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Ústavní historie našeho státu – pracovní list 
 
1. Vysvětlete tyto pojmy. 
 
a) oktrojovaná ústava 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
b) rigidní ústava 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
c) flexibilní ústava 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
2. Který revoluční rok se stal v Evropě významným mezníkem směřující 
k vytváření občanské společnosti? Charakterizujte politickou, 
hospodářskou a sociální situaci v Evropě v polovině 19. století. Jaké 
důsledky přinesla revoluce v habsburské monarchii? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
3. Popište vývoj českého parlamentarismu. 
 
a) charakterizujte tzv. Piffersdorfovu ústavu z roku 1848 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
b) charakterizujte tzv. Schmerlingovu ústavu z roku 1861 



 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
c) charakterizujte nový volební řád pro volby do poslanecké sněmovny říšské 
rady z roku 1907 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
d) charakterizujte zákon č. 37/1918 Sb. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
e) charakterizujte zákon č. 121/1920 Sb. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
f) charakterizujte ústavní zákon č. 150/1948 Sb. (Ústava 9. května) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
g) charakterizujte tzv. socialistickou ústavu z roku 1960 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
h) charakterizujte ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 



________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
4. Na vynechaná místa doplňte správné údaje. 
 
Česká………… rada schválila ………. zákon č. 1/1993 Sb. Podle Ústavy, jež 
nabyla účinnosti k………..1993, vzniká…………………………Ústava vychází 
z koncepce………………….formy vlády, kdy zákonodárnou moc 
vykonává…………………složený z Poslanecké sněmovny  a………………… 
 
 
5. Na vynechaná místa doplňte správné údaje. Napište název právní normy 
a její části, ze které výňatek pochází. 
 
„My, občané České republiky v Čechách, na………………..a ve…………….., 
v čase obnovy samostatného………………..státu, věrni všem dobrým tradicím 
dávné státnosti zemí………………………………i státnosti československé, 
odhodlání budovat, chránit a rozvíjet…………………………v duchu 
nedotknutelných hodnot lidské………………..a………………..jako 
vlast……………,………………..občanů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodický pokyn: 
 

- čas k vypracování pracovního listu mají žáci stanoven na 20 minut 
- učitel rozdá žákům pracovní listy v podobě tištěné, nebo v podobě 

elektronické 
- učitel oznámí pravidla práce s pracovním listem 
- žáci pracují individuálně  
- při vypracování úkolů mohou žáci používat notebook, který je napojen na 

internet 
- učitel průběžně kontroluje žáky při práci 
- po skončení časového limitu učitel vyzve žáky, aby vyvolaní žáci 

prezentovali své názory 
- pracovní listy slouží k průběžnému opakování probraného učiva, 

k upevňování vědomostí a dovedností  
- učitel provede shrnutí znalostí a dovedností žáků a vyvodí závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vzorové řešení pracovního listu: 
 
- správné řešení je doplněno jiným typem písma (Arial)  
 
Ústavní historie našeho státu – pracovní list 
 
1. Vysvětlete tyto pojmy. 
 
a) oktrojovaná ústava 
- ústava vydaná panovníkem nebo vládou bez souhlasu zastupitelského 
orgánu 
 
b) rigidní ústava 
- stanovena přísná pravidla, za nichž lze ústavu měnit 
- Ústava České republiky může být změněna se souhlasem kvalifikované 
většiny (souhlas třípětinové většiny všech poslanců a souhlas třípětinové 
většiny přítomných senátorů) 
 
c) flexibilní ústava 
- flexibilní ústavu lze měnit prostým zákonem (souhlas nadpoloviční 
většiny zákonodárců) 
 
2. Který revoluční rok se stal v Evropě významným mezníkem směřující 
k vytváření občanské společnosti? Charakterizujte politickou, 
hospodářskou a sociální situaci v Evropě v polovině 19. století. Jaké 
důsledky přinesla revoluce v v habsburské monarchii? 
- rok 1848 se stal významným mezníkem směřující k vytváření občanské 
společnosti v Evropě 
- nespokojenost s vládou v absolutistických monarchiích (brzda 
kapitalistického podnikání, omezování občanských svobod) 
- vlivem průmyslové revoluce nastaly změny v sociální struktuře 
obyvatelstva (kapitalistická společnost) 
- po roce 1848 v Rakousku opět panovník vládl absolutisticky, ale začala 
se formovat občanská společnost, došlo ke zrušení roboty a poddanství, 
postupně se rozvíjel průmysl a obchod 
 
3. Popište vývoj českého parlamentarismu. 
 
a) charakterizujte tzv. Piffersdorfovu ústavu z roku 1848 
- ústava vycházela z koncepce dvoukomorového parlamentu složeného 
z poslanecké sněmovny a senátu 
- ústavu vyhlásila vláda a na jejím základě byl svolán říšský sněm 
- označovaná jako oktrojovaná ústava 



 
b) charakterizujte tzv. Schmerlingovu ústavu z roku 1861 
- na základě této ústavy byl zřízen parlament ze dvou komor 
- poslanecká sněmovna byla volena nepřímo prostřednictvím zemských 
sněmů  
- sněmovna panská byla jmenována panovníkem 
 
c) charakterizujte nový volební řád pro volby do poslanecké sněmovny říšské 
rady z roku 1907 
- území bylo rozděleno na jednomandátové obvody 
- bylo zavedeno všeobecné, rovné a tajné hlasovací právo pro všechny 
muže starší 24 let (aktivní volební právo) 
- právo být volen získali všichni muži starší 30 let (pasivní volební právo) 
 
d) charakterizujte zákon č. 37/1918 Sb. 
- zákonem byla zavedena Prozatímní ústava, která zakotvovala 
republikánské státní zřízení 
- zákonodárnou moc představovalo Národní shromáždění, které zároveň 
volilo vládu a prezidenta 
 
e) charakterizujte zákon č. 121/1920 Sb. 
- moc zákonodárnou vykonával dvoukomorový parlament (Národní 
shromáždění), který se skládal z Poslanecké sněmovny a ze Senátu 
- v obou komorách byl uplatňován volební systém poměrného 
zastoupení 
 
f) charakterizujte ústavní zákon č. 150/1948 Sb. (Ústava 9. května) 
- upravoval existenci jednokomorového parlamentu 
- byla stanoven povinná účast ve volbách 
- v rozporu s demokracií byla stanovena jednotná kandidátka Národní 
fronty 
 
g) charakterizujte tzv. socialistickou ústavu z roku 1960 
- de iure státní moc představovalo Národní shromáždění, Slovenská 
národní rada a národní výbory 
- de facto neomezená moc komunistické strany 
 
h) charakterizujte ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
 - ČSSR se přeměnilo na složený stát, který se skládal ze dvou částí: 
Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika 
- zákonodárnou moc na úrovni federace vykonávalo Federální 
shromáždění 



- na republikové úrovni představovala moc zákonodárnou Česká národní 
rada a Slovenská národní rada 
  
4. Na vynechaná místa doplňte správné údaje. 
 
Česká národní rada  schválila ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Podle Ústavy, jež 
nabyla účinnosti k 1. 1. 1993, vzniká Česká republika. Ústava vychází 
z koncepce parlamentní formy vlády, kdy zákonodárnou moc vykonává 
dvoukomorový parlament složený z Poslanecké sněmovny a Senátu 
 
5. Na vynechaná místa doplňte správné údaje. Napište název právní normy 
a její části, ze které výňatek pochází. 
 
„My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase 
obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné 
státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodlání budovat, 
chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské 
důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů. 
 
- výňatek pochází z Preambule Ústavy České republiky 
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