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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  



Výchova demokratického občana  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

Multikulturní výchova ( MKV) 

Environmentální výchova  

Mediální výchova  

 

 

  



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 

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 

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  

  



2. Učební osnovy,  vazba na ŠVP – učivo/výstupy: 

Vyučovací předmět: Dějepis 
    Ročník: 

  

8. 
     

                     Průřez. témata,   

  Výstup   Učivo mezipředmětové Poznámky 

            vztahy, projekty, kurzy   

Žák: 
  

  Novověk od konce 18. stol.       

 - uvědomí si důsledky definitivního rozbití  do roku 1918       

   středověkých politických, hospodářských   - Velká franc. revoluce, její       

   a společenských struktur      průběh a význam pro Francii MKV: Kulturní diference   

  
  

     a evropské dějiny Lidské vztahy   

 - uvědomí si prudký rozvoj průmyslu jako   - napoleonské války a jejich Etnický původ   

   předpoklad a katalyzátor společenských     důsledky   Multikulturalita   

   změn, dopad na životní prostředí    - průmyslová revoluce, moder- Princip sociálního smíru   

 - uvědomí si emancipační hnutí národů jako     nizace společnosti, změna  a solidarity     

   důsledek změn ve vývoji společnosti      sociální struktury       

 - chápe národní obrození jako jev      - národní obrozenecká hnutí EV: Vztah člověka    

   celoevropský, jehož výsledkem je       v Evropě, pojem vlastenectví k prostředí     

   utvoření novodobých států      a požadavek národa na svo-       

 - seznámí se s příčinami a průběhem       bodný rozvoj       

   českého nár. obrození 
 

   - utváření novodobého českého       

 - uvědomí si význam obrozeneckých snah    národa         

   významných osobností 
 

  
 

        

  
  

   - rok 1848 v Evropě a v Če-       

  
  

     chách, procesy sjednocování        

  
  

     v Německu a Itálii       

 - uvědomí si dokončení boje jednotlivých  
 

        

   politických proudů jako předpoklad ustavení    - politické proudy       

   moderních politických stran    - občanská válka v USA       

 - chápe emancipační hnutí českého národa   - postavení českých zemí       

   jako projev dané doby 
 

     v habsburské monarchii       

 - seznámí se s úsilím o vytvoření       ve 2. pol. 19.stol., základní       

   jednotlivých národních celků      rysy české politiky a její       

 - chápe historický rozměr pojmu rasismus    představitelé       

  
  

   - vznik Rakouska - Uherska       

  
  

   - velmoci na konci 19. století       

 - učí se chápat 1. pol. 20. stol. jako období     a předvečer 1. svět. války       

   dvou nejničivějších světových válek    - 1. světová válka, příčiny,       

  
  

     počátek a její důsledky 
Mezipředmětové 
vztahy:   

  
  

     (politické, sociální a kulturní) Čj, Vv, Hv, Ov   

  
  

  
 

        

  
  

  Dějiny moderní doby       
 - učí se chápat okolnosti vzniku 
samostatného   - situace v Rusku, revoluce, 

OSV: Rozvoj 
schopností   

   Československa, vnitřní a zahraniční situaci    vznik Československa, hopo- poznávání     

   v období první republiky 
 

     dářsko-politický rozvoj republiky,       

 - uvědomí si změnu mezinárodně politických   - sociální a národnostní  OSV: Poznávání lidí   

   vztahů vznikem komunistického režimu,     problémy   Mezilidské vztahy   

   totalitarismu a vypjatého nacionalismu  - mezinárodně politická Hodnoty, postoje,   

 - uvědomí si souvislost mezi nepříznivým     situace Evropy ve 20. letech praktická etika   



   stavem ekonomiky a tendencí řešit problémy   - svět ve stínu hospodářské kri- VDO: Občan, občanská   

   extrémními způsoby 
 

     ze, situace v Československu společnost a stát   

 - chápe historický rozměr pojmů naciona-   - SSSR v meziválečném  Formy participace    

   lismus, extrémismus, agrese      období   občanů v politickém   

  
  

  
 

  životě     
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                    Průřez. témata,   

  Výstup   Učivo mezipředmětové Poznámky 

            vztahy, projekty, kurzy   

 - učí se vnímat rozmanitost projevů kultury   - počátky projevů fašistické VDO: Principy demokra-   

   a přínos národní a evropské kultury       agrese, vznik válečných  cie jako formy vlády   

   k tomuto odkazu 
 

     ohnisek   a způsobu rozhodování   

 - seznámí se s vnitřní a zahraniční politikou   - kultura, věda a technika  EGS: Objevujeme Evro-   

   Československa v období druhé republiky,     před vypuknutím 2. světové pu a svět     

   protektorátu 
 

     války   Jsme Evropané   

  
  

  
 

        

  
  

  
 

  
Mezipředmětové 
vztahy:   

  
  

  
 

  Čj, Vv, Hv, Ov   

  
  

  
 

        

 

  



3. Výukové materiály 

Organizační formy a metody práce:  

Předložený materiál  tvoří pracovní listy, které je možné využít jako doplněk učiva 

Velké francouzské revoluce, a to buď jako samostatná práce žáka nebo práce ve 

dvojicích či  práce skupinová . Základem těchto materiálů je práce s textem (včetně  

práce s historickým dokumentem)  a obrazovým materiálem.  

 Cílem práce s textem je schopnost čtení s porozuměním, rozvíjení komunikativních 

dovedností a kritické zhodnocení textu. Podstata práce s textem spočívá ve 

zpracovávání textových informací, které si žák osvojuje či fixuje. Texty jsou voleny 

tak, aby žáky motivovaly a inspirovaly k dalšímu bádání či dotazování. Skrze dané 

texty, respektive porozumění jim, žák řeší úkoly.  V celém procesu práce textem žák 

využívá myšlenkové operace jako vnímání, zapamatování, představivost, fantazii a 

myšlení a zároveň se projevují jeho emoce, které proces také ovlivňují. Žák rozvíjí 

svou čtenářskou dovednost. 

Práce s obrazovým materiálem je založena na obrázku, který zobrazuje či vystihuje 

učivo, které učitel chce žákovi předat. Obrázek je volen tak, aby v žákovi vyvolal 

vnímání, pozorování a podněcoval jej k myšlení a aby sloužil k lepšímu pochopení 

učiva.  Žák by měl být schopen vyčíst řadu věcí, obrázek tedy slouží jako nositel 

faktických informací, která se žák učí pozorovat a zpracovat. K práci s obrazovým 

materiálem je také zařazena práce s karikaturou, která je zvláštním a značně 

subjektivním zdrojem informací, její tvůrci využívají nadsázku a symboly. Žák by měl 

na základě svých znalostí umět karikaturu interpretovat, umět sdělit, co jí chtěl autor 

říci. 

Organizační formy a metody práce: Pracovní listy mohou být použity jako práce na 

celou vyučovací hodinu či jen její část, podle potřeb vyučujícího. Žáci mohou 

pracovat samostatně, ve dvojicích nebo ve skupinách. 

Pomůcky: psací potřeby, pastelky,  pracovní listy 

Cíl: oživení a doplnění výuky dějepisu   

Motivace: pracovní listy jsou vytvořeny tak, aby měly motivační charakter                            

a prohloubily vztah žáků k předmětu a k dané problematice. Jejich cílem je získat 

zájem žáků o probíranou látku a vzbudit jejich aktivní pozornost. 

 



3.1  Situace před velkou francouzskou revolucí 

Ve Francii žilo v 18. století téměř 26 milionů obyvatel (více obyvatel žilo už jen v 

Rusku). Absolutistický způsob vlády ve Francii se po celé 18. století nijak nezměnil, 

poddaní neměli žádné svobody, jen povinnosti, král měl veškerou moc, mohl nechat 

kohokoliv bez udání důvodu zatknout a dát do vězení, určoval i náboženské vyznání 

všech svých poddaných, veškerý tisk byl pod přísným dohledem státu. Ačkoliv patřilo 

francouzské království k nejmocnějším státům na kontinentě, nacházelo se ve           

2. polovině 18. století ve velmi neutěšeném hospodářském stavu. Na rostoucím 

státní dluhu se vedle nákladného královského dvora ve Versailles podepsaly 

především vyčerpávající války, které ale samotné Francii nic nepřinesly. Ludvík XV. 

(1715–1774) pokračoval ve válečné politice svého pradědečka Ludvíka XIV., účastnil 

se řady válečných konfliktů v Evropě, vedl s Velkou Británií válku o kolonie, kterou 

prohrál. Francie ztratila Kanadu i většinu svých držav v Indii. Svému vnukovi Ludvík 

XVI. přenechal zemi v zuboženém stavu s astronomickým státním dluhem, 

obyvatelstvo sužované rostoucími daněmi a poplatky, nákladný královský, jehož lesk 

ostře kontrastoval se zbídačenou zemí. 

Za vlády Ludvíka XVI. (1774 – 1792) se zhoršuje ekonomická situace státu. Polovina 

královského rozpočtu padla každoročně na splácení úroků z dluhů, další půjčky ale 

bankéři odmítli dvoru poskytnout. Francie byla nucena v roce 1788 vyhlásit bankrot 

vzhledem ohromnému státnímu dluhu, který se zásluhou francouzské pomoci 

Američanům ve válce za nezávislost zdvojnásobil. V letech 1787 a 1788 navíc 

Francii postihla velká neúroda, po celé zemi byl nedostatek chleba – krátce před 

revolucí postihl osud žebráků a tuláků celou pětinu národa. Katastrofální stav 

státních financí bylo možné řešit vypsáním nových daní, k čemuž bylo ale zapotřebí 

souhlasu všech tří stavů.  Ludvík XVI. dal tedy po 175 letech svolat na 1. května 

1789 zástupce všech tří stavů, tzv. generální stavy, do Versailles, aby společně 

hledaly východisko k řešení finanční krize. 

Na uspořádání francouzské společnost se rovněž od středověku téměř nic 

nezměnilo. Přetrvával obrovský sociální kontrast. Obyvatelstvo bylo rozděleno do tří 

stavů. První stav – duchovenstvo představoval méně než 1 % obyvatelstva. Katolická 

církev měla ve Francii velkou moc, dohlížela na většinu škol, vlastnila více než jednu 

desetinu veškeré půdy, dostávala navíc nemalé částky z rent, daní a poplatků. 



Druhý stav – šlechta, tvořící méně než 2 % společnosti, disponoval mnoha výsadami, 

mezi které patřilo např. právo nosit zbraň, právo lovu, byly jim vyhrazeny dobře 

placené vysoké dvorní úřady a důstojnické hodnosti v armádě. 

Duchovenstvo a šlechta představovaly tzv. privilegované stavy, které byly kromě řady 

výsad osvobozeny i od placení přímých daní, přestože vlastnili více jak 2/4 všech 

pozemků v zemi. Třetí stav představoval všechno zbývající obyvatelstvo, tj. 97 %, 

převážná většina z nich (20 mil.) byli rolníci, kteří svou prací živili celý stát, byli 

současně nejchudšími obyvateli Francie a často žili v nesnesitelné bídě. 

V čele třetího stavu stála pomalu se rodící buržoazie – bankéři, bohatí obchodníci, 

majitelé manufaktur a inteligence, vzhledem ke svému neurozenému původu však 

neměli příslušníci třetího stavu možnost podílet se jakkoli na správě státu a 

kontrolovat stále rostoucí státní výdaje. Zásadní roli sehrála ve třetím stavu 

inteligence – právníci, lékaři, vědci a umělci, z nichž pocházeli vůdčí mluvčí třetího 

stavu. K hlavním požadavkům nespokojeného třetího stavu patřilo omezení královy 

absolutní moci ústavou, zavedení kontroly státních výdajů, zrušení privilegií a daňové 

nerovnosti – tzn. zdanit první i druhý stav (daně a další poplatky platil pouze 3. stav) 

uzákonění občanské rovnosti pro všechny obyvatele Francie.  

http://new.truhla.cz/gymnazium/wp-content/uploads/20.-Velka_francouzsk_revoluce.pdf 

 

Přečti si  text a na jeho základě doplň tabulku a myšlenkovou mapu: 

1.STAV 

Kolik % společnosti:……………… 

2.STAV 

Kolik % společnosti:……………… 

3.STAV 

Kolik % 

společnosti:……………… 

KDO: 

 

KDO: 

 

KDO: 

 

PRIVILEGIA: 

 

PLATÍ DANĚ: ANO-NE 

PRIVILEGIA: 

 

PLATÍ DANĚ: ANO-NE 

PRIVILEGIA: 

 

 

POVINNOSTI: 

 

 

http://new.truhla.cz/gymnazium/wp-content/uploads/20.-Velka_francouzsk_revoluce.pdf


Řešení: 

1.STAV 

Kolik % společnosti: méně 

než 1 % 

2.STAV 

Kolik % společnosti: méně 

než 2 % 

3.STAV 

Kolik % společnosti: 97 % 

KDO: duchovenstvo KDO: šlechta KDO: rolníci, buržoazie-  

bankéři, bohatí obchodníci, 

majitelé manufaktur a 

inteligence  

 

PRIVILEGIA: dohlížela na 

většinu škol, vlastnila více 

než jednu desetinu veškeré 

půdy, dostávala navíc 

nemalé částky z rent, daní 

a poplatků. 

PLATÍ DANĚ: ANO - NE 

PRIVILEGIA: právo nosit 

zbraň, právo lovu, byly 

jim vyhrazeny dobře 

placené vysoké dvorní 

úřady a důstojnické 

hodnosti v armádě. 

PLATÍ DANĚ: ANO - NE 

PRIVILEGIA: žádná, nemohli 

se podílet na správě státu 

 

 

POVINNOSTI: platí daně a 

další poplatky,  nejchudší 

rolníci živí celý stát. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Na obrázku jsou zástupci všech 

tří stavů, zkus je označit. 

 

 

 
Obr. č.1 

Řešení: první osoba je duchovní, druhá je šlechtic a třetí je měšťan – je to 

možno rozpoznat na základě oděvu. 

 
Na obrázku vidíš dobovou karikaturu tří 

stavů. Co tím chtěl autor říci ?    

 

 

 

 
 

Obr. č. 2 

Řešení: rolník (představitel 3. stavu) nesoucí zástupce 1. a 2. stavu, tzn. 

nesoucí největší finanční zátěž, z jeho daní a poplatků  tyto dva stavy žijí a  tzv. 

se vezou, nemusí nic platit.  



Velká francouzská  

revoluce 
                          

 

 

 

 

 

1.PŘÍČINA                                       2. PŘÍČINA                                         3.PŘÍČINA 

  

 

1 

 

 

 

 

 

Řešení:  

1. příčina: obrovské zadlužení z válek 

2. příčina:  nákladný královský dvůr ve Versailles, neúroda 

3. příčina:  stavovská společnost a sociální kontrast, veškerou daňovou zátěž 

nese nejchudší 3.stav. 

 

 

 

 



3.2 Deklarace práv člověka a občana 

 čl. 1 Lidé se rodí a zůstávají svobodní a rovnoprávní. Společenské rozdíly mohou 

býti založeny pouze na užitečnosti pro celek. 

 čl. 2 Cílem každého společenského zřízení je zachování přirozených a 

nepromlčitelných lidských práv. Tato práva jsou svoboda, vlastnictví, bezpečnost a 

odpor proti útlaku.  

čl. 3 Zásada vší svrchovanosti tkví v podstatě v národě. Žádný sbor, žádný 

jednotlivec nemůže míti autoritu, která by výslovně nebyla z ní odvozena.  

čl. 4 Svoboda znamená možnost činit vše, co neškodí druhému. Tudíž výkon 

přirozených práv každého člověka nemá mezí, leč těch, které zajišťují ostatním 

členům užívati týchž práv. Tyto meze nemohou býti stanoveny jinak než zákonem. 

 čl. 5 Zákon může zakázati je činy škodlivé společnosti. Nikomu nemůže býti bráněno 

v tom, co není zakázané zákonem, a nikdo nemůže činiti něco, co zákon nenařizuje. 

 čl. 6 Zákon je vyjádření všeobecní vůle (la volonté générale). Všichni občané mají 

právo podíleti se osobně nebo prostřednictvím svých zástupců na jeho tvorbě. Zákon 

je stejný pro všechny, ať poskytuje ochranu nebo trestá. Všichni občané jsou před 

ním rovní. Mají stejný přístup ke všem veřejným hodnostem, místům a veřejným 

zaměstnáním podle svých schopností jen podle rozlišení, které vyplývá z jejich 

ctností a nadání. 

 čl. 7 Každý může býti obžalován, zatčen nebo uvězněn jen v případech určených 

zákonem a způsobem, jak zákon předpisuje. Ti, kteří žádají, vyřizují a vykonávají 

nebo dávají vykonávati svévolné příkazy, mají býti potrestáni. Avšak každá občan 

vyzvaný nebo vzatý do vazby podle zákona, má okamžitě poslechnouti. Je vinným, 

odporuje-li.  

čl. 8 Zákon má stanoviti pouze tresty, které jsou naprosto a veřejně nutné a každý 

může být trestán jen na základě zákona usneseného a vyhlášeného před spácháním 

trestného činu a zákonně vyloženého.  

čl. 9 Každý je pokládán za nevinného až do doby, kdy je prohlášena jeho vinna, a je-

li pokládáno za nutného zatknout, je třeba co nejpřísněji zákonem zakázati všechnu 

tvrdost, která není nutná pro zajištění jeho osoby.  

čl. 10 Nikdo nesmí býti stíhán pro své názory i náboženské, jestliže jejich projev 

neporušuje veřejný pořádek stanovený zákonem.  



čl. 11 Svobodné sdílení myšlenek a názorů je jedním z nejdrahocennějších práv 

člověka. Každý občan může proto svobodně mluviti, psáti a tisknouti s výjimkou 

zneužití této svobody v případech určených zákonem. 

 čl. 12 Zajištění práv člověka a občana vyžaduje veřejné moci. Tato moc je zřízena 

ve prospěch všech a ne k osobnímu užitku těch, jímž je svěřena.  

čl. 13 K vydržování veřejné moci a správních výloh jsou nutné všeobecné daně. Ty 

musí býti rovnoměrně rozvrženy na všechny občany a podle jejich platebních 

schopností. 

 čl. 14 Všichni občané mají právo určit sami nebo svými zástupci nutnost veřejných 

daní, dát k nim svobodně souhlas, sledovat jejich použití, určiti jejich kvótu, vybírání a 

dobu jejich platnosti.  

čl. 15 Společnost má právo žádati, aby všichni veřejní úředníci skládali počet ze své 

správy. 

 čl. 16 Společnost, ve které není zajištěna záruka práv ani vytyčena dělba moci, 

nemá vůbec ústavu.  

čl. 17 Vlastnictví je nedotknutelným a posvátným právem, nikdo ho nemůže býti 

zbaven, ledaže by to vyžadoval veřejný zájem v zákoně uvedený a pod podmínkou 

spravedlivého odškodnění předem. 

https://icv.vlada.cz/cz/tema/deklarace-prav-cloveka-a-obcana-60939/ 

Obr. č. 3 
 Přečti se text a odpověz na otázky: 

1) Co patří mezi tzv. přirozená a 

nepromlčitelná lidská práva? 

2) Jak je zde charakterizována svoboda? 

3) Jaké postavení mají všichni občané před 

zákonem? 

4) Ve kterém článku je zakotvena tzv. 

presumpce neviny? 

5) Za jakých podmínek mohou být lidé 

stíháni pro své názory? 

6) Kdo platí daně a kolik? 

7) Jak se deklarace staví k soukromému vlastnictví? 

8) Během které historické události byl dokument vydán? 

9) Víš, který dokument byl Deklaraci práv člověka a občana vzorem? 

https://icv.vlada.cz/cz/tema/deklarace-prav-cloveka-a-obcana-60939/


Řešení: 

1) svoboda, vlastnictví, bezpečnost a odpor proti útlaku 

2) možnost činit vše, co neškodí druhému 

3) všichni občané jsou před ním rovní 

4) ve čl. 9 

5) jestliže jejich projev porušuje veřejný pořádek stanovený zákonem 

6) všichni občané a podle svých platebních schopností 

7) vlastnictví je nedotknutelným a posvátným právem, nikdo ho nemůže 

být zbaven, výjimka je veřejný zájem, ale musí být předem odškodněn 

8) během Velké francouzské revoluce 

9) americkou Deklarací nezávislosti 

 

Pokus se rozdělit jednotlivá práva z Deklarace práv člověka a občana 

do tabulky:  

presumpce neviny, právo na život, právo na rozvíjení vlastní kultury, 

nedotknutelnost soukromí, právo na soudní ochranu, právo na 

svobodu projevu,  právo svobodně volit zaměstnání, svobodně se 

shromažďovat, právo na svobodu vyznání 

 

Práva na soudní a jinou 

ochranu  

 

Práva etnických a 

národnostních menšin 

 

Politická práva  

Hospodářská, sociální  

a kulturní práva 

 

Lidská práva  

 

https://d11-a.sdn.cz/d_11/d_15100548/data/32/KsLqxh.pdf 

 

 

 

https://d11-a.sdn.cz/d_11/d_15100548/data/32/KsLqxh.pdf


Řešení: 

 

Práva na soudní a jinou 

ochranu  

právo na soudní ochranu, 

presumpce neviny 

Práva etnických a 

národnostních menšin 

právo na svobodu 

vyznání, právo na rozvíjení 

vlastní kultury 

Politická práva svobodně se 

shromažďovat, právo na 

svobodu projevu 

Hospodářská, sociální  

a kulturní práva 

nedotknutelnost 

soukromí, právo 

svobodně volit 

zaměstnání 

Lidská práva právo na život 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 

 

Na obrázku vidíš ve francouzštině heslo francouzské revoluce, které je 

v podstatě pilířem dnešní moderní demokratické společnosti. Vylušti 

zašifrované heslo v češtině a přiřad mu správný význam. 

 

NOSTVOR   NOSVOLT  RSTBRATVÍ 

A) možnost volby, možnost vybírat, možnost změny, možnost činit vše, co 

neškodí druhému 

 

B) solidarita, schopnost a ochota mít soucit se spoluobčanem, ochota mu 

pomoci, ochota upřednostnit veřejný (občanský) zájem před zájmem osobním. 

 

 

C) rovnost šancí,  stejná možnost pro každého získat společenskou pozici 

 

 

Řešení: 

Rovnost – C 

Volnost  – A 

Bratrství – B 

 

 

 



3.3 Gilotina 

Obr. č . 5 

Dnes máme televizní noviny 

a nekonečné seriály, v 18. 

století stejnou úlohy hrály 

veřejné popravy. Lidé si při 

nich vybili emoce, zanadávali 

na režim a potěšilo je, že 

alespoň občas vyhraje 

spravedlnost. A navíc – viděli 

na vlastní oči krev a umírání. 

Ve Francii se nejčastěji věšelo, v některých částech země však fungovaly i krutější 

způsoby – například čtvrcení pomocí koní. Šlechtici a další privilegované skupiny 

měly výhodu; mohly si zvolit bezbolestnou popravu mečem.  

Když byl starý francouzský režim smeten revolucí roku 1789, začalo se vše 

„narovnávat“. Mizely společenské rozdíly mezi stavy, vše staré muselo zmizet. 

Nebylo tedy myslitelné, aby lidé i nadále umírali různými způsoby. Hledal se nový 

způsob popravy - moderní, spolehlivý a současně bezbolestný, který zároveň bude 

vyjadřovat myšlenku, že všichni jsou si rovni.  

Jedním z těch, kdo nový, lidštější, způsob popravy prosazoval, byl lékař Joseph 

Ignace Guillotin. Talentovaný muž s literárním talentem do veřejných záležitostí 

promlouval ještě za starého režimu, při revolučních událostech seděl v parlamentu. 

Na starost si vzal to, čemu rozuměl nejvíce – zdravotní reformu. Mezi spoustou jiných 

návrhů, s nimiž přišel, byl i jeden, který se věnoval popravám. Během debaty 

o trestech smrti navrhl, aby byli všichni popravováni stejně – useknutím hlavy pomocí 

jednoduchého mechanismu. Guillotin argumentoval tím, že pokud budou tresty stejné 

pro všechny, budou lidé více poslušní zákonů. 

Celá situace je velmi paradoxní. Guillotin byl totiž vášnivým odpůrcem trestu smrti. 

Doufal jen, že když se v prvním kole zavedou dostatečně humánní tresty, povede to 

brzy  k jejich úplnému konci. V dalším návrhu se pokusil prosadit, aby popravy nebyly 

tak veřejné jako v minulosti – snažil se omezit přítomnost žen a dětí na nich. Obě tyto 

skupiny se totiž oprav oběšením rády zúčastňovaly; děti přitom svačily, pařížské 



parukářky a rukavičkářky údajně zase uzavíraly sázky, jak dlouho bude odsouzený 

bojovat o život. 

Guillotin byl sice vynikající lékař, ale o to horší řečník. Například 1. prosince 1789 při 

debatě prohlásil: „Nyní, se svým strojem, bych vám mohl useknout hlavu během 

mrknutí oka; ani byste to neucítili!“ Jako argument to nebylo ideální – ale Guillotin se 

díky tomuto výroku rychle zapsal do paměti Francouzů. Přestože sám stroj na 

zabíjení nevymyslel, byl s ním od té doby už navždy spojený. 

Samotný stroj, nazývaný gilotina, zkonstruovalo více autorů současně. Návrh 

kopíroval podobné stroje ze Skotska a Německa. Za hlavního autora se dnes 

považuje Antoine Louis, ale svou práci na popravčím stroji odvedl i německý výrobce 

pian Tobias Schmidt. Jedna historka tvrdí, že čepel měl vymyslet sám král Ludvík, 

který byl vášnivým amatérským inženýrem. Poprvé byla gilotina použita v praxi 

25. dubna 1792, kdy sťala jednoho lupiče ze severu Francie. Celá země jásala – jen 

málokdo totiž tušil, že pravé žně na gilotinu teprve čekají…  

„Teror“ – tak dnes historici nazývají období mezi červnem 1793 a červencem 

1794. V té době byla svržená monarchie, Francie bojovala proti cizím armádám                  

a revoluční vládci země likvidovali nepřátele po tisících. Gilotina se brzy dočkala 

prvních politických vězňů, a to včetně těch nejslavnějších: popraveni byli i král Ludvík 

XVI. s manželkou Marií Antoinettou. Krvežíznivý Robespierre nechal odsuzovat 

k smrti za sebedrobnější prohřešky a podezření. Pod zahnutou čepelí gilotiny končili 

šlechtici, vzbouřenci i obyčejní lidé. Za jediný rok uťala gilotina na 40 000 hlav… Proti 

přáním pana Guillotina se popravovalo veřejně – a před ještě většími davy diváků 

než dříve. Našly se celé skupiny nejzapálenějších fanoušků, které si nenechaly ujít 

jedinou popravu. Ženy zdobené trikolórami prahly po krvi a hlasitě povzbuzovaly katy 

k větší rychlosti. Brát na popravu malé děti se stalo normálním… Většinu z toho 

umožnila právě gilotina. Obyčejní kati nebyli schopní popravit více než 10 lidí za den 

– zatímco se strojem mohlo pár mužů zabít třeba desetinásobek… 

A co pan Guillotin? Nechybělo mnoho, aby gilotina dostala i jeho. Naštěstí byl 

z vězení osvobozen po pádu Robespierrovy krutovlády. Zbytek života věnoval boji 

proti smrti: podílel se na objevu vakcinace, a roku 1805 se dokonce stal prezidentem 

Mezinárodní komise pro vakcinaci. Spojení s vražedným nástrojem nenáviděl                    

a styděl se za něj… Zemřel roku 1914. 

https://www.national-geographic.cz/osobnost-tydne/kterak-odpurce-trestu-smrti-vymyslel-gilotinu.html 

https://www.national-geographic.cz/osobnost-tydne/kterak-odpurce-trestu-smrti-vymyslel-gilotinu.html


Přečti si text a rozhodni, který výrok je pravdivý a který nikoli. 

1. Před revolucí se ve Francii popravovalo jen věšením.            ANO-NE 

2. Šlechtici si mohli zvolit popravu mečem.                                 ANO-NE 

3. Gilotina vyjadřovala myšlenku, že všichni jsou si rovni.          ANO-NE 

4. Joseph Ignace Guillotin byl profesí právník.                            ANO-NE 

5. Joseph Ignace Guillotin vášnivě prosazoval trest smrti.          ANO-NE                                                         

6. Na popravy se běžně chodívaly dívat děti.                              ANO-NE 

7. Joseph Ignace Guillotin gilotinu sám vymyslel.                       ANO-NE                                       

8. Gilotinou byli setnuti i Ludvík XVI. A Marie Antoinetta.           ANO-NE 

9. Během června 1793 – července 1794 bylo gilotinou 

 popraveno 100 tis. lidí                                                            ANO-NE       

10. Kat byl schopen denně popravit max. 10 lidí.                         ANO-NE 

11.    Joseph Ignace Guillotin byl na gilotinu pyšný.                     ANO-NE           

Otázky k zamyšlení: 

a) Je dnes ještě v nějakém západním demokratickém státě povolena poprava? 

Pokud ano, v jakém? 

b) Proč zrovna lékař prosazoval jako popravčí nástroj gilotinu? 

Řešení:                                            

1) NE 

2) ANO 

3) ANO 

4) NE 

5) NE 

6) ANO 

7) NE 

8) ANO 

9) NE 

10) ANO 

11) NE 

Otázky k zamyšlení: 

a) USA 

b) Byla humánní, rychlá a bezbolestná,  popravovaný netrpěl 

 

 



3.4 Práce s obrázkem 

obr. č. 6 

Prohlédni si obrázek, pak zhlédni Slavné dny: https://www.slavne-dny.cz/episode/10001362/den-

kdy-byl-popraven-ludvik-xvi   a zkus odpovědět na otázky: 

1) Čí poprava je na obrázku zachycena? 

2) Z jakého rodu pocházel? 

3) Z jakého zločinu byl popravený obviněn? 

4) Jak se jmenuje popravčí nástroj, který byl k popravě použit? 

5) Během které  historické události k popravě došlo. 

6) Jak se jmenovala manželka popraveného a čí byla dcerou? 

7) Jaký vztah k ní měli Francouzi? 

8) Co se s ní nakonec stalo? 

9) Jak se asi stavěli k popravě krále panovníci v ostatních zemích? 

10)  Vzpomeneš si ještě na nějakého krále či královnu, kteří byli popraveni? 

11)  Je dnes v nějakém západním demokratickém státě povolena poprava? 

 

 

 

 

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10001362/den-kdy-byl-popraven-ludvik-xvi
https://www.slavne-dny.cz/episode/10001362/den-kdy-byl-popraven-ludvik-xvi


Které osobnosti mohly být autorem těchto výroků?: 

a) Donutili mne přísahat na tu jejich ústavu, jako by ani královská moc 

nebyla z rukou božích. Chtějí sami vládnout! A teď mne vlastně vězní!! 

Jaká hanba!! Však již naši věrní připravují záchranu a pak přijde odplata!  

 

c) Neměli mne rádi, Pařížané. Posměšně zvali mne Rakušankou! A já chtěla 

milovat a bavit se. Paříž byla tak krásná, ne jako na dvoře mé upjaté 

matky! Tolik plesů a zábav! Galantní kavalíři…. Vše je pryč. Po Jeho 

smrti již nečekám slitování, snad aspoň dětem, pro lásku Boží, neublíží! 

 

Ukázky: KUNSTOVÁ, Eliška, MANDELOVÁ, Helena, PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny novověku, 

pracovní sešit k učebnici dějepisu – 2. část. Dialog. 2003. 

 

 

Řešení: 

1) Ludvíka XVI. 

2) Bourboni 

3) Vlastizrady 

4) Gilotina 

5) Velké francouzské revoluce 

6) Marie Antoinetta, dcera Marie Terezie 

7) Nenáviděli ji 

8) Popravena gilotinou 

9) Negativně, strach z rozšíření revoluce 

10) Karel I. anglický král, Anna Boleynová anglická královna 

11) USA 

 

Výroky: 

a) Ludvík XVI. 

b) Marie Antoinetta 

 

 

 

 

 



3.5 Konvent 

 

 

Obr. č. 7 

                        https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Convention_nationale/114563 

 

Přečti si text a prohlédni obrázek, pak odpověz na otázky: 

Národní konvent (parlament) byl nejvyšším zákonodárným a výkonným orgánem 

ve Francii od 20. září 1792 do 26. října 1795, který 21. září 1792 vyhlásil republiku a 

oficiálně sesadil krále Ludvíka XVI. V Konventu se v boji o moc střetly dvě politicky 

nesmiřitelné skupiny– girondisté a jakobíni. 

Girondisté, sedávající v Konventu na pravé straně, zastupovali především zájmy 

průmyslníků, obchodníků a liberální inteligence. Jakobíni zasedali v hořejších lavicích 

vlevo, a byli proto zváni Horou (francouzsky montangardi [montanardi]). Opírali se o 

lidové vrstvy, přijali za své sociální požadavky jako např. řízené ceny potravin, 

zvýšení mezd. Síla jakobínů spočívala i v tom, že měli své pobočky po celé Francii. 

Mezi oběma nejsilnějšími politickými kluby se pohybovala značná část poslanců 

zasedajících dolejších lavicích, kteří se přidávali vždy na tu stranu, která se jim zdála 

být silnější, proto jsou označováni jako „bahno“. 

Právě z doby francouzské revoluce pochází dodnes užívané dělení politických stran. 

Na levici totiž zasedali radikální poslanci, zatímco v lavicích napravo od řečniště -

umírnění. 

http://new.truhla.cz/gymnazium/wp-content/uploads/20.-Velka_francouzsk_revoluce 

 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Convention_nationale/114563
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1792
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1795
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1792
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_Francouzsk%C3%A1_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_XVI.
http://new.truhla.cz/gymnazium/wp-content/uploads/20.-Velka_francouzsk_revoluce


Otázky: 

1) Ve kterém období Konvent fungoval? 

2) Které dvě hlavní politické skupiny v Konventu zasedaly? Zkus je na obrázku 

zakroužkovat. 

3) Čí zájmy tyto skupiny zastupovaly? 

4) Jak se nazývala skupina poslanců, která se pohybovala mezi oběma 

seskupeními? Proč myslíš, že dostali zrovna toto pojmenování? 

5) Jak dělíme politické strany od doby Velké francouzské revoluce?  

6) Zjisti, které politické strany jsou na základě posledních voleb do poslanecké 

sněmovny zastoupeny v Parlamentu České republiky. 

 

Řešení: 

1) od 20. září 1792 do 26. října 1795 

2) girondisté a jakobíni (girondisté na obrázku napravo od řečnického 

pultu, jakobíni v horních lavicích) 

3) girondisté zastupovali zájmy průmyslníků, obchodníků a liberální 

inteligence, jakobíni lidové vrstvy 

4) bahno – poslanci zasedající v dolních lavicích – tedy na dně 

5) na levici (radikálové) a pravici (umírnění) 

6) Volby 2017 (ANO, ODS, PIRÁTI, SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, 

STAN, SVOBODNÍ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/20._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1792
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1795


3.6 Francouzská vlajka 

Francouzská vlajka  byla vyhlášena oficiální státní vlajkou právě v období Velké 

francouzské revoluce, kdy se stála státním symbolem. Obecně je vnímána jako 

symbol svobody.  

Státní vlajka Francie je tvořena trikolorou. Tři stejně široké pruhy – modrý, bílý a 

červený – jsou na vlajce Francie umístěny svisle.  

Vlajka trojbarevná, a to modro-bílo-červená. Barvy jsou vedeny ve třech svislých 

stejně širokých pruzích, přičemž pořadí barev musí bát zásadně zachováno. Ve 

směru k žerdi je modrý pruh, červená je krajní. 

Barvy vycházejí z historických souvislostí, kdy bílá byla oficiální královská barva rodu 

Bourbonů, obklopena barvou modrou a červenou – barvami hlavního města Paříže. 

Všeobecně se uvádí, že byla vlajka Francie v této podobě poprvé uznána jako státní 

symbol v revolučním roce 1790. Tehdy byla symbolem svobody.  

Pořadí barev a jejich symbolika se měnily, navíc se v roce 1815, po návratu 

Bourbonů na trůn, začala znovu na čas používat jejich bílá vlajka. Při revolučních 

událostech roku 1848 byla na barikádách používána vlajka rudá (značící krev) Po 

zklidnění situace byla přijata vlajka modro-bílo-červená, a tento stav trvá do 

současných dní. 

https://www.xfrancie.cz/vlajka-francie/ 

 

 Na základně textu rozhodni, který výrok je pravdivý a který nikoli: 

 

1. Státní vlajka Francie je tvořena trikolorou.                                        ANO-NE 

2. Bílý pruh je u žerdi                                                                            ANO –NE 

3. Modrá barva je barvou města Paříže.                                               ANO-NE 

4. Červená barvy je barvou královského rodu Bourbonů                      ANO-NE 

5. Vlajka byla poprvé uznána během francouzské revoluce                  ANO –NE 

6. Během francouzské revoluce byla považována za symbol svobody  ANO-NE 

7. Jiná vlajka než modro-bílo-červená už se pak nikdy nepoužívala      ANO-NE 

 

8. Na základě textu, nakresli správně francouzskou vlajku. 

 

 

 

https://www.xfrancie.cz/pariz-hlavni-mesto-francie/
https://www.xfrancie.cz/velka-francouzska-revoluce/
https://www.xfrancie.cz/vlajka-francie/


Řešení: 

1) ANO 

2) NE 

3) ANO 

4) NE 

5) ANO 

6) ANO 

7) NE 

8)  

 Obr. č. 8 
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Obr. č. 3 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_pr%C3%A1v_%C4%8Dlov%C4%9Bka_a_ob%C4%8Dana 

Obr. č. 4 

https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZivHq9VFV3tdjZbO80dsFO5faGRU4LaZFF0r5DDjkCJG

MXirO64qcT02ZiylfGUo1J0v9_1oPmyEt4pU-

DZ_13qanftDWD8V1Ty9pse00ynIhDdAsXG0i_1BMNm6JW0UjivbIP_1KDmOnPGn5X7eDXOzy7NLY_1-

6TSTPHxUDFbfiBauUXDkQ_1Eed5I-7S6ua4JNu_1GgjJBqDMHZZfdRXXqK6y8AS79ye4y--

HIIYencW7u3rQLAmEo7C8X0tXfVpeMAWlkTZglD1Nb8vw8rFXbnukG6gt4whQ1ATwmJ-gF_1kNdXx-

jJfLILXwjBnNa6VBykRal1jI7ttXKaDc5f0bJ7DWAu3Abams_1vzsnK1qQXJnErInp4qt4Lt6tKN1DvkFZKxotT

EN2WtbxKZYUEZYcgo4kIIOk6cUw 

Obr. č. 5 https://plzenoviny.cz/madame-guillotine-se-stala-symbolem-revoluce-nabozenstvi-i-

ozdobou-domovu/ 

Obr. č. 6 https://plzenoviny.cz/madame-guillotine-se-stala-symbolem-revoluce-nabozenstvi-i-

ozdobou-domovu/ 

Obr. č. 7 https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Convention_nationale/114563 

Obr. č. 8 https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A1_vlajka 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10001362/den-kdy-byl-popraven-ludvik-xvi 
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