1) Vyjmenuj 5 charakteristických znaků osvícenství.
2) Kterých osvícenských reforem Marie Terezie se týkají následující obrázky?

A
B
C

D

E

„Má jeden každý poddaný právo, jedině na předběžné ohlášení a neodplatně k obdržení mající
ceduli, v stav manželský vstoupiti. Jakož i taky jednomu každýmu poddanýmu na vůli se
zanechává i také z panství se odstěhovati, a někde jinde v zemi se usaditi anebo službu hledati
může; Můžou se poddaní dle libosti řemeslům a kunstům etc. učiti.“

3) Z textu jaké reformy je předchozí úryvek? Kdo a kdy ji vydal? Čí byl syn?
4) Znáš ještě jinou reformu vydanou v témže roce?

5) Co následovalo?
1) Karel VI. nemá syna
2) Fridrich II. chce rozšířit území Pruska
3) Marie Terezie chce tuto nejbohatší část
monarchie získat zpět
4) Lidé po této dlouhé válce trpí hladem
5) Marie Terezie chce naplnit prázdnou pokladnu
6) Marie Terezie se potřebuje účinně bránit proti
Prusům
7) Josef II. potřebuje uvolnit pracovní sílu
8) Josef II. potřebuje kapitál
9) Manžel Kateřiny Veliké je neschopný a dětinský
10) Kníže Potěmkin nestihl postavit nové vesnice
v Černomoří

Příklady řešení:
(1) Ratio (rozum), svoboda člověka, svoboda názorů, tolerance, vědecké poznatky, zlepšení hygieny, zrušení
procesů s čarodějnicemi, rozdělení moci ve státě (výkonná, zákonodárná, soudní)
(2)
A

B

C

D

E

zákaz mučení
u výslechu

povinná školní
docházka

zdanění šlechty
a duchovenstva

zrušeny procesy
s čarodějnicemi

zakládá vojenské
akademie

(3) Zrušení nevolnictví (Josef II., syn Marie Terezie, 1781) – poddaní získávají osobní svobodu (smí se ženit,
vdávat, stěhovat, dávat děti na řemeslo, do škol, věnovat se umění bez dovolení vrchnosti), robotní
povinnost 3 dny v týdnu zachována.
(4) 1781 vydal i toleranční patent (tolerance protestantů i Židů)
(5)
1) Karel VI. nemá syna
2) Fridrich II. chce rozšířit území Pruska
3) Marie Terezie chce tuto nejbohatší část
monarchie získat zpět
4) Lidé po této dlouhé válce trpí hladem
5) Marie Terezie chce naplnit prázdnou pokladnu
6) Marie Terezie se potřebuje účinně bránit proti
Prusům
7) Josef II. potřebuje uvolnit pracovní sílu
8) Josef II. potřebuje kapitál
9) Manžel Kateřiny Veliké je neschopný a dětinský
10) Kníže Potěmkin nestihl postavit nové vesnice
v Černomoří

Vydal pragmatickou sankci
Zabral bohaté Slezsko
Sedmiletá válka (1756-63), nepodařilo se jí to
Začalo se s pěstováním brambor
Zdanila šlechtu a duchovenstvo
Modernizuje armádu, zakládá vojenskou akademii
Vydává patent o zrušení nevolnictví (poddaný již není
osobně připoután k půdě)
Ten mu poskytovali např. Židé, takže vydává toleranční
patent
Kateřina ho svrhne a začne vládnout sama
Postaví kulisy (Potěmkinovy vesnice)

