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Anotace 
  

Študenti získají znalosti v oblasti státovědy. Procvičí tuto 
problematiku v závěrečných otázkách a připojí svoje 
postřehy k danému tématu. 



Stát (definice, funkce, teorie vzniku) 

 Organizované společenství lidí žijících na 
určitém ohraničeném území 

 Nejvýznamnější součást politického systému 

 První státy vznikaly již kolem roku 3500 př.n.l. 

 
?: Vyhledejte na mapě první 

státy. 
?: Kolik nezávislých států 

dnes přibližně existuje?                                                         
(vyhledávání na 
internetu). 

 Obrázek č.1  



Termín stát 

 Moderní termín „stát“ začal v politice používat 
Niccolo Machiavelli (1469-1527) 

 Citát „Cíl ospravedlňuje prostředky.“ 

 

?: Co by tento termín mohl 
znamenat v politice? 
(diskuse)   
 

Obrázek č.2  



Znaky státu 

 Suverenita = svrchovaná moc státu nad 
obyvatelstvem svého území)   
 vnitřní (může být omezována působením pol. stran, hnutí) 

 vnější (může být zpochybňována díky ekon.,polit., vojenským 
závislostem na jiných zemích) 

! Pozor! Stát se může vzdát svých práv ve prospěch celku (EU) nebo si 
svou suverenitu zachovat (OSN)  (diskuse) 

 Právní subjektivita (způsobilost vystupovat v 
právních vztazích, např. při uzavírání smluv) 

 Práva občanů v zákonech 

 Státní aparát – soustava orgánů vykonávajících 
státní moc a správu 

 

 



Území a obyvatelstvo 

 Území ( suchozemský prostor, plochu vnitřních i 
pobř.vod, prostor pod nimi a vzdušný prostor) 

 Obyvatelstvo  
   !Pozor! Občan je pojem politickým x obyvatel je pojem geografický  

?: Může být občan USA  obyvatelem Olomouce? 
 
 

Obrázek č.3  



Vnitřní Vnější 

 Garance základních práv 
a svobod 

 Ochrana obyvatel a jejich 
majetku 

 Stanovení podmínek pro 
chod ekonomiky 

 Zajištění občanů v 
nemoci, ve stáří 

 Péče o kulturní dědictví, 
rozvoj školství vědy a 
tělovýchovy 

 Ochrana proti 
napadení 

 Rozvoj vztahů s 
ostatními státy 

 Podpora integračních 
vztahů 

 Prosazování zájmů 
státu v zahraničí 

 

Funkce státu 



Přiřaďte název na levé straně k jeho definici na pravé. 

 Teologická  

 Mocenská 

 Patriarchální 

 Smluvní  

 Stát chápe jako vládu 
silnějšího nad slabšími 

 Stát vznikl postupným 
rozšiřováním rodiny, 
panovník vládne nad 
občany jako otec nad dětmi 

 Stát vznikl z boží vůle 

 Občané se vzdali části 
svých práv ve prospěch 
státu, stát je má tedy 
povinnost chránit  

Teorie vzniku státu 



 

Doplňte 

 Historicky první státy se začaly vznikat přibližně 
kolem roku……  

 Jedná se např. o ……   …….státem rozumíme stát, ve 
kterém je vztah mezi občanem a vládou vymezen 
pomocí práva.  

 Fakt, že si stát řeší vnitřní i vnější záležitosti sám 
označujeme jako…….  

 Stát jako hlavní nástroj společnosti plní několik…..Ty 
bývají rozdělovány na….. a …… 

 Ekonomická funkce patří mezi …….funkce státu. 
Citát N.Machiavelliho parafrázujeme příslovím:…… 



Doplňte 

 Božský původ státu předpokládá ……teorie. 

 Vznik této teorie bychom časově zařadili do 
období……..Jako nejpravděpodobnější teorie vzniku 
státu se mi jeví…….teorie.  

 

 

 Řešení: 3500 př.n.l.,summerská říše, právní stát, 
státní suverenita, funkcí, vnitřní a vnější, vnitřní, 
„Účel světí prostředky.“, teologická. 
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