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Úvod 

Absolventskou práci na téma Příběhy bezpráví jsem si zvolil, 
protože se zajímám o moderní historii. Příběhy bezpráví mne 
zaujaly tím, že se to týká druhé světové války a téma vede 
paní učitelka Barbora Šímová. V této práci se zaměřím na 
život nevinných Židů za 2. světové války. Pokusím se vám co 
nejlépe popsat historii Holocaustu a říct vám jak to chodilo 
v Osvětimi a čím si museli Židé projít. 



- hebrejsky označován Šoa  
- ( neštěstí, pohroma)  

- den památky obětí 
Holocaustu připadá na den 
27. ledna 

- systematické 
vyvražďování Židů 



- v roce 1935 v Norimberku byly 
vyhlášeny Norimberské zákony 

- v roce 1941 si byli Židé 
nuceni přišít Davidovu 
hvězdu, aby se rozlišili od 
ostatních Árijců 

- Holocaust způsobil smrt 
desítky milionů nevinných 
obětí Židů a miliony dalších 
nevinných například: sovětští 
zajatci, Romové 

- cílem bylo skoncovat se Židy 
po celém světě a přivlastnit si 
jejich majetek  

- německý národ netoleroval 
židovskou víru 

- 20000 Židů bylo přepraveno 
do koncentračních táborů v 
nacistickém  Německu  



- nejkrutější tábor byl 
Osvětim  

-tábory se dělí na dva 
tábory:   
vyhlazovací a pracovní  

- v Osvětimi se nacházelo:  
- 10 plynových komor,  
- 4 krematoria a 36 pecí 

- v Osvětimi zahynulo 2,8 milionů 
lidí z toho 173 000 Čechů  

- z Osvětimi se podařilo 
utéct 144 lidem 

- nejhrůznější  doktor v 
koncentračních táborech byl 
doktor Mengele říkalo se 
mu Doktor smrt 

- osobnosti  zahynuté v 
koncentračních byli: Josef 
Čapek, Jaroslav Kratochvíl, 
Karel Poláček a Jiří Baum 

- známé koncentrační 
tábory: v Majdanku, 
Dachau a Treblince  



- používají myšlenky o 
nadřazenosti bílé rasy 

- neonacisté považují za nepřátele přistěhovalce, 
politickou levici, homosexuály, Romy a Židy   

- používají hajlování  jako symbol 
příslušnosti ke své ideologii  

- neonacismus provází i snaha 
popírání Holocaustu a víra v židovské 
spiknutí  

- skinhead  image ( těžké boty, holá hlava, 
bombr) 

- stává se nástrojem terorismu  



Závěr  

Tak jsem to zvládnul. Ze začátku jsem měl 
strach, že práci nestihnu dodat v termínu. 
Myslím si, že práce na téma Holocaust je 
kvalitně a dobře zpracována. Když jsem si téma 
vybíral, tak jsem si říkal, že to bude lehké téma, 
které budu mít brzy hotové, ale opak byl 
pravdou. Toto téma nebylo vůbec lehké.  
Doufám, že vás trochu moje prezentace zaujala. 


