HABSBURSKÁ MONARCHIE PO ROCE 1848
Revoluce v roce 1848 vypukla v monarchii hned na několika místech. Zároveň probíhala i politická
jednání nového parlamentu, zvaného -C8--------- sněm, jehož hlavním uskutečněným výsledkem bylo
zrušení ------ jako hlavního z pozůstatků -------A11--. Sněm měl však i vyšší úkol, totiž vytvoření -----C7,
ale ten už nemohl naplnit. V prosinci 1848 totiž odstoupil B5-------- V. a na jeho místo přišel mladý
--D2------ ----- I., který se necítil nijak vázán sliby svého předchůdce. Hned na jaře nechal sněm rozehnat
vojskem a rozhodl se vládnout sám, bez parlamentu. Vydal sice ústavu, ale ta vycházela pouze z jeho
vůle a představ, nebyla projednaná parlamentem (vždyť také v té době žádný neexistoval), a proto se
nazývá ---------A9-. Na konci roku 1851 navíc panovník zrušil i tuto ústavu a prohlásil pouze sebe za
svrchovanou moc ve státě, čímž začalo období zvané ----A5----------. V tomto období docházelo
k policejnímu postihu osob, spjatých s revolučními snahami roku 1848, proto se symbolem tohoto
období stal ministr vnitra -B2-, podle něhož se také někdy mluví o absolutismu D1--------. Některé
revoluční změny však zůstaly zachovány, především nebylo obnoveno ----------.
Tlak na změnu poměrů nezmizel, mohl se však prosadit až tehdy, když bylo postavení císaře oslabeno
neúspěchem ve válce v A7------ ------ roku 1859. Následujícího roku vydal panovník ------- -A10----,
v němž přislíbil vydání ------ a svolání ------B6---. --C2--- vyšla v únoru následujícího roku a umožňovala
obnovit veřejnou politickou činnost. Tím však rozhodně nebyly uspokojeny všechny požadavky. Jednak
ústava byla opět neparlamentní, ---A3-------. Navíc práce v nově ustanovené říšské radě se odmítali
účastnit zástupci té části monarchie, kde bylo vzbouření v roce 1848 nejradikálnější, tj. ----. Oba
problémy pomohla vyřešit další porážka habsburské armády, oslabující panovníka, tentokrát od ---A13--.
Hned v následujícím roce (----) došlo k tzv. vyrovnání mezi uherskou a neuherskou částí monarchie. Byl
zaveden D3--------, zřejmý už z dvouslovného nového názvu státu C3------- - -------. Obě části byly
autonomní, ale měly společného ---------, ------A2--- politiku, B3----- a stejnou měnu. Vnitřní poměry
obou částí, nazývaných podle hraniční říčky -----A12------ a ----B1-----, se však od sebe mohly odlišovat.
Také se tak dělo. Zatímco v Uhrách zůstala veškerá moc v rukou vyšších společenských vrstev, jež byly
maďarské, neuherská část prošla procesem rozsáhlé liberalizace. Jejím výrazem byla ještě v tomto roce
-----D5---- ------, zajišťující základní občanská ----- a C1------, například osobní, pohybu, shromažďovací i
náboženskou. Až do roku 1907 však trvalo, než bylo zavedeno všeobecné ---C4--- ----- alespoň pro
muže, do té doby záviselo na C5------.
S uspořádáním státu po rakousko-uherském vyrovnání nebyli spokojeni Češi. Již od roku 1848 totiž
usilovali o -A8------- pro české země a cítili se zrazeni tím, že byli upřednostněni Maďaři. Svůj nesouhlas
dávali po nějakou dobu najevo dokonce neúčastí na vídeňské říšské radě. Proto se doba 60. a 70. let
nazývá obdobím ----A1-- ----------. Možnost změny postavení českých zemí ale vázla především na
vztahu Čechů s českými Němci. Češi se obávali ------------ varianty sjednocení, která by z nich učinila
menšinu v německém národním státě. Čeští Němci se stavěli zásadně proti C6-------- českých zemí jako
celku, protože to by dělalo ----A4-- zase z nich. Češi zase odmítali vytvoření většího počtu
samosprávných území v českých zemích, neboť v oblastech s německou ----D6--- by byli -D4------ místní
Češi. Z těchto důvodů padly oba slibné pokusy o dohodu mezi politickými zástupci Čechů a českých
Němců, jak B4------------ články z roku 1871, postavené na principu zemském, tak -A6------ z roku 1890,
vycházející z principu etnického. Vztahy mezi Čechy a Němci se pak stále zhoršovaly a nejinak tomu
bylo i pokud jde o vztahy mezi ostatními národy. Vzájemná nenávist stát dlouhodobě paralyzovala a
nakonec způsobila i jeho rozpad.
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