní ideologie - .......................-leninismus 

 1953 umírá prezident ........................... (v SSSR vůdce .......................), novým 

prezidentem Antonín ............................. 

 

 

 

Destalinizace (1953 – 1961) 
 nutnost hospodářské konsolidace 

 1955 – začlenění ČSR do vojenského bloku ......................... smlouvy 

 1956 – 2. sjezd spisovatelů: ostrá kritika stranické politiky 

 1960 – nová ústava: změna názvu na Československá ................................... republika, 

zakotvena vedoucí úloha strany  

 

 

 

Nástup reformy (1962 – 1967) 
 hospodářská reforma – projekt e.......... (v čele Ota Šik): omezit centrální p............, 

zesílit tržní prvky, důraz na kvalitu výrobků  

 diskuze o reformě společnosti v tisku 

 1967  - vrcholí politická krize  

          - 4. sjezd spisovatelů: ještě tvrdší kritika byrokratické nadvlády KSČ, tvrdý 

protiútok špiček KSČ – ze strany vyloučeni např. Klíma, Kundera, Vaculík 

 růst napětí – studentské demonstrace, vření na vysokých školách 

 rozštěpení KSČ (progresivní x konzervativní) 

 leden 1968 – novým tajemníkem KSČ zvolen Alexandr ......................... 
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