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EDUKAČNÍ MATERIÁL K VÝSTAVĚ
PROJEKTOVÁ HODINA PRO

DĚJEPIS A SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY

Bedřich Hostička byl politik Československé strany lidové a jed-
na z obětí komunistické perzekuce po únorovém převratu v roce 
1948. V politickém monstrprocesu s JUDr. Horákovou a spol. 
(31.  květen–8. červen 1950) byl odsouzen k 28 letům těžkého ža-
láře za vykonstruované obvinění z protistátního spiknutí a špioná-
že pro Vatikán. Propuštěn byl až v roce 1963. Po srpnové okupaci 
roku 1968 odešel s manželkou a synem do Švýcarska, kde se 
aktivně zapojil do exilového hnutí. I proto zůstal on i jeho rodina 
v hledáčku Státní bezpečnosti.
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1. JUDR. BEDŘICH HOSTIČKA

Bedřich Hostička byl vybrán jako zástupce lidové strany pro 
politický proces s JUDr. Horákovou a spol.

Na začátku hodiny pedagog krátce uvede osobnost 
JUDr. Bedřicha Hostičky. Následně otevře téma na-
příklad těmito otázkami: Jaké další politické pro-
cesy ze zakladatelského období komunis-
tického režimu (1948–1953) znáte? Co vedlo 
komunistický režim k jejich realizaci? Peda-
gog moderuje krátkou diskuzi ve třídě.

ÚKOL

JUDr. Bedřich Hostička 5. června 1950 před Státním 
soudem v Praze (Národní archiv)

KŘESŤANSKÝ
DEMOKRAT
JUDr. Bedřich Hostička
(1914–1996)

(10 minut)

2. POLITICKÉ PROCESY V PADESÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ

1. Proces Machalka a spol. 
2. Proces s vedením protistátního spikleneckého centra
3. Proces s účastníky tzv. borské vzpoury
4. Proces biskup Zela a společníci
5. Proces s československými hokejisty
6. Proces s buržoazními nacionalisty

Pedagog rozdělí studenty do šesti skupin. Studenti spo-
lečně přiřadí k sobě název politického procesu, datum 
jeho konání a jméno odsouzeného. Po kratší poradě se 
přihlásí k prezentaci, každá skupina si vybere jeden po-
litický proces. Pedagog se studenty dovysvětlí jednot-
livá témata. K přípravě odpovědí na otázky lze použít 
internet, učebnici nebo další zdroje, následuje diskuze.

ÚKOL (20 minut)

1.  6. a 7. října 1950 – Stanislav Konopásek  
2.  11. a 12. května 1950 – Stanislav Broj 
3. 27. listopadu – 2. prosince 1950 – Jan Anastáz Opasek 
4. 21.–24. dubna 1954 – Gustáv Husák 
5. 20.–27. listopadu 1952 – Artur London 
6. 31. března – 5. dubna 1950 – Bohumil Vít Tajovský

Projekt je realizován
s finanční podporou

hl. m. Prahy.
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3. ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
A NÁRODNÍ FRONTA ČECHŮ A SLOVÁKŮ

Bedřich Hostička byl členem Československé strany lido-
vé, která byla součástí Národní fronty Čechů a Slováků. 
Národní fronta sdružovala politické strany a další orga-
nizace, které se podílely na chodu státu po 2. světové 
válce.

Studenti zůstanou v pracovních skupinách a po krátké 
poradě odpovídají na stanovené otázky. Pedagog mo-
deruje diskuzi.
Znáte další politické strany, které byly sou-
části Národní fronty Čechů a Slováků? Jaké 
zavedené strany se po 2. světové válce nao-
pak jejími členy nestaly, respektive nesměly 
stát, a z jakých důvodů? 

ÚKOL (10 minut)

Fotografie z vynesení rozsudku v procesu s Miladou Horákovou a spol. ze dne 8. června 1950 před Státním soudem v Praze (Národní archiv)

4. EXIL A EMIGRACE

V souvislosti s komunistickým režimem se řada českoslo-
venských občanů vystěhovala do zahraničí. Mluvíme o emi-
graci nebo o exilu. Jaký je mezi těmito pojmy rozdíl? Bylo 
a je i dnes snadné odejít do zahraničí? Změnil se přístup 
k vystěhování do zahraničí v kontextu globalizace? Máme 
někde své kořeny? A jak slovům „mít někde své kořeny“ 
dnes rozumíme? 

V závěru projektové hodiny pedagog diskutuje se stu-
denty nad významem a obsahem slov „exil“ a „emigra-
ce“. Studenti odpovídají jednotlivě.

ÚKOL (5 minut)

Pasová fotografie JUDr. Bedřicha Hostičky
ze 60. let 20. století (MPXX)


