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Prvé zjednotenie Nemecka / First Unification of Germany

Pred 150 rokmi bol zavŕšený proces zjednotenia Nemecka, ktoré sa nazýva aj ako prvé, aby 
sa odlíšilo od opätovného zjednotenia Nemecka po páde železnej opony v roku 1990. Udialo 
sa tak 18. januára 1871 vyhlásením Nemeckého cisárstva na zámku Versailles pri Paríži. K tej-
to integrácii do nemeckého národného štátu však viedol dlhoročný a komplikovaný vývoj. 
Každopádne táto udalosť i proces, ktorý k nej viedol, výrazne ovplyvnila dejiny európskeho, 
ale aj stredoeurópskeho priestoru, ktorého súčasťou bolo aj Uhorsko. Zjednotenie Nemecka 
je príkladom vtedy prebiehajúcich modernizačných procesov spoločnosti, predovšetkým 
nacionalizácie. Preto sme sa rozhodli toto výročie významnej dejinnej udalosti starého kon-
tinentu pripomenúť si i v tejto rubrike nášho periodika, v ktorej predstavujeme niekoľko in-
ternetových stánok, ktoré sú obohacujúce pre poznanie zjednotenia Nemecka pre odbornú, 
pedagogickú i laickú verejnosť. Predstavené webové stránky sú najmä v nemeckom jazyku 
a sú doplnené internetovými odkazmi v slovenčine, češtine, angličtine a poľštine.

 z bpb: Bundeszentrale für politische Bildung
https://www.bpb.de/
https://www.bpb.de/apuz/reichsgruendung-2021/
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/325614/150-jahre-reichsgruendung
nemecky
Cieľom Spolkovej centrály pre politické vzdelávanie, ako znie v preklade názov organizá-
cie bpb, je podpora občianskeho a demokratického povedomia v nemeckej, ale nepriamo 
i európskej, spoločnosti. Súčasťou jej aktivít je aj prezentácia dôležitých historických udalostí. 
Preto nie je prekvapením, že bpb v tomto roku upriamuje pozornosť i na výročie vyhlásenia 
Nemeckého cisárstva. V rámci rubriky APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte – Z politiky 
a súčasných dejín), ktorá je prílohou týždenníka Das Parlament, ktorý centrála vydáva, pub-
likovala na začiatku tohto roka súbor odborných článkov venujúcich sa tejto historickej téme. 
Táto séria piatich článkov a editoriálu je dostupná aj na stránke bpb v priloženom linku. 
Významní nemeckí historici sa v nich venujú viacerým aspektom zavŕšenia procesu zjed-
notenia Nemecka, napríklad jeho interpretáciám alebo udalostiam, ktoré mu prechádzali, 
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medzi ktorými bola napríklad nemecko-francúzska vojna v rokoch 1870 – 1871. Spolková 
centrála bpb však ponúka na svojej webovej stránke ešte ďalšie informácie k prvému zjedno-
teniu Nemecka. Príkladom toho je ďalší priložený link, ktorý je odkazom na článok zo sekcie 
aktuálne okolnosti politiky, ktorý sa venuje 150. výročiu proklamácie Nemeckého cisárstva.

 z Deutsches Historisches Museum, LeMO – Lebendiges Museum Online
https://www.dhm.de/
https://www.dhm.de/lemo/
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/kaiserreich/das-reich/reichsgruendung-1871.html
nemecky
Medzi najvýznamnejšie múzeá v Berlíne bezpochyby patrí Nemecké historické múzeum. 
I ono sa na svojej webovej platforme LeMO, prostredníctvom ktorej prezentuje život múzea 
v online forme, zaoberá udalosťou zjednotenia Nemecka v roku 1871, podobne ako sa na 
tomto webe venuje aj iným kapitolám a obdobiam nemeckých dejín. Príspevok o nami sle-
dovanej historickej téme je z roku 2014. Z tohto textu sa dá ľahko preklikať na ďalšie články 
o dejinách, ktoré sú o udalostiach a problémoch, ktoré sa v texte priamo spomínajú, pretože 
súvisia so založením Nemeckého cisárstva. Taktiež sa jedným kliknutím dajú získať základ-
né biografické súradnice osobnosti Otta von Bismarcka.

 z Otto-von-Bismarck-Stiftung
https://www.bismarck-stiftung.de/
https://www.bismarck-stiftung.de/2021/01/18/die-reichsgruendung-1871/
nemecky
Ďalším zdrojom informácií o zjednotení Nemecka, z ktorých môže návštevník internetu 
čerpať, je stránka Nadácie Otta von Bismarcka. Ako je z názvu zrejmé stránka nám posky-
tuje mnohé informácie o tejto osobnosti, ktorá je ústrednou postavou daného historického 
príbehu. Okrem toho bol pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia Nemeckého cisárstva na 
tomto webe publikovaný osobitný, pomerne rozsiahly príspevok. Ten bližšie rozoberá päť 
problematík spojených s touto udalosťou. Konkrétne je to idea nemeckého národného štátu, 
cesta k jeho vytvoreniu, vojna proti Francúzsku, dôsledky zjednotenia Nemecka pre európ-
sky systém štátov a oslava tohto jubilea.

 z Konrad-Adenauer-Stiftung
https://www.kas.de/de/home
https://www.kas.de/de/reichsgruendung
nemecky
Vyhlásenie Nemeckého cisárstva si pripomína uverejnením odborného článku aj iná nadá-
cia, ktorá nesie meno po významnej osobnosti nemeckých dejín, a to Nadácia Konráda Ad-
enauera. Autorom príspevku je historik Hans-Christof Kraus z Univerzity v Passau. Taktiež 
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sa v ňom zaoberá viacerými aspektmi spojenými s predmetnou historickou témou. Začína 
až pri vytvorení Nemeckého spolku v roku 1815. Analyzuje tiež aspekt meštianstva v ne-
meckom národnom hnutí. Kraus sa venuje i úlohe, ktorú zohrala v procese zjednotenia Bis-
marckova politika. Podobne ako v prípade predošlého internetového odkazu, si aj tu čitateľ 
nájde informácie o premenách, ktoré prinieslo zjednotenie Nemecka pre mocenské pozície 
ostatných európskych štátov.

 z Portal Rheinische Geschichte
http://rheinische-geschichte.lvr.de/start
http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Epochen/1848-bis-
1871---zwischen-revolution-und-reichsgruendung.-durchbruch-zur-industrialisierung-/DE-
2086/lido/57ab24eb4ee734.38439215
nemecky
Tento webový portál sa venuje dejinám Porýnia. Okrem prezentácie životopisov zaujíma-
vých osobností a miest, významných historických udalostí tejto spolkovej krajiny sa venuje 
na svojej stránke i jednotlivým historickým epochám. Pre nás je zaujímavé obdobie, ktoré 
je ohraničené revolučnými pohybmi v roku 1848 a vyhlásením cisárstva v roku 1871. Aj keď 
predmetný text sa nevenuje priamo zjednoteniu Nemecka, analyzuje dobu, ktorá mu pred-
chádzala, a to so zreteľom na dejiny jednej spolkovej krajiny. Preto si myslíme, že aj tento 
internetový odkaz môže byť osožný pre čitateľov, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti o tejto 
historickej udalosti. Okrem politických dejín príspevok analyzuje i sociálne a hospodárske 
metamorfózy spoločnosti v danom časopriestore.

 z Haus der Bayerischen Geschichte
https://www.hdbg.de/basis/
https://www.hdbg.eu/koenigreich/index.php/themen/index/herrscher_id/7/id/38
nemecky
Druhou internetovou stránkou, ktorá sa venuje dejinám na úrovni jednej spolkovej krajiny, 
je Haus der Bayerischen Geschichte (Dom bavorských dejín). Príspevok na tomto interneto-
vom odkaze sa na rozdiel od predošlého venuje dejinám zjednotenia Nemecka priamo. 
Konkrétne sa zaoberá nemecko-francúzskou vojnou, založením štátu a pozíciou Bavorska vo 
vznikajúcom cisárstve. Článok je pomerne rozsiahly a poskytuje aj informácie, ktoré môžu 
byť zaujímavé i pre skúsenejších záujemcov o historické poznanie. Súčasťou textu sú tiež 
odkazy na udalosť, osobnosti a predmety, ktoré súvisia so spracovanou témou.
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 z ZDF
https://www.zdf.de/
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/reichsgruendung-1871-kommentar-100.html
nemecky
Je samozrejmé, že pripomínanie si udalostí z roku 1871 bolo, ako spoločensky aktuálnej témy 
na začiatku roka 2021, tiež súčasťou výstupov nemeckých mediálnych spoločností. Ako prvý 
príklad môžeme uviesť nemeckú televíziu ZDF. Príspevok k založeniu zjednoteného Nem-
eckého štátu napísal vedúci redakcie dejín v tejto televízii Stefan Brauburger, a to presne 18. 
januára. Pozitívom tohto odkazu sú aj tri približne 5-minútové video dokumenty. Dva z nich 
sú súčasťou série krátkych historických dokumentov s názvom Momenty dejín (Momente 
der Geschichte), ktoré tak rozširujú i oživujú možnosti poznania dejín z tohto zdroja.

 z Deutschlandfunk
https://www.deutschlandfunk.de/
https://www.deutschlandfunk.de/deutsche-reichsgruendung-vor-150-jahren-historiker.694.
de.html?dram:article_id=490977
https://www.deutschlandfunkkultur.de/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/der-deutsche-nationalstaat-von-1871-war-die-gru-
endung-des.976.de.html?dram:article_id=490739
nemecky
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Uplynutie poldruha storočia od zjednotenia Nemecka si pripomenulo i toto nemecké rádio. 
Na jeho webovej stránke sa nachádza viacero článkov k tejto téme. Prvý článok, ktorého od-
kaz sme tu uviedli, je rozhovor s nemeckým historikom Christophom Nonnom. Dá sa z neho 
ľahko preklikať i na ďalšie texty viažuce s k tomuto významnému medzníku nemeckých aj 
európskych dejín. Jedným z nich je aj článok, ktorého link sme tu tiež priložili. Nachádza 
sa v sekcii tohto rádia, ktorá sa zaoberá kultúrou. Keďže ide v tomto prípade o rádio, na 
príslušných odkazoch sa dajú počúvať celé relácie venujúce sa prvému zjednoteniu Neme-
cka, ktoré poskytujú väčšie množstvo informácií ako tieto skrátené texty.

 z Die Welt
https://www.welt.de/
https://www.welt.de/geschichte/article224875869/150-Jahre-nach-Reichsgruendung-Was-
vom-Kaiserreich-heute-noch-in-Deutschland-steckt.html
https://www.welt.de/geschichte/article224543690/Versailles-1871-So-entstand-eine-
deutsche-Ikone.html
nemecky
Články súvisiace s výročím založenia Nemeckého cisárstva sa objavili aj vo viacerých ne-
meckých printových médiách. Príkladom je napríklad známy nemecký denník Die Welt. 
Ten pri tejto príležitosti publikoval článok s názvom, ktorý by sme mohli preložiť ako Čo sa 
ešte dnes v Nemecku skrýva z Cisárstva. Príspevok nie je dlhý. Doba čítania je asi šesť minút. 
Ďalší link je na článok, ktorý sa venuje samotnému vyhláseniu Cisárstva vo Versailles. Auto-
rom príspevku je vedúci redaktor dejín v tomto médiu Sven Felix Kellerhoff.

 
 z Norddeutscher Rundfunk

https://www.ndr.de/
https://www.ndr.de/geschichte/Otto-von-Bismarck-Erster-Reichskanzler-des-Deutschen-
Reiches,bismarck234.html
nemecky
Už sme načrtli význam osobnosti Otta von Bismarcka v procese prvého zjednotenia Nemec-
ka. Táto významná postava nemeckých dejín je tiež častým predmetom diskusií v nemeckej 
spoločnosti. Bismarck je človekom, ktorého hodnotenie je v Nemecku často protichodné. 
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Hovorí o tom aj článok, ktorý sme sa rozhodli zaradiť do nášho výberu internetových odka-
zov napriek tomu, že je primárne o osobnosti tohto nemeckého kancelára, pretože život Otta 
von Bismarcka a zjednotenie Nemecka sú úzko prepojené témy. Príspevok je publikovaný 
na webovej stránke nemeckého rádia a televízie NDR. Nesie názov Otto von Bismarck – 
démon alebo génius. Z tohto textu sa dá ľahko prekliknúť na ďalšie príspevky publikované 
o Bismarckovi v tomto médiu. Jeho súčasťou je tiež 15-minútová audio nahrávka, opisujúca 
Bismarckovo ťaženie proti sociálnej demokracii.

 z Otto von Bismarck
https://otto-von-bismarck.net/
https://otto-von-bismarck.net/?s=Reichsgrundung
nemecky
Železný kancelár má aj svoju osobitnú stránku, ktorá poskytuje informácie o jeho živote. Na 
tomto internetovom portáli sú uverejnené i mnohé príspevky, ktoré analyzujú témy súvisia-
ce s Bismarckovým politickým pôsobením. Medzi nimi sú, samozrejme, aj články, ktoré sa 
venujú problémom, ktoré ponúkajú čitateľovi poznanie o zjednotení Nemecka. Príkladom sú 
napríklad príspevky o troch vojnách, ktoré umožnili cestu ku vzniku Nemeckého cisárstva, 
v ktorom hralo hlavnú úlohu Prusko, teda o nemecko-dánskej vojne, prusko-rakúskom kon-
flikte a už spomínanej nemecko-francúzskej vojne. 

 z Lernhelfer
https://www.lernhelfer.de/
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/bismarcks-weg-der-nation-
alen-einigung-deutschlands-von-oben
nemecky
Aj v nemčine existujú internetové portály, ktoré pomáhajú žiakom a študentom pri získa-
vaní informácií o učive. Ako príklad servera tohto typu môžeme uviesť internetový žiacky 
lexikón, ktorý ma príznačný názov Lernhelfer. Jeho súčasťou je aj príspevok venujúci sa nami 
vytýčenej problematike. Učebný text opisuje základné fakty a súvislosti Bismarckovej cesty 
k národnému zjednoteniu Nemecka.

 z GRIN
https://www.grin.com/
https://www.grin.com/search?searchstring=Reichsgr%C3%BCndung&product=ebook&sour
ce_type=document&field=title%2Csubtitle%2Cdata&lang=de
nemecky
V poslednej dobe sa stáva čoraz viac aktuálnym zdieľanie poznatkov medzi historikmi 
prostredníctvom rôznych internetových platforiem. Aj v odbornom a vedeckom prostredí 
sa postupne viac presadzuje čítanie kníh na internete. Tento proces urýchľuje aj pandémia. 
Jedným z webových portálov, ktorý zverejňuje e-knihy, je grin.com. Na tejto stránke je pub-
likovaných mnoho zdrojov aj k téme zjednotenia Nemecka. Zadarmo sa tu väčšinou nedajú 
prečítať celé knihy, ale iba ich časti. Napriek tomu je tento web veľmi dobrým prameňom 
k získavaniu informácií o sledovanej problematike.

 z Záhorské múzeum v Skalici
https://www.zahorskemuzeum.sk/
https://www.zahorskemuzeum.sk/drobnosti-z-archivov-prajzi-v-roku-1866/
slovensky
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Veľmi dôležitou udalosťou, ktorá viedla k zjednoteniu Nemecka, bola porážka Rakúšanov 
v rakúsko-pruskej vojne v roku 1866. Tento konflikt sa odohrával aj na našom území. V tejto 
súvislosti je veľmi zaujímavý článok uverejnený na internetovej stránke Záhorského múzea 
v roku 2015. Ide o niekoľko spomienok obyvateľov obce Kúty na Prusov, ktoré zozbieral 
z archívnych prameňov a od miestnych obyvateľov kňaz Dr. Matej Hések v rámci svojho ru-
kopisu s názvom Kúty – archeologický, historický, etnografický obraz od najstarších čias do 
roku 1918 z roku 1954. Aj na publikovaní týchto zopár reminiscencií je vidieť, že ľudia majú 
na minulé udalosti odlišné názory, i keď rok 1866 a prechod Prusov sa uchoval v pamäti 
u väčšiny obyvateľov obce ako nepriaznivý, a to nielen pre správanie sa pruskej armády, 
ale najmä pre nepriazeň počasia a epidémie infekčných chorôb. Tento internetový odkaz je 
zaujímavým tiež prepojením európskych a mikroregionálnych dejín.

 z Oficiálna webstránka Mariána Damankoša
https://damankos.wordpress.com/
https://damankos.wordpress.com/2015/02/02/zjednotenie-nemecka/
slovensky
Zaujímavým zdrojom o procese zjednotenia Nemecka je text stredoškolského učiteľa dej-
episu a občianskej náuky Mariána Damankoša, ktorý je súčasne riaditeľom Evanjelickej spo-
jenej školy v Prešove a školstvu sa venuje aj ako regionálny politik. Článok publikovaný na 
jeho stránke je logicky primárne určený ako učebný text pre stredoškolskú mládež, no svojím 
obsahom môže poslúžiť aj širšej pedagogickej a laickej verejnosti. Štýl príspevku je jasný, 
zhŕňa základnú faktografiu o ceste, ktorá viedla k vytvoreniu nemeckého národného štátu.

 z HN History
https://history.hnonline.sk/
https://history.hnonline.sk/profily/1785073-muz-ktory-zjednotil-nemecko-krvou-a-zel-
ezom-za-osem-rokov-vytvoril-risu
https://history.hnonline.sk/starsie-dejiny/2115377-pad-zelezneho-kancelara-bismarck-
zjednotenie-nemecka-odmietal-neskor-pren-zase-viedol-vojny
slovensky
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Zo slovenských tlačených médií majú na svojej webovej stránke rubriku venujúcu sa histó-
rii napríklad Hospodárske noviny. Nájdeme v nej tiež článok, ktorý sa zaoberá zjedno-
tením Nemecka, konkrétne na pozadí životného príbehu Otta von Bismarcka. Príspevok je 
kratšieho charakteru. Je prebratý z Českej tlačovej kancelárie. Bol uverejnený v roku 2018. 
V podobnom duchu sa Ottovi von Bismarckovi a zjednoteniu Nemecka venuje i ďalší text 
publikovaný na tomto webe v roku 2020, ktorého autorom je Andrej Šimončič, ktorý na HN 
History pravidelne publikuje.

 z Wikipédia (slovenská, česká a nemecká)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zjednotenie_Nemecka_(1871)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sjednocen%C3%AD_N%C4%9Bmecka
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Einigung
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Reichsgr%C3%BCndung
https://en.wikipedia.org/wiki/Unification_of_Germany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczenie_Niemiec_(1866%E2%80%931871)
slovensky, česky, nemecky, anglicky, poľsky
V tomto odseku sme sa rozhodli v krátkosti predstaviť päť jazykových mutácií tejto inter-
netovej encyklopédie, teda vo všetkých jazykoch, v ktorých sme hľadali internetové odkazy 
poskytujúce informácie k zjednoteniu Nemecka. V nemčine sme priložili až dva linky. Prvý 
s názvom Deutsche Einigung sa venuje téme zjednotenia zo širšieho hľadiska. Zaoberá sa 
tiež v krátkosti aj niektorými konkrétnymi odvetviami tohto procesu, okrem politického 
zjednotenia tak predstavuje problematiku jednotnej meny, jednotného právneho systému 
a vytvorenia národnej dopravnej siete. Druhý odkaz je na tému Deutsche Reichsgründung. 
Venuje sa tak priamo založeniu Nemeckého cisárstva. Tento text pôsobí kompaktnejšie 
a prináša ucelenejšie informácie o otázkach spojených s prvým zjednotením Nemecka. 
Najkomplexnejší je však príspevok uverejnený na anglickej Wikipédii, pretože prináša 
množstvo faktov a súvislostí, ktoré ozrejmujú sledovanú tému. Výklad problematiky začína 
už na začiatku 19. storočia. Osem kapitol je plných zaujímavých informácií, ktoré uspoko-
ja i náročnejšieho záujemcu o históriu. Text má aj veľké množstvo odkazov a predstavuje 
širokú paletu literatúry venujúcej sa otázke nemeckej integrácie v 19. storočí. Menej výživná 
je poľská a česká wikipédia. Pri porovnaní týchto dvoch odkazov je česká viac štruktúrovaná, 
keďže sa delí sa na krátke kapitoly. Najchudobnejšia je slovenská verzia. Je informatívneho 
charakteru, pretože má rozsah dvoch odsekov.

 z Česká televize
https://www.ceskatelevize.cz/
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3251652-zrodila-se-velmoc-pred-150-lety-doslo-ke-sjed-
noceni-nemecka
česky
Príkladom toho, že 150. výročie vyhlásenia Nemeckého cisárstva malo odozvu aj v médiách, 
je Česká televize. Pri tomto jubileu totiž na svojej webovej stránke uverejnila článok Zrodila se 
velmoc. Před 150 lety došlo ke sjednocení Německa. Text poskytuje základné kontúry dejin-
ného vývoja spojené s touto udalosťou. Pridanou hodnotou tohto článku je takmer 40-minú-
tový dokument zo série Historie.cs, ktorý sa zaoberá bitkou pri Hradci Králové z roku 1866, 
teda udalosťou, ktorá je významnou súčasťou dejín nemeckého zjednocovacieho procesu 
i českej minulosti. 
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 z dějepis.com
https://www.dejepis.com/
https://www.dejepis.com/ucebnice/sjednoceni-nemecka/
česky
Tento český portál je internetovou učebnicou dejepisu, ktorý chce sprostredkovať poznanie 
českých i svetových dejín predovšetkým mladej tzv. počítačovej generácii, a to približne 
v rozsahu stredoškolského učiva. Svoju kapitolu tu má aj zjednotenie Nemecka. Tá posky-
tuje čitateľovi základné fakty viažuce sa k tejto udalosti. Jej súčasťou je aj krátky zoznam 
odporúčanej literatúry k tejto téme.

 z Office of the Historian
https://history.state.gov/
https://history.state.gov/countries/issues/german-unification
anglicky
Úrad pre históriu je inštitúcia zaoberajúca sa dejinami na vedeckej a odbornej úrovni. Je 
riadená Ministerstvom zahraničných vecí USA. Špecializuje sa predovšetkým na históriu 
americkej zahraničnej politiky. Na tejto stránke je uverejnený aj príspevok, ktorý sa venuje 
prvému zjednoteniu Nemecka práve z tohto hľadiska. Text analyzuje túto udalosť v širšom 
časovom rámci. Odráža sa už od vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov v roku 1776. 
Článok je tak zaujímavý nielen pre poznanie dejín zjednotenia Nemecka, ale i témou amer-
ickej zahraničnej politiky voči Európe v 19. storočí, čo je najmä pre európskeho čitateľa veľmi 
dôležitým pohľadom z druhej strany Atlantického oceánu. 
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 z Britannica
https://www.britannica.com/
https://www.britannica.com/place/German-Empire
https://www.britannica.com/event/Franco-German-War
anglicky
Britannica patrí medzi najznámejšie encyklopédie sveta. Už od roku 1994 prináša informácie 
i v online priestore. Na jej portáli sa nachádza napríklad text venujúci sa Nemeckému ci-
sárstvu. Tento štát analyzuje od zjednotenia Nemecka až po prvú svetovú vojnu. Vzhľadom 
na jeho rozsiahlosť poskytuje pomerne dosť informácií i k udalostiam, ktoré viedli k vyh-
láseniu Nemeckého cisárstva v roku 1871. Ďalším typom príspevku, ktorý nám poskytuje 
možnosť nadobudnúť vedomosti o zjednotení Nemecka je článok, ktorý sa zaoberá konkrét-
nou udalosťou, ktorá bola dôležitá v tomto procese, konkrétne nemecko-francúzskou vojnou. 
Tieto texty sú zaujímavé i obrázkami, ktoré ich sprevádzajú. 

 z AP Central
https://apcentral.collegeboard.org/
https://apcentral.collegeboard.org/series/lesson-plans-european-history/german-unification
anglicky
College Board je významná americká organizácia, ktorá vznikla už na konci 19. storočia. Jej 
cieľom je rozšíriť prístup k univerzitnému vzdelaniu a pomôcť študentom s prechodom zo 
stredného školstva na univerzitné. Aj na tejto stránke sme našli zaujímavý text, ktorý sa zao-
berá dejinami zjednotenia Nemecka. Ide prakticky o lekciu vyučovacieho plánu európskych 
dejín, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s Inštitútom vyučovania histórie (History Teach-
ing Institute). Teda jeho prvoradým cieľom je pomôcť učiteľom s vyučovaním danej témy. 
Štruktúra materiálu je jasná a zrozumiteľná. Má úvod, záver a stanovené ciele. Predstavuje 
duch nemeckého nacionalizmu na základe opery Richarda Wagnera, nemecké zjednocova-
cie snahy pred rokom 1870, vojny, ktoré viedli k zjednoteniu a situáciu v Nemecku po roku 
1870.
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 z Lumen Learning
https://lumenlearning.com/
https://courses.lumenlearning.com/boundless-worldhistory/chapter/german-unification/
anglicky
Materiály na vzdelávanie poskytuje aj ďalšia stránka v anglickom jazyku s názvom Lumen 
Learning. Jeden z kurzov sa venuje aj zjednoteniu Nemecka. Text opisuje tento proces už od 
vzniku Nemeckého spolku v roku 1815. Delí sa na viaceré časti. Na začiatku každej z nich 
je deklarovaný vzdelávací cieľ a kľúčové body a termíny. Venuje sa aj osobnosti Otta von 
Bismarcka, ale tiež rozoberá i otázku nemeckej identity. Text je pomerne komplexný, preto je 
vhodným zdrojom vzdelávania nielen pre študentov, ale aj pre širšiu verejnosť.

 z Wielka HISTORIA
https://wielkahistoria.pl/
https://wielkahistoria.pl/otto-von-bismarck-czlowiek-ktory-zjednoczyl-niemcy-i-uczynil-z-
nich-potege/
poľsky
Článkom Otto von Bismarck. Človek, ktorý zjednotil Nemcov a urobil z nich mocnosť sa 
venuje sledovanej problematike aj poľská dejinami sa zaoberajúca webová stránka s názvom 
Wielka Historia, ktorá patrí medzi najznámejšie internetové portály tohto druhu v poľskom 
prostredí. Text nezaraďujeme medzi najrozsiahlejšie. Jeho autorom je historik, spisovateľ 
a publicista Kamil Janicki, ktorý je zároveň redaktorom tejto internetovej platformy. Janicki 
do značnej miery čerpá z knihy Simona Jenkinsa Krátka história Európy. Od Perykla k Puti-
novi z roku 2020.

 z MHB – Mój Historyczny Blog
http://mojhistorycznyblog.pl/
http://mojhistorycznyblog.pl/polityka-prus-w-sprawie-zjednoczenia-niemiec-w-
latach-1849-1871
poľsky
Téme zjednotenie Nemecka sa venuje i poľský portál o dejinách Môj historický blog. 
Konkrétne príspevkom analyzujúcim pruskú politiku v rokoch 1848 – 1871, ktorá bola 
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dôležitým aspektom tohto procesu. Autorom článku i celého blogu je Tomasz Sanecki, ktorý 
má síce vyštudovanú archivistiku, ale v súčasnosti sa histórii venuje na dobrovoľnej báze. 
Aj keď ide o text populárno-naúčneho charakteru, je pomerne komplexný, a tak najmä pre 
laického záujemcu o dejiny môže priniesť zaujímavé informácie.

 z Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/a/tesknota-za-sila-zjednoczenie-niemiec/Dv7wnwHud
poľsky
Posledný internetový odkaz v poľskom jazyku je vzdelanostného charakteru. Ide totiž o por-
tál, ktorý je zriadený poľským ministerstvom školstva a vedy. Môže priniesť zaujímavé in-
formácie nielen pre žiakov a študentov, ale aj pre pedagógov, ktorí si tak môžu porovnať 
edukáciu v danej téme v slovenskom a poľskom prostredí. Taktiež môže byť pre nich 
inšpiráciou aj pri zadávaní úloh, keďže súčasťou textu s názvom Túžba po sile. Zjednotenie 
Nemecka je i šesť cvičení.

Spracoval Patrik Griger


