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1. Vazba na ŠVP 

Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného 

světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou 

důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro 

individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet 

osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.  

Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují charakteristiku 

průřezového tématu, kde je zdůrazněn význam a postavení průřezového tématu 

v základním vzdělávání. Dále je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos 

průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka jak v oblasti vědomostí, 

dovedností a schopností, tak v oblasti postojů a hodnot. Obsah průřezových témat 

doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů (v 

textu tučným písmem). Každý tematický okruh obsahuje nabídku témat (činností, 

námětů). Výběr témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách je v 

kompetenci školy.  

Realizace průřezových témat má nezastupitelné místo při vzdělávání všech žáků a 

zvláště pak žáků, u kterých je upravován obsah a výstupy ze vzdělávání od 3. 

stupně podpůrných opatření. Průřezová témata obsahují silný výchovný aspekt a 

napomáhají osobnostnímu a charakterovému rozvoji těchto žáků, vytvářejí prostor 

pro utváření jejich postojů a hodnotového systému. Proto bude i při výuce těchto 

žáků kladen důraz především na kultivaci jejich postojů a hodnotových orientací. 

Nároky kladené na utváření vědomostí a dovedností těchto žáků budou vždy plně 

respektovat jejich individuální možnosti. Tematické okruhy průřezových témat 

procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích 

obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují 

proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost 

utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum 

dovedností.  

Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím 

obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků 

realizovaných ve škole i mimo školu.  

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:  

Osobnostní a sociální výchova  
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Výchova demokratického občana  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

Multikulturní výchova ( MKV) 

Environmentální výchova  

Mediální výchova  
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1.1 Současný stav 

 

Výchova demokratického občana  

Charakteristika průřezového tématu  

Průřezové téma výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní 

charakter. Ve vzdělávání představuje zejména syntézu hodnot, a to spravedlnosti, 

tolerance a odpovědnosti. V rámci pojetí v naší škole představuje zejména rozvoj 

kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností, porozumění demokratickému 

uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. 

V našem pojetí tedy chceme zejména rozvíjet občanskou gramotnost. Ta vyjadřuje 

způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, 

demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně 

řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým, 

ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a 

odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických 

způsobů řešení. 

Průřezové téma v základním vzdělávání využívá ke své realizaci nejen tematických 

okruhů, ale i zkušeností a prožitků žáků, kdy celkové klima školy (vztahy mezi 

všemi subjekty vzdělávání založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu) 

vytváří demokratickou atmosféru třídy, sloužící jako „laboratoř demokracie“. V ní 

jsou žáci více motivováni k uplatňování svých názorů v diskusích a k možnosti 

demokraticky se podílet na rozhodnutích celku, společenství, komunity. Zároveň si 

sami na sobě mohou ověřit nejen význam dodržování pravidel, eventuálně v zájmu 

spravedlnosti se podílet na vytváření pravidel nových, ale i to, jak je důležité se o 

udržování demokracie starat, protože překročení hranice k anarchii i naopak k 

despotismu je neustále přítomným nebezpečím. Tato zkušenost pak rozvíjí 

schopnost kritického myšlení.  

Výchova demokratického občana se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou 

vazbu má především na vzdělávací oblast Člověk a společnost, v níž jsou 

tematizovány principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení, lidská a 

občanská práva, ve kterých se klade důraz na participaci jednotlivců - občanů na 

společenském a politickém životě demokratické společnosti. Ve vzdělávací 
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oblasti Člověk a jeho svět se uplatňuje v tématech zaměřených na vztah k 

domovu a vlasti. 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod  

 vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti 

 umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za 
tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků  

 rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a 
prezentační schopnosti a dovednosti 

 prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování 

 vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 

 vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě, vychovává k úctě 
k zákonu 

 rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 

 učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 

 přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a 
odpovědnost 

 rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů 

 motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 

 umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z 
různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze) 

 vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 

 vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 

 

 

1.2 Inovace 

Při realizaci tematických okruhů vycházíme z reálných životních situací a 

doporučené obsahy tematických okruhů se vztahují k životní zkušenosti žáků. 

Všechny tematické okruhy výchovy demokratického občana budou zachovány. 

 

Občanská společnost a škola – škola jako model otevřeného partnerství a 

demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve 

škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním 
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životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy – 

žákovských rad či parlamentů); formy participace žáků na životě místní komunity; 

spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci. 

Občan, občanská společnost a stát – občan jako odpovědný člen společnosti 

(jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za 

své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina 

základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v 

demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického politického 

systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost); principy soužití s 

minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a 

spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů). 

Formy participace občanů v politickém životě – volební systémy a 

demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako 

základní jednotka samosprávy státu; společenské organizace a hnutí. 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – demokracie 

jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie 

fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam 

ústavy jako základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů a 

problémů v osobním životě i ve společnosti. 

 

Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha 2013, 

2016  
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2. Učební osnovy 

Vyučovací předmět: Dějepis    

Ročník:   7.     

             

            Průřez. témata, 

  Výstup   Učivo mezipředmětové 

            vztahy, projekty, kurzy 

Žák:           

 - učí se chápat změny politické, hospodářské, Vrcholný středověk MKV: Kulturní diference 

   sociální a kulturní     - rozvoj řemesel a obchodu, Lidské vztahy 

 - seznámí se s rozmachem českého státu     vznik měst a jejich význam Multikulturalita - projekt 

   a jeho významem ve střední Evropě    - český stát za vlády posled.    

 - učí se charakteristice dobového životního     Přemyslovců EV: Vztah člověka  

   stylu z hlediska sociálního a etnického  - nástup Lucemburků  k prostředí   

 - seznámí se s problémy, které vedly ke      a vláda Karla IV.    

   kritice církve a vyústily v českou reformaci  - gotická kultura a životní EGS: Jsme Evropané 

 - učí se chápat historický rozměr pojmů     styl jednotlivých vrstev    

   tolerance a intolerance     - konflikt mezi Anglií a Francií    

       - kritika poměrů v církvi Mezipředmětové vztahy: 

         a husitství v Čechách Vv, Čj, Ov, Vv 

            

 - uvědomí si okolnosti vzniku    Pozdní středověk    

   středoevropského soustátí    - doba poděbradská    
 - seznámí se s pojmy humanismus, 
renesance  - šíření nových myšlenek     

   a jejich projevy v kultuře, myšlení a životě lidí    Evropou - renesance,    

         humanismus    

       - doba jagellonská    

 - poznává důvody a význam objevných plaveb  - objevné plavby a jejich    

   a důsledky pronikání evropských civilizací     společenské důsledky    

   do nově objevených zemí         

 - učí se chápat postavení českých zemí   - český stát v předbělohors-    

   v habsburské monarchii i v podmínkách    kých poměrech    

   Evropy - rozdělení na katolický    - třicetiletá válka Mezipředmětové vztahy: 

   a reformační blok       Vv, Čj, Ov, Vv 

 - osvojí si periodizaci novověku   Novověk       

 - seznámí se s pojmem reformace, jejími  Raný novověk     

   příčinami a cíli    - náboženská reformace     

 - chápe podstatu pojmů absolutní moc,    a války       

   absolutismus    - počátky monarchií Mezipředmětové vztahy: 

 - osvojí si pojmy parlamentarismus     - občanská válka v Anglii Čj, Vv, Hv, Ov 

  a konstituční monarchie           

      Období od 2. pol. 17. stol.   OSV: Rozvoj schopností 

 - učí se rozpoznávat projevy barokní kultury do konce 18. stol. poznávání   

 - seznámí se situací českých zemí a vybra-  - baroko a životní styl Kreativita - projekt 

   ných evropských zemí po třicetileté válce   - upevňování vlády Habsburků Poznávání lidí - projekt 

 - chápe význam osvícenství jako významného     po třicetileté válce Hodnoty, postoje,  

   myšlenkového předělu, který ovlivnil politický    - rozvoj vzdělanosti v době praktická etika 

   vývoj u nás v Evropě i na americkém     - osvícenství VDO: Občan, občanská 
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   kontinentu      - české země za vlády Marie společnost a stát 

 - ujasní si pojem osvícenský absolutismus    Terezie a Josefa II.    

 - uvědomí si rozpor mezi projevy absolutní   - situace ve Francii, Rusku EGS: Objevujeme  

   moci a snahami nastupující buržoazie    a Prusku, vzestup VB Evropu a svět 

 - chápe pojem kolonie, uvědomí si význam    - boj za nezávislost, vznik Mezipředmětové vztahy: 

   boje za svobodu       Spojených států amerických Čj, Vv, Hv, Ov 

                

 

  



 
10 

3. Výukové materiály 

 

Předložený materiál je určen 7. třídám základní školy. V tomto ročníku žáci proberou 

na naší škole učivo od vrcholného středověku až k nástupu demokracie v USA. Žáci 

žijí v demokratické společnosti, od 1.stupně se připravují na úlohu občana Čr. Jsou 

vedeni ke kooperaci nebo respektu k dalším osobám i k jejich názorům, je jim blízké 

společné rozhodování. Je proto důležité zdůrazňovat, že tomu tak nebylo vždycky a 

že vybudování demokratických principů stálo lidstvo velké úsilí. 

Výukové materiály obohacují učivo, které se týká vzniku Spojených států amerických 

v roce 1776. Kladou si za cíl zopakování učiva i propojení tématu monarchií a 

demokracie se vznikem a uplatňováním lidských práv. Vzhledem k tomu, že materiály 

vycházejí z metod kritického myšlení, které propaguje třífázový model učení – evokaci, 

uvědomění a reflexi, první materiál staví na usouvztažnění pro žáky již známých 

skutečností, v dalším materiálu se prohlubují poznatky o monarchiích s apelem na 

organizační strukturu vlády v různých typech monarchií. Další materiál shrnuje učivo o 

vzniku Spojených států. (Výukový materiál 3.3 může sloužit i jako evokace 

k Výukovému materiálu 3.4 v případě, že by z obsahu práce byly použity pouze části.) 

Výukový Materiál 3.4 pracuje s textem Deklarace nezávislosti, na kterou je nahlíženo 

jako na text vyjadřující seznam porušování práv občanů. Proto si klade za cíl 

prostřednictvím porozumění textu Deklarace porovnat, jaká základní lidská práva 

dnešního občana byla na konci 18.století porušena britským králem. 

 

Organizační formy a metody práce: Pracovní listy jsou koncipovány jako výukový 

blok. Lze je použít pro oživení výuky tématu Vznik Spojených států amerických. Žáci 

mohou pracovat samostatně, ve dvojicích nebo ve skupinách. 

Materiály vycházejí z metod kritického myšlení, které propaguje třífázový model učení 

– evokaci, uvědomění a reflexi. (Fáze evokace navazuje na věci, které student již zná, 

fáze uvědomění přináší setkání s novými informacemi a fáze reflexe, v níž se utřiďují 

poznatky, zasazují do systému již nastudovaného a jsou případně obohacovány o 

názory a podněty od ostatních.) 
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Pomůcky: psací potřeby, pastelky, pracovní listy, projektor.  

Cíl: oživení a doplnění výuky dějepisu; prohloubení znalostí o demokracii a lidských 

právech.  

Motivace: Pracovní listy jsou vytvořeny tak, aby žák mohl čerpat ze svých životních 

zkušeností a pozorování, aby působily na jeho emoce a podněcovaly jej k přemýšlení 

o dané látce a sloužily tak k lepšímu pochopení učiva. Pracovní listy mají žáky 

motivovat k diskusi a inspirovat je k dalšímu dotazování či bádání.   
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3.1 Výukový materiál: Srovnání demokracie a monarchie 

 

  

Úvodní otázky: 

1. Napiš, jaké jsou rozdíly mezi monarchií (královstvím) a demokracií. Snaž se 

formulovat, jak probíhá vedení státu? Vzpomeneš si, jaké jsou typy demokracií 

a typy monarchií? 

Demokracie: _________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Monarchie: __________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

2. Který ze systémů řízení státu (monarchie, demokracie) ti připadá více správný 

a proč?  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

  

3. Daně byly v průběhu staletí důvodem k významným vzpourám proti 

panovníkům i k revolucím. Napiš, k čemu podle tebe slouží daně?  (Víš, jakou 

část z příjmu tvých rodičů tvoří daně?) 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
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 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________   
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Řešení k Úvodní otázky: 

 

1. Napiš, jaké jsou rozdíly mezi monarchií (královstvím) a demokracií. Snaž se 

formulovat, jak probíhá vedení státu? Vzpomeneš si, jaké jsou typy demokracií 

a typy monarchií?  

 

Demokracie – vládnou lidé, podílet na vládě se mohou všichni starší 18 let bez 

ohledu na původ, přímá d. – všichni hlasují o všem (Řecko), nepřímá d. - lidé si 

volí své zástupce(parlament); demokracii lze také shrnout rychlým výukovým 

videem Demokracie (1:45) České televize1  

 

Monarchie – vládne král (případně král a stavy), ovšem rozhoduje on; všichni 

dělají to, o čem si on myslí, že je správné– rozhoduje např. o válce a míru, může 

trestat (i vynášet rozsudky smrti); typy monarchií – konstituční, absolutistická, 

osvícenská, parlamentní, stavovská 

 

2. Který ze systémů řízení státu (monarchie, demokracie) ti připadá více správný 

a proč?  

Tato otázka by měla vyvolat diskusi; výsledek záleží na fantazii a kreativitě 

studijní skupiny. Ačkoliv v 7.třídě pravděpodobně vyberou demokracii s právem 

člověka na život, na vlastnictví, na vlastní názor, na rovnost před zákonem, s 

právem na spravedlivý soud a možnost podílu na vládě bez ohledu na původ…..  

Tip: žáci mohou využít mezi předmětových vztahů s anglickým jazykem a dojít 

k závěru, že konstituční monarchie Velké Británie také funguje, a proto byla 

vhodná i dramatizace – třídu rozdělit na dva tábory Monarchisty a Prodemokraty 

a nechat je vytvořit hesla (argumenty), kterými se budou vzájemně 

přesvědčovat o výhodách. K usmíření „znepřátelených táborů“ nabízím 

Aristotelův citát, že „demokracie je ze všech systémů řízení státu ten nejméně 

špatný“. 

 

                                                           
1 Demokracie. Online. Dostupné z https://edu.ceskatelevize.cz/video/2234-demokracie 
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3. Daně byly v průběhu staletí důvodem k významným vzpourám proti 

panovníkům i k revolucím. Napiš, k čemu podle tebe slouží daně?  (Víš, jakou 

část z příjmu tvých rodičů tvoří daně?) 

Daně slouží zejména k péči o staré, nemocné a nezaměstnané; chod státu – 

infrastruktura (např. vodní díla, silnice), zdravotnictví, školství, IHS (hasiči, 

policie), obranné složky; úřady (kontrola termínů a norem) atd. Tip: sociální 

práva (a jejich podíl na daňové zatížení) pěkně ve zkratce shrnuto ve videu 

Lidská práva:21-30, dostupné z youtube.cz (1:04-1:52)2  

Daň z příjmu činí 15%; ovšem je potřeba dětem říci, že to není daň jediná a platí 

se i jiné daně (např. dědická nebo z nemovitosti). 

 

  

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=2Os0HKdpSdA 

https://www.youtube.com/watch?v=2Os0HKdpSdA
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3.2  Výukový materiál: Typy monarchií 

 

I. Ve středověku existovaly různé typy monarchií. Zopakuj si je tady a rozhodni, 

co ke které patří. (Zapiš do tabulky nebo barevně podtrhej.) 

stavovská 
monarchie 

konstituční 
monarchie 

absolutistická 
monarchie 

osvícenská 
monarchie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

1. Panovník se dělí o moc se šlechtou, městy a duchovenstvem 

2. Panovník je zodpovědný pouze Bohu. 

3. Proti vůli panovníka není žádné odvolání. 

4. Panovník vládně neomezeně, ale zároveň prosazuje moderní názory. 

5. Cílem snahy panovníka je dobře fungující a prosperující stát, kde se daří 

poddaným. 

6. Stavy mají velký vliv na chod státu. 

7. Ústava. 

8. Panovník má spíše reprezentativní postavení. 

9. Boj mezi stavy a panovníkem o moc. 

10. Panovník provádí reformy. 

11. Panovník má nejvyšší soudní a zákonodárnou pravomoc, vládne s pomocí 

ministrů. 

12. Panovník je kontrolován parlamentem. 

 

II. Pokud slovo „panovník“ nahradíš slovem „prezident“, který z výše zmíněných 

bodů by platil i pro demokratické zřízení?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  



 
17 

ŘEŠENÍ k  Výukový materiál: Typy monarchií 

 

I. Ve středověku existovaly různé typy monarchií. Zopakuj si je tady a rozhodni, 

co ke které patří. 

 

stavovská 
monarchie 

konstituční 
monarchie 

absolutistická 
monarchie 

osvícenská 
monarchie 

1 
6 
9 
 
 
 

7 
8 
12 

2 
3 
11 

4 
5 
10 

 

 

1. Panovník se dělí o moc se šlechtou, městy a duchovenstvem. 

2. Panovník je zodpovědný pouze Bohu. 

3. Proti vůli panovníka není žádné odvolání. 

4. Panovník vládně neomezeně, ale zároveň prosazuje moderní názory. 

5. Cílem snahy panovníka je dobře fungující a prosperující stát, kde se daří 

poddaným. 

6. Stavy mají velký vliv na chod státu. 

7. Ústava. 

8. Panovník má spíše reprezentativní postavení. 

9. Boj mezi stavy a panovníkem o moc. 

10. Panovník provádí reformy. 

11. Panovník má nejvyšší soudní a zákonodárnou pravomoc, vládne s pomocí 

ministrů. 

12. Panovník je kontrolován parlamentem. 

 

II. Pokud slovo „panovník“ nahradíš slovem „prezident“, který z výše zmíněných 

bodů by platil i pro demokratické zřízení?  

(7,8,12) Ústava. Panovník/prezident má spíše reprezentativní postavení.  

Panovník/prezident je kontrolován parlamentem. 
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3.3 Výukový materiál: Vznik Spojených států  

 

Americká válka za nezávislost3 skončila americkým vítězstvím, které stvrdila Pařížská 

smlouva (1783): ………………….. uznala existenci Spojených států. Ústava 

Spojených států byla vydána v ……………. Právní řád Spojených států je založen na 

…………… všech lidí, ale v souladu s dobovým nazíráním se tím samozřejmě 

nemysleli ………………. (černošské otroctví bylo zachováno) a mnoho práv bylo 

upíráno ……………. První hlavou Spojených států amerických – s titulem ……………– 

se stal George …………… (v úřadě 1789 – 1797). Spojené státy jsou …………… s 

prezidentským vládním systémem: prezident je tu zároveň předsedou vlády. 

Jmenování členů vlády (ministrů) závisí zcela na …………… vůli. Prezident je volen 

sborem …………… za každý stát Unie vždy v přestupný rok na 4 roky. Parlament 

(Kongres) existuje od r. 1789.  

 

 

1. Doplň do textu chybějící slova (ale pozor musíš zachovat jejich tvar): 

 

1787, demokracií, indiáni ani černoši, prezident, prezidentově, 

rovnosti, Velká Británie; volitelů, Washington, ženám 

 

2. Rozhodni, které pojmy se NEvztahují ke Spojeným státům:   

 

šlechta  ústava  otroci  poddaní  král

  kongres  prezident  feudalismus 

 císař  demokracie  absolutismus 

 

3. Ačkoli Spojené státy byly založeny na rovnosti všech lidí, přesto tomu tak 

úplně nebylo. Kdo nebyl zahrnut? 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................  

                                                           
3 Tip: Válka za nezávislost je pěkně zpracována pod odkazem https://www.youtube.com/watch?v=vatlvj8CekA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vatlvj8CekA
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ŘEŠENÍ k Výukový materiál: Vznik Spojených států 

 

1. Doplň chybějící slova (ale pozor musíš zachovat jejich tvar): 

 

Americká válka za nezávislost skončila americkým vítězstvím, které stvrdila Pařížská 

smlouva (1783): Velká Británie uznala existenci Spojených států. Ústava Spojených 

států byla vydána v r. 1787. Právní řád Spojených států je založen na rovnosti všech 

lidí, ale v souladu s dobovým nazíráním se tím samozřejmě nemysleli indiáni ani 

černoši (černošské otroctví bylo zachováno) a mnoho práv bylo upíráno ženám. První 

hlavou Spojených států amerických – s titulem prezident – se stal George Washington 

(v úřadě 1789 – 1797). Spojené státy jsou demokracií s prezidentským vládním 

systémem: prezident je tu zároveň předsedou vlády. Jmenování členů vlády (ministrů) 

závisí zcela na prezidentově vůli. Prezident je volen sborem volitelů za každý stát Unie 

vždy v přestupný rok na 4 roky. Parlament (Kongres) existuje od r. 1789.  

 

2. Rozhodni, které pojmy se NEvztahují ke Spojeným státům:   

 

šlechta  ústava  otroci  poddaní  král

  kongres  prezident  feudalismus 

 císař  demokracie  absolutismus 

 

3. Ačkoli Spojené státy byly založeny na rovnosti všech lidí, přesto tomu tak 

úplně nebylo.  Kdo nebyl zahrnut? 

 Indiáni, černoši(otroci) a ženy. 
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3.4 Výukový materiál: Deklarace nezávislosti 

 

Tento výukový materiál se věnuje práci s výňatky textu samotné Deklarace 

nezávislosti. Obsahuje také dobová vyobrazení podpisu tohoto dokumentu a zároveň 

představují i samotnou Deklaraci nezávislosti. Předpokládá se, že budou použity 

v rámci evokace jako ilustrace 18.století. V následném pracovním listu (Kvíz Deklarace 

nezávislosti) je s textem Deklarace nezávislosti pracováno z pohledu dnes 

uznávaných lidských práv. Text kvízu slouží nejen k seznámení s tímto ustavujícím 

dokumentem, ale i k zopakování lidských práv, jak je známe dnes. 

 

 

 

Obr.1 Deklarace nezávislosti 

Zdroj: https://www.britannica.com/topic/Declaration-of-Independence/The-nature-and-

influence-of-the-Declaration-of-Independence 

https://www.britannica.com/topic/Declaration-of-Independence/The-nature-and-influence-of-the-Declaration-of-Independence
https://www.britannica.com/topic/Declaration-of-Independence/The-nature-and-influence-of-the-Declaration-of-Independence
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Obr.2 Obraz J. Thrumbulla: Deklarace nezávislosti 

Zdroj: https://www.britannica.com/topic/Declaration-of-Independence/The-nature-and-

influence-of-the-Declaration-of-Independence 

 

 

 

Obr.3 Českému prostředí méně známé zobrazení podpisu Deklarace nezávislosti 

Zdroj: https://www.britannica.com/topic/Declaration-of-Independence/The-nature-and-

influence-of-the-Declaration-of-Independence 

Podpis Deklarace nezávislosti (zleva doprava) pánové: Thomas Jefferson, John 

Adams, Benjamin Franklin, Robert R. Livingstone, Roger Sherman  

https://www.britannica.com/topic/Declaration-of-Independence/The-nature-and-influence-of-the-Declaration-of-Independence
https://www.britannica.com/topic/Declaration-of-Independence/The-nature-and-influence-of-the-Declaration-of-Independence
https://www.britannica.com/topic/Declaration-of-Independence/The-nature-and-influence-of-the-Declaration-of-Independence
https://www.britannica.com/topic/Declaration-of-Independence/The-nature-and-influence-of-the-Declaration-of-Independence
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KVÍZ Deklarace nezávislosti (práce s textem Deklarace) 

Britské kolonie nacházející se v Severní Americe vyhlásily nezávislost na 

britském králi Jiřím III. Ve svém prohlášení (Deklaraci nezávislosti) vysvětlují, 

jakých nespravedlností se Jiří III. (nebo jeho zástupci) na koloniích dopouštěl. 

Popisují tam některé skutky, které jsou dnes chráněné zákonem a 

neodmyslitelně patří mezi základní lidská práva. Jaká základní lidská práva byla 

porušena? Přečti si úryvky z Deklarace nezávislosti a vyber správnou odpověď 

nebo odpovědi. 

1. „Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a 
jsou nadáni jistými nezcizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu 
a budování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi 
vlády, odvozující svou oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou.“4 
 

1. Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. 

2. Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. 

3. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví; všechny formy otroctví 

a obchodu s otroky jsou zakázány. 

4. Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu 

zákona bez jakéhokoli rozlišování. 

5. Právo na spravedlivý a veřejný soudní proces. 

6. Právo na to být považován za nevinného, dokud není soudem prokázána 

vina. 

7. Právo na svobodný vstup do manželství a na založení rodiny. 

8. Právo vlastnit majetek, kterého nikdo nemůže být svévolně zbaven. 

9. Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. 

10. Právo účastnit se vlády své země a právo účastnit se svobodných voleb. 

 

2. „Svolával zákonodárná tělesa na neobvyklých, nepohodlných místech, 
vzdálených od veřejných archívů, jenom proto, aby je unavil a učinil povolnými 
ke svým opatřením. 
Opětovně rozpouštěl zákonodárné sbory, protože se mužně a pevně stavěly 
proti jeho zásahům do práv lidu.  
Po takových rozpuštěních odmítal po dlouhou dobu povolit, aby byly zvoleny 
jiné a aby se tak zákonodárná moc (…) vrátila k lidu a mohla být jím svobodně 
vykonávána.“  
 

1. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví; všechny formy otroctví a 

obchodu s otroky jsou zakázány. 

                                                           
4 Metodická poznámka: Autorka uznává, že z úvodní věty o rovnosti v právech může vyplývat, že u této 

otázky jsou správně všechny odpovědi.  

 



 
23 

2. Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona 

bez jakéhokoli rozlišování. 

3. Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do 

vyhnanství. 

4. Právo na spravedlivý a veřejný soudní proces. 

5. Právo na to být považován za nevinného dokud není soudem prokázána 

vina. 

6. Právo vlastnit majetek, kterého nikdo nemůže být svévolně zbaven. 

7. Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. 

8. Právo účastnit se vlády své země a právo účastnit se svobodných voleb. 

9. Každý má právo na vzdělání.  

10. Každý má právo účastnit se kulturního života společnosti. 

 

3. „Spojil se s ostatními /myšleno jinými zeměmi/ (…) a dal tak souhlas k jejich 

aktům domnělého zákonodárství: (…)  

 - o jejich ochraně předstíraným procesem před potrestáním za vraždy, kterých 

by se mohli dopustit na obyvatelích těchto států; (…) 

- připravení nás o výhody výslechu porotou v mnohých případech;  

- odvážení nás za moře, abychom byli souzeni za domnělé trestné činy; 

- o zrušení svobodné soustavy anglických zákonů v sousední provincii, - o 

odnětí našich výsadních listin, zrušení našich nejcennějších zákonů a 

základním změnění forem naší vlády.“ 

 

1. Každý má všechna práva a všechny svobody, bez jakéhokoli rozlišování, 

zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo 

jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo 

jiného postavení. 

2. Všichni jsou si před zákonem rovni.  

3. Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do 

vyhnanství. 

4. Právo na spravedlivý a veřejný soudní proces. 

5. Právo na to být považován za nevinného dokud není soudem prokázána 

vina. 

6. Právo na svobodný vstup do manželství a na založení rodiny. 

7. Právo vlastnit majetek, kterého nikdo nemůže být svévolně zbaven. 

8. Právo účastnit se vlády své země a právo účastnit se svobodných voleb. 

9. Každý má právo na odpočinek. 

10. Každý má právo na vzdělání.  

 

4. „Donutil naše spoluobčany, zajaté na širém moři, aby pozvedli zbraně proti své 

zemi, aby se stali katy svých přátel a bratří nebo aby sami padli do jejich rukou.  

Vyvolal mezi námi vnitřní vzpoury a snažil se poštvat proti obyvatelům našich 

hranic kruté indiánské divochy, jejichž známým válečným pravidlem je ničení 

všech pokolení bez rozdílu věku, pohlaví a postavení.“  
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1. Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do 

vyhnanství. 

2. Právo na spravedlivý a veřejný soudní proces. 

3. Právo na to být považován za nevinného dokud není soudem prokázána 

vina. 

4. Právo na svobodný vstup do manželství a na založení rodiny. 

5. Právo vlastnit majetek, kterého nikdo nemůže být svévolně zbaven. 

6. Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. 

7. Právo účastnit se vlády své země a právo účastnit se svobodných voleb. 

8. Každý má právo na odpočinek. 

9. Každý má právo na vzdělání.  

10. Každý má povinnosti vůči společnosti. Každý je při výkonu svých práv a 

svobod podroben jen zákonem stanoveným omezením za účelem zajistit 

uznání a zachovávání práv a svobod ostatních. 

 

5. „V každé etapě těchto útisků jsme nejpokornějšími slovy žádali o nápravu: naše 

opětované prosby měly za následek jenom opětované křivdy. Panovník, jehož 

charakter je tak poznamenán činy, jimiž se vyznačuje tyran, je nezpůsobilý býti 

vládcem svobodného lidu.“  

 

Z tohoto úryvku vyplývá, že král je… 

a) blázen 

b) tyran 

c) hluchý 

d) vládce svobodného lidu 

 

6. „Proto my, představitelé Spojených států amerických, shromáždění ve 

Všeobecném Kongresu, dovolávajíce se u nejvyššího soudce světa správnosti 

svých úmyslů (…) slavnostně zveřejňujeme a prohlašujeme, že tyto kolonie jsou 

a po právu mají být svobodnými a nezávislými státy, (…) a že veškeré politické 

svazky mezi nimi a státem Velké Británie jsou a mají býti úplně rozvázány.“  

 

Koho se dovolávají představitelé nových Spojených států, aby potvrdil 

správnost jejich úmyslů? 

a) krále 

b) soudce 

c) Kongresu 

d) Boha 

 

 

 

7. Co se v těmito větami králi vyčítá? 

„Vzdal se zde vlády tím, že nás prohlásil za zbaveny své ochrany a vedl proti nám 

válku.“  
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 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

„Nyní dopravuje velké armády cizích žoldnéřů, aby dokončil dílo smrti, pustošení a 

tyranie(…).“ 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 
8. Proč podle tebe zbavili panovníka vlády?  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odstřihnout 

ZÁVĚREČNÁ REFLEXE 

1. Proč je podle tebe důležité mít veřejný soud? 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

2. Ačkoliv se mluví o rovnosti všech lidí, podívej se znovu, jak se v Deklaraci 

mluví o indiánech? Co z toho vyplývá o „rovnosti lidí“? 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________   
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ŘEŠENÍ KE KVÍZ Deklarace nezávislosti (práce s textem Deklarace) 

(…) Jaká základní lidská práva byla porušena? Přečti si úryvky z Deklarace 

nezávislosti a vyber správnou odpověď nebo odpovědi. 

1. „Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a 
jsou nadáni jistými nezcizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu 
a budování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi 
vlády, odvozující svou oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou.“5 
 

1. Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. 

2. Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. 

3. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví; všechny formy otroctví a 

obchodu s otroky jsou zakázány. 

4. Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona 

bez jakéhokoli rozlišování. 

5. Právo na spravedlivý a veřejný soudní proces. 

6. Právo na to být považován za nevinného, dokud není soudem prokázána 

vina. 

7. Právo na svobodný vstup do manželství a na založení rodiny. 

8. Právo vlastnit majetek, kterého nikdo nemůže být svévolně zbaven. 

9. Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. 

10. Právo účastnit se vlády své země a právo účastnit se svobodných voleb. 

 

2. „Svolával zákonodárná tělesa na neobvyklých, nepohodlných místech, 
vzdálených od veřejných archívů, jenom proto, aby je unavil a učinil povolnými 
ke svým opatřením. 
Opětovně rozpouštěl zákonodárné sbory, protože se mužně a pevně stavěly 
proti jeho zásahům do práv lidu.  
Po takových rozpuštěních odmítal po dlouhou dobu povolit, aby byly zvoleny 
jiné a aby se tak zákonodárná moc (…) vrátila k lidu a mohla být jím svobodně 
vykonávána.“  
 

(8) Právo účastnit se vlády své země a právo účastnit se svobodných voleb. 

 

3. „Spojil se s ostatními /myšleno jinými zeměmi/ (…) a dal tak souhlas k jejich 

aktům domnělého zákonodárství: (…)  

 - o jejich ochraně předstíraným procesem před potrestáním za vraždy, kterých 

by se mohli dopustit na obyvatelích těchto států; (…) 

- připravení nás o výhody výslechu porotou v mnohých případech;  

- odvážení nás za moře, abychom byli souzeni za domnělé trestné činy; 

                                                           
5 Metodická poznámka: Autorka uznává, že z úvodní věty o rovnosti v právech může vyplývat, že u této 

otázky jsou správně všechny odpovědi.  
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- o zrušení svobodné soustavy anglických zákonů v sousední provincii, - o 

odnětí našich výsadních listin, zrušení našich nejcennějších zákonů a 

základním změnění forem naší vlády.“ 

 

1. Každý má všechna práva a všechny svobody, bez jakéhokoli rozlišování, 

zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického 

nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, 

rodu nebo jiného postavení. 

2. Všichni jsou si před zákonem rovni.  

3. Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do 

vyhnanství. 

4. Právo na spravedlivý a veřejný soudní proces. 

5. Právo na to být považován za nevinného dokud není soudem prokázána 

vina. 

 

4. „Donutil naše spoluobčany, zajaté na širém moři, aby pozvedli zbraně proti své 

zemi, aby se stali katy svých přátel a bratří nebo aby sami padli do jejich rukou.  

Vyvolal mezi námi vnitřní vzpoury a snažil se poštvat proti obyvatelům našich hranic 

kruté indiánské divochy, jejichž známým válečným pravidlem je ničení všech 

pokolení bez rozdílu věku, pohlaví a postavení.“  

 

(1)Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do 

vyhnanství. 

(7)Právo účastnit se vlády své země a právo účastnit se svobodných 

voleb. 

(10)Každý má povinnosti vůči společnosti. Každý je při výkonu svých 

práv a svobod podroben jen zákonem stanoveným omezením za účelem 

zajistit uznání a zachovávání práv a svobod ostatních. 

 

5. „V každé etapě těchto útisků jsme nejpokornějšími slovy žádali o nápravu: naše 

opětované prosby měly za následek jenom opětované křivdy. Panovník, jehož 

charakter je tak poznamenán činy, jimiž se vyznačuje tyran, je nezpůsobilý býti 

vládcem svobodného lidu.“  

Z tohoto úryvku vyplývá, že král je… 

 

a) blázen 

b) tyran 

c) hluchý6 

d) vládce svobodného lidu 

 

6. „Proto my, představitelé Spojených států amerických, shromáždění ve 

Všeobecném Kongresu, dovolávajíce se u nejvyššího soudce světa správnosti 

                                                           
6 Myšleno doslovně. Pouze shodou okolností je pravdou, že Jiří III. byl skutečně na konci života hluchý. 
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svých úmyslů (…) slavnostně zveřejňujeme a prohlašujeme, že tyto kolonie jsou 

a po právu mají být svobodnými a nezávislými státy, (…) a že veškeré politické 

svazky mezi nimi a státem Velké Británie jsou a mají býti úplně rozvázány.“  

 

Koho se dovolávají představitelé nových Spojených států, aby potvrdil 

správnost jejich úmyslů? 

a) krále 

b) soudce 

c) Kongresu 

d) Boha 

 

7. Co se v těmito větami králi vyčítá? 

 „Vzdal se zde vlády tím, že nás prohlásil za zbaveny své ochrany a vedl proti nám 

válku.“  

Kolonisté vyčítají králi, že je opustil a dokonce (místo,aby je vyslechl) proti nim začal 
válčil. Vnímají krále jako někoho kdo má za ně odpovědnost a má o ně pečovat (třeba 
vydáváním zákonů). 

„Nyní dopravuje velké armády cizích žoldnéřů, aby dokončil dílo smrti, pustošení a 

tyranie(…).“ 

Král pozval jiné země, aby potlačily povstání. Kolonisté nesouhlasí s okupačními 

armádami. 

8. Proč podle tebe zbavili panovníka vlády?  

Porušoval a, i když oni se snažili mu říct, ať se polepší, nic se nestalo a on se spojil 

s cizími zeměmi, a místo domluvy začal vést válku. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZÁVĚREČNÁ REFLEXE 

1. Proč je podle tebe důležité mít veřejný soud? 

Protože při neveřejném jednání člověk nemá zastání a skutečně může dojít k porušení 

zákona, mohou být vznešena obvinění bez důkazů, celý soud může být jen „na oko“. 

2. Ačkoliv se mluví o rovnosti všech lidí, podívej se znovu, jak se 

v Deklaraci mluví o indiánech? Co z toho vyplývá o „rovnosti lidí“? 

O indiánech se mluví jako o „krutých indiánských divoších, kteří ničí všechny (…) bez 

ohledu na postavení. Rovnost lidí rozhodně neplatila pro všechny. 
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4. Závěr  

 

Jak se praví v Listině základních práv a svobod: „Vzdělání má směřovat k rozvoji 

osobnosti, k posílení porozumění ve společnosti a k úctě k lidským právům“. 

Tyto výukové materiály si kladly za cíl oživit učivo 7. ročníku, seznámit žáky 

s „originálním“ (nepřevyprávěným) historickým dokumentem a znovu v nich v kontextu 

éry absolutních monarchií oživit myšlenku lidských práv. Naše škola žáky vede 

k spolupráci při řešení problémů, kritickému myšlení při vyhledávání a ověřování 

informací, respektování cizího názoru i cizích individualit. Kontext absolutismu 

podtrhuje myšlenku porušování lidských práv, která jsou součástí naší ústavy. Český 

národ prošel dlouhým vývojem, kdy tomu tak nebylo vždy, a proto je zásadní v dětech 

oživovat myšlenku lidských práv jako klenotu, který musíme opatrovat. 
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