
P R A C O V N Í   L I S T
Určeno pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ 



2. Československo nebylo v žádném případě státem pouze Čechů a Slová-
ků, jak by mohlo vypadat podle názvu. Zjisti národnostní složení Českoslo-
venské republiky v roce 1921:

3. Na základě těchto informací navrhni svůj název tohoto státního útvaru:

4. Podle filmu napiš, jak probíhalo přihlášení k německé národnosti. Jaké 
to mělo následky pro mladé muže v době války:

Název národnosti      Počet obyvatel       Procentuální zastoupení

 HISTORICKÉ SOUVISLOSTI 

1. Děj filmu se odehrává na jihu Čech, v oblasti zvané Vitorazsko. Zjisti, 
proč tato oblast byla k Československu přičleněna až v roce 1920, tedy 
dva roky po vzniku Československé republiky:



 PRÁCE S FILMEM

1. Zkus napsat podle sebe jednou větou hlavní myšlenku filmu.

2. Jedním z hlavních témat filmu je otázka tzv. „kolektivní viny“. 
Co tento pojem podle Tebe znamená? Jak byl použit ve filmu?

3. V rámci druhé světové války došlo k zabití desítek miliónů lidí. Tato 
událost nemá z toho hlediska žádné srovnání v historii lidské společnosti. 
Jakým způsobem měla být podle Tebe potrestána vina německého náro-
da? Kdo konkrétně a jak měl být potrestán?

4. Jaký je Tvůj názor na tzv. odsun Sudetských Němců. Jednalo se o spra-
vedlivou odplatu, nespravedlivý exces či jediné řešení situace do budouc-
na? Jak bys celou situaci řešil Ty na místě politiků osvobozeného Českoslo-
venska?



 SOUVISLOSTI TÉMATU FILMU SE SOUČASNOSTÍ

1. Na obrázku je zajímavé srovnání oblastí s největším počtem exekucí, 
mírou nezaměstnanosti či volební účastí. Proč se podle Tebe tyto oblasti 
tak nápadně kryjí s územím bývalých Sudet? Dokážeš najít nějaké souvis-
losti? Kým bylo toto území po odsunu osídleno? 

Zdroj: Steffen Hörtler

2. Jakou máš národnost? Jakým způsobem je pro Tebe tato otázka přísluš-
nosti k nějaké národnosti důležitá? Nebo to v současné době nehraje žád-
nou roli?


