
ZÁKADNÍ POJMY KE STUDIU DĚJIN 20.STOLETÍ 
 
ANTIJUDAISMUS - nepřátelství nebo předpojatost vůči židovské víře (vůči židům) 
 
ANTISEMITISMUS – nepřátelství nebo předpojatost vůči lidem židovské kultury a etniky 

(vůči Židům) 
 
CIA    =Ústřední zpravodajská služba 

- zpravodajská (špionážní) služba USA, vznik 18.9.1947 
 
ČEKA        - první tajná policie v SSSR, 20.12.1917 – 1922, přetvořena na GPU 
 
ČSM    = Československý svaz mládeže 

- vznik 1949, 1968 se rozpadla, později obnoven jako Socialistický svaz 
mládeže (1970-89); jednotná mládežnická organizace Československa 

 
FAŠISMUS - antidemokratická a antiliberální totalitní ideologie vycházející 

z nacionalismu, politická teorie Itálie vedené Benitem Mussolinim  
   - z latinského slova fascis = svazek 
 
FBI    = Federální úřad pro vyšetřování 

- vyšetřovací orgán ministerstva spravedlnosti USA, vznik 26.7.1908 
 
GENOCIDA  - vyvražďování určité skupiny lidí dle jejich etniky 
 
GLASNOSŤ - politika otevřenosti a informovanosti o činnosti státních orgánů 

v SSSR 
- navrženo M.Gorbačovem roku 1985 

 
GULAG  - pracovní tábor v SSSR, pod správou ruské tajné policie 
 
HOLOCAUST  - systematické, nacistickým Německem provozované pronásledování a 

hromadné vyvražďování Židů v době druhé světové války 
 
JZD    = Jednotné zemědělské družstvo 

- forma organizace zemědělského podniku dle socialistického modelu 
 
KGB  - hlavní sovětská tajná služba, 13.3:1953 – 6.11.1991, po rozpadu SSSR 

nahrazena organizací FSK 
 
KOLEKTIVIZACE - proces přeměny individuálního soukromého zemědělství na 

kolektivní, společné  
 
KOLCHOZ   - forma kolektivního zemědělství v SSSR (obdoba JZD) 
 
KOMUNISMUS - politická ideologie požadující společné vlastnictví, odmítající třídní 

rozdíly mezi lidmi 
 
KULAK - ruské označení pro středního až bohatého rolníka, v češtině má 

pejorativní význam 



 
LIDOVÉ MILICE - dělnické bojové jednotky, vznik 21.2.1948 – XII/89 
 
NACISMUS = Národní socialismus, totalitní ideologie uplatňovaná v Německu 

v letech 1933-45; kombinuje prvky socialismu, nacionalismu, fašismu, 
rasismu 

 
NKVD  - centrální státní orgán SSSR zabývající se rozvědkou, 1934 - 1946 
 
PERESTROJKA - ekonomické reformy v SSSR, zahájené VII/85 M. Gorbačovem 

- cíl: restrukturalizace sovětské ekonomiky 
 
PTP   = Pomocné technické prapory, „černí baroni“ 

- existence v letech 1950-54, internace a převýchova „politicky 
nespolehlivých osob“ 

 
RASISMUS  - teorie hierarchizující sociální skupiny dle etnického klíče 
 
ROH    = Revoluční odborové hnutí 

- monopolní odborová organizace, 1945 - 1990 
 
RVHP   = Rada vzájemné hospodářské pomoci 

- vznik 8.1.1949 
- zakládající státy: Bulharsko, Československo, Maďarsko, Polsko, 
Rumunsko, SSSR 
- další státy: Albánie, NDR, Mongolsko, Jugoslávie, Kuba, Vietnam 

 
SIONISMUS  - emancipační směr, od pol.19.stol., cílem vybudování židovského státu 
 
SnB    = Sbor národní bezpečnosti 

- 1945 – 1991 
- složky:  Veřejná bezpečnost (VB) - policie 

Státní bezpečnost (StB) - boj proti vnitřnímu nepříteli 
 
StB    = Státní bezpečnost 

- politická policie, pod kontrolou KSČ, sloužila k ovládnutí 
mocenských pozic a likvidaci protivníků režimu 
- neuniformovaná složka SnB 
- 1945 - 1990 

 
UNRRA   = Správa Spojených národů pro hospodářskou pomoc a obnovu 

- dodávky od konce druhé světové války do roku 1946 
 
VARŠAVSKÁ SMLOUVA - vznik 14.5.1955, trvá do r.1991 

- členské státy: Albánie, Bulharsko, Československo, Maďarsko, NDR, 
Polsko, Rumunsko, SSSR 
- „varšavská pětka“ – státy účastnící se na invazi do Československa 
v srpnu 1968: SSSR, NDR, Polsko, Maďarsko, Bulharsko 

 
 


