
SVĚTOVÉ VELMOCI  
NA KONCI 19. STOLETÍ 



Velká Británie – vláda královny Viktorie 
- konstituční monarchie, ve vládě se střídaly dvě politické 
strany – konzervativní (Disraeli) 
 liberální (Gladstone) 

Viktorie 

Benjamin 

Disraeli 
Wiliam Eward 

Gladstone 



rozšíření volebního práva vedlo ke 
vzniku další politické strany – Labour 
Party (dělnická strana) 

James Keir 

Hardie 
dělníci 



kolonie – dominia – větší samospráva 
 (Kanada, Austrálie, Nový Zéland, JAR) 

 korunní kolonie (barevné) 
 Indické císařství   

Disraeli nabízí 

královně císařský titul diskriminace jiných ras 



- hospodářsky je Británie doháněna USA 
a Německem 

hospodářsky 

nejvyspělejší 

země 



Francie – po porážce Napoleona III. vznikla 
tzv. třetí republika (1870-1940) 
- v důsledku porážky hosp. problémy 
aféry – dreyfusiáda – projev antisemitismu 
– odsouzen nevinný Žid A. Dreyfus 
kolonie – hlavně v Africe 
kulturním centrem Evropy 



Německo 
1871 – sjednocení – Německé císařství 

vyhlášení Německého císařství ve Versailles 



císaři Vilém I. a Vilém II. 

císař Vilém II. s rodinou 

(1888-1918) 

Vilém I. 

(1861-1888) 



kancléř – Otto von Bismarck 
zahraniční politika – rovnováha sil 
- spojencem Rakouska – Uherska 
- sblížení s Ruskem 

Otto von Bismarck 

(kancléř-1862-1890) 

Jednota nebude 

dosažena řečmi a 

rozhodováním 

většiny v 

parlamentě, ale 

krví a železem.  

Rakousko má 

stejné právo 

bojovat za své 

zájmy jako 

Prusko.  



vnitřní politika – boj proti katolické církvi a 
sociální demokracii 

železný kancléř - Bismarck 

politika  

cukru a biče 

My Němci se 

bojíme Boha a 

nikoho jiného na 

světě.  



- hospodářsky Německo dohánění Velkou 
Británii 

hospodářsky 

nejvyspělejší 

země 



USA 
přelom 19. a 20. st. – řadí se k nejvyspělejším státům 
- velké uplatnění strojů a pásová výroba 
osidlování Západu – přistěhovalci, vyhánění Indiánů 

na Indiána číhá nebezpečí ze všech stran 



stát – nezasahoval do sociálních otázek – 
bydlení a zdravotnictví 
 – neomezená moc monopolů 
politický systém – federativní republika, ve vládě 
se střídali dvě politické strany: 
- demokraté 
- republikáni  



Japonsko 
- modernizace a industrializace, ale nedostatek 
surovin 
expanze – ovládnutí Koreje 



Mezinárodní situace 
Velká Británie – vláda královny Viktorie – konstituční monarchie, ve vládě se střídaly dvě 
politické strany – konzervativní (Disraeli) a liberální (Gladstone) 

rozšíření volebního práva →vznik další politické stran–Labour Party (dělnická strana) 

kolonie – dominia – větší samospráva (Kanada, Austrálie, Nový Zéland, JAR) 

 korunní kolonie (barevné)   a  Indické císařství 

Francie – po porážce Napoleona III. vznikla tzv. třetí republika (1870-1940) 
- v důsledku porážky hospodářské problémy, ale kulturním centrem Evropy 
aféry – dreyfusiáda – projev antisemitismu – odsouzen nevinný Žid A. Dreyfus 
kolonie – hlavně v Africe 
Německo - 1871 – sjednocení – Německé císařství 

císaři Vilém I. a Vilém II., kancléř – Otto von Bismarck 
zahraniční politika – rovnováha sil – spojencem Rakouska – Uherska a sblížení s Ruskem 

vnitřní politika – boj proti katolické církvi a sociální demokracii 

USA-přelom 19. a 20. st. řadí se k nejvyspělejším státům, velké uplatnění strojů a pásová výroba 
osidlování Západu – přistěhovalci, vyhánění Indiánů 

stát – nezasahoval do soc. otázek (bydlení a zdravotnictví), neomezená moc monopolů 
politický systém – federativní republika, ve vládě se střídali dvě politické strany: 
- demokraté a republikáni  

Japonsko - modernizace a industrializace, ale nedostatek surovin→ ovládnutí Koreje 

 


