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Komentář k pracovnímu listu 
Název: Marie Terezie 
Téma:osvícenský absolutismus, české země druhé poloviny 18. století 
Autorka: Zuzana Tichá 
 
 
Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: 
Žák bude znát významné habsburské panovníky, jejich způsob vlády, okolnosti nástupu 
Marie Terezie na trůn a její hlavní reformy 
 
TOP TIPY: 
Zestručnit okolnosti nástupu na trůn, války s Pruskem a vytváření koalic nerozebírat – 
jen, že existoval problém a české země ztratily navždy území Slezska (mapa). Důraz na 
reformy – hlavní změny, řada dnes samozřejmostí – aktualizace. 
 
Aktivity aneb Co s tím a jak na to: 

- výkladový pracovní list s textem (zkrácené čtení) v expoziční fázi, dále s textem 
pracovat (výklad slov, gramatických pravidel) 

- místo zápisu použít zestručněný bodový „text“= přehled tématu 

- používat obrázky (!) – reformy 

- fixační fáze – rozstříhat PL „utvoř trojice“ – ž. spojuje obrázek a reformu a popis její 
podstaty 

- ověřovací fáze – stručný test  

- Obdobně navázat s Josefem II., tento postup doplnit, rozšířit. 
 
Plusy, výhody – silná místa: 
Snadná vyložitelnost hlavních událostí vlády MT, snadné pochopení jejího významu pro 
české země, názornost obrázků a mapy zřejmá, časová přímka jasně čitelná. 
 
Na co si dát pozor – slabá místa: 
Pragmatická sankce – pojem - nic podobného se předtím ani potom v českých dějinách 
neopakuje – seznámit ž. s podstatou = může vládnout žena, jako pojem pro ž. OMJ asi 
není podstatný. Války o rakouské dědictví, sedmiletá válka – mnoho podrobností, 
důležitý jen výsledek. 
Pochopit význam jednotlivých reforem. 
 
Poznámky a doporučení: 

S texty a obrázky může pracovat celá třída nebo jen ž. OMJ, než si ten srovná, přeloží, o 
co se v textu jedná, třída si může doplnit podrobnosti z učebnice k jednotlivým reformám 
a válkám. Sledovat na mapě rozsah rakouské monarchie, zkusit pochopit úlohu ženy jako 
„panovníka“ ve střední Evropě, srovnat s ostatní Evropou (jaké další panovnice znají), 
aktualizovat (významné ženy dneška). 
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