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Absolutismus a 
parlamentarismus 



Absolutismus 

• forma vlády, státní moc soustředěna v rukou 
neomezeného panovníka 

• ústředně řízený byrokratický aparát, stálé 
vojsko, stálé daně, podřízenost církve, 
jednotná ekonomická politika 

• Francie, Španělsko, habsburská monarchie, 
Rusko 



Francie a Ludvík XIV. 

• dovršení absolutismu, právo krále rozhodovat 
o všem („Stát jsem já“), Ludvík XIV. nazýván 
král „Slunce“ 

• stálá národní armáda 

• byrokratická úřednická státní správa –katolická 
církev –jednota říše, pronásledování a 
persekuce hugenotů, 1685 zrušen edikt 
nantský 

• tajná policie 

 



Ludvík XIV.  

Proč je Ludvík XIV. zobrazen  a 
nazýván jako král Slunce? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Louis_XIV_of_France.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis-Apollo1.jpg?uselang=cs 

http://www.youtube.com/watch?v=BMvpvDjFvHA&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=kAOpFAGU3aA&feature=player_detailpage


Hospodářství 

• potřeba peněz kvůli vydržování dvora, pro platy 
úředníků, na vedení válek - J. B. Colbert – 
hospodářská teorie merkantilismu – podpora 
manufaktur, ochranářský systém, protekcionářská 
obchodní politika 

• zájem o kolonie 

• výstavba komunikací, průplavů, budování loďstva 

• budování sídla ve Versailles 
http://www.youtube.com/watch?v=N2hoOMmXeyk&feature=player_profilepage 

 

http://www.youtube.com/watch?v=N2hoOMmXeyk&feature=player_profilepage


Zahraniční politika 

• války o dědictví španělské 
1701 – 1714 

• boj o kolonie v zámoří s 
Anglií 

• snaha získat území v Porýní 

S pomocí map vyjmenujte území, která 
získává a ovládá Francie za vlády Ludvíka 
XIV.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_1552_to_1798-en.png?uselang=cs 



Parlamentarismus 

• způsob státní moci, rozdělení zákonodárných a 
výkonných orgánů při privilegovaném 
postavení parlamentu 

• formální pravomoc panovníka a faktická moc 
parlamentu opírající se konstituci 

 



Anglie  

• 1660 návrat Stuartovců – Karel II., Jakub II., 
snahy o pokus obnovy absolutismu – 
náboženská nesnášenlivost, emigrační vlna 

• formování dvou parlamentních skupin – 
toryové a whigové 

 

Které parlamentní strany Velké Británie mají 
základ ve výše uvedených politických 
uskupeních? 



Slavná revoluce 1688 - 1689 

• Jakub II. zbaven trůnu kvůli rekatolizačním 
snahám 

• koruna nabídnuta Vilému III. Oranžskému, 
vděk parlamentu – Zákon o právech, též 
Listina práv 1689 – král nebude bez souhlasu 
parlamentu rušit a vydávat zákony, vypisovat 
daně a udržovat vlastní vojsko 

• počátek konstituční monarchie 



Vilém III. Oranžský Listina práv 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:King_William_III_of_England,_(1650-1702).jpg 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Bill_of_Rights_1689 



Dovršení parlamentarismu 

• 1707 vyhlášení Spojeného 
království Velké Británie 

• 1714 hannoverská dynastie 
– Jiří I. Hanoverský 

• vznik oficiální parlamentní 
opozice 

• zrušena cenzura 

• volební právo – majetkový 
cenzus 

 

Vysvětli pojem volební cenzus. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flags_of_the_Union_Jack_-_Czech.svg 
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