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Úkoly: 
1. Jaké jsou znaky demokracie. Z níže uvedených podtrhni. 
 
svoboda slova, omezený přístup i informacím, rovnost před zákonem, petiční právo, cenzura, 
nemožnost cestovat do jiných států, možnost svobodně volit, výchova k udavačství, volnost pohybu, 
jediná strana vládnoucí celé zemi, soukromé vlastnictví, policejní kontrola a sledování občanů 
 
2.  K uvedeným hlavám státu, přiřaď z rámečku uvedené státy.  
 

a) Král/ovna …………………………………………………………….. 

b) Prezident …………………………………………………………….. 

c) Kníže…………………………..……………………………………….. 

d) Papež…………………………………………………………………… 

 

3. Správná tvrzení zakroužkuj. 
 
o V čele monarchie stojí prezident. 
o Česká republika je parlamentní, demokratický právní stát. 
o Teokracie je forma vlády, která se přímo odvolává na božskou moc a božské právo. 
o Diktatura je forma vlády, která neomezuje lidská práva a svobody. 

 

Přečti si: 
FORMY A TYPY STÁTU 
Státy dělíme podle toho: 
1) Formy režimu 

a) Demokracie – stát řídí a spravují zastupitelé (vláda, parlament, senát), které si volí občané ve volbách, 
chrání lidská práva svobody 

b) Diktatura (totalitní státy) – ve státě neomezeně vládne určitá osoba (diktátor) nebo skupina osob 
(politická strana) potlačuje lidská práva a svobody, lidé jsou za své názory vězněni, nemají svobodný 
přístup k informacím, nemohou svobodně opustit zemi 

o Typy diktatury – komunismus (Čína, Rusko), fašismus, nacismus  
 

2) Kdo stojí v čele státu (hlava státu) 
a) Teokracie – panovník je pokládán za boha nebo zde vládnou církevní hodnostáři (př. Vatikán, dříve faraon 

v Egyptě) 
b) Monarchie – v čele stojí monarcha (král, císař, kníže, car), panovník vládne většinou doživotně a dědičně 

(př. Anglie, Španělsko, Švédsko, Lichtenštejnko, Monako) 
c) Republika – nejvyšším představitelem státu je prezident, který je volen na určité období (př. Česká 

republika, Slovensko, USA, Francie) 
 

Typy státu podle uspořádání 
a) Jednotné státy – tvoří jediný celek s jednou centrální vládou (ČR, Slovensko, Maďarsko) 
b) Federace – stát se skládá z více oblastí (zemí), které mají vlastní vládu, které je nadřízena jedna centrální 

vláda (př. USA, Belgie, Německo) 
c) Konfederace – volná sdružení samostatných států 

 

Anarchie – stav, kdy ve státě nefunguje žádná vláda – bezvládí (nebezpečí nedodržování zákonů) 
 

Slovenská republika            Anglie 

       Německo       Vatikán        Monako 

  Lichtenštejnsko               Švédsko      
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4. K jednotlivým formám vlády přiřaď definici. 
 

 

5. Zkus vyjmenovat alespoň 5 znaků, které jsou typické pro komunismus. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Doplň do obrázku chybějící údaje. 

 


