
4. Duchovné, spoloãenské a politické zmeny
v novoveku

4.4. Zmena vedeckého obrazu sveta, osvietenstvo

1. Predstavitelia osvietenstva

V æalîom si môùete preãítaï úryvky z textov urãitòch predstaviteêov osvieten-
stva. Pospájajte tvrdenia úloh s úryvkami prameñov!

A) „Spisovatelia, vedci, filozofi stále tvrdia, ùe treba ùiï vo veêkomeste… podêa nich obísï
Paríù znamená opovrhovaï êudstvom; v ich oãiach êud na vidieku je nikto a niã; poãúvajúc ich
by sme si mohli myslieï, ùe ãlovek je ãlovekom iba tam, kde sú veêké príjmy, hostiny a
akadémie…“

B) „Cieêom encyklopédie je skutoãne to, aby zhrnula poznatky z celého sveta; aby ich
vîeobecnò systém predstavila súãasníkom a odovzdala nasledujúcim generáciam, aby tvorba
minulòch storoãí sa nestala zbytoãnou námahou v æalîích storoãiach; aby naîe vnúãatá tòm, ùe
budú vzdelanejîie, mohli byï aj cnostnejîími a îïastnejîími, a aby sme my mohli zomrieï tak, ùe
sme vykonali veêkú sluùbu pre êudské pokolenie…“

Údaje v rámcovej uãebnej osnove, ktoré sa majú vyuãovaï v 11. roãníku

Pojmy osvietenstvo, ústava, êudské práva, princíp vòsosti êudu, mocenské vetvy,
delenie mocenskòch vetiev, spoloãenská zmluva, Encyklopédia, osvieten-
skò absolutizmus

Osoby Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Fridrich Veêkò, Katarína Veêká

Dátumy –

Topografia –

TÉMY
ÚROVEÑ SKÚÎKY

Strednò stupeñ Vyîîí stupeñ

4.4. Zmena vedeckého
obrazu sveta, osvietenstvo

Najvòznamnejîie myîlienky
a hlavní predstavitelia osvie-
tenstva podêa prameñov.

Vznik nového svetonázoru
(napr. racionalizmus), vyví-
janie sa novovekòch prírod-
nòch vied (napr. mechanika,
newtonská fyzika) a spolo-
ãenskòch vied (napr. spo-
loãenská zmluva, teória îtá-
tu).



C) „Keæùe v slobodnom îtáte kaùdò ãlovek so slobodnou duîou má vládnuï sám nad sebou,
preto zákonodarná moc sa má tòkaï celého národa. Ale keæùe vo veêkòch îtátoch je to neusku-
toãniteêné a aj v malòch îtátoch to má veêa nevòhod, národ má vykonaï prostredníctvom svo-
jich poslancov vîetko, ão sám nemôùe …“

D) „(V Anglicku) nikto nie je oslobodenò od splácania daní iba preto, lebo je îêachticom
alebo kñazom. Takto sa nikto necíti utláãanòm a nikto sa nesïaùuje. Nohu sedliaka neporania
drevené papuãe. Jedáva biely chlieb, dobre sa oblieka, nebojí sa zvòîiï svoj statok alebo daï
pokryï svoj dom so îindêom, lebo nemusí sa obávaï toho, ùe v æalîom roku mu bude urãená
vyîîia dañ. Kaùdò, kto príde do Paríùa s plnou peñaùenkou a îêachtickou hodnosïou (…) sa po-
zerá na obchodníka namyslene a s opovrhnutím. Ale ja skutoãne neviem, kto je viac prospeînò
pre îtát: vymaêovanò îêachtic, ktorò vie o koêkej vstáva a kedy chodí spávaï kráê, a v predsieni
ministra sa hrá na sluhu, alebo obchodník, ktorò zo svojej kancelárie posiela objednávky do
Prednej Indie alebo do Káhiry a tòm je na osoh sveta.“

1. Rousseau popieral vplyv vzdelanosti a civilizácie na pokrok
ãloveka a spoloãnosti. (1 bod)

2. Montesquieu vyslovil myîlienku, ùe kontrola zákonodarnej moci
sa dá uskutoãniï prostredníctvom poslancov.(1 bod)

3. Voltaire nepopieral vòznam viery, ale vystúpil proti cirkvi, ktorú
pokladal za prostriedok bigotnosti a pokrytectva.(1 bod)

4. Diderot, jeden z redaktorov tridsaïtrizväzkovej Encyklopédie sa
snaùil o súhrn systému ideí osvietenstva. (1 bod) 

2. Îtátne formy v dobe osvietenstva

Pospájajte nasledovné názvy krajín s jednotlivòmi politickòmi zriadeniami!

Anglicko

Francúzsko

Poêsko

Spojené îtáty

Habsburská ríîa

republika

absolutizmus

osvietenskò absolutizmus

parlamentárne kráêovstvo

îêachtická republika
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Krajiny Îtátne útvary

Anglicko

Francúzsko

Poêsko

Spojené îtáty

Habsburská ríîa
5 b.



3. Základné pojmy osvietenstva (I.)

V æalîom si môùete preãítaï najdôleùitejîie myîlienky osvietenstva. Pospájajte
pramene s pojmami!

A) „Obãan súhlasí s kaùdòm zákonom, eîte aj s tòm, za ktorò mu hrozí trest, keby sa opováùil
nedodrùaï jeden z nich. Stálou vôêou kaùdého ãlena îtátu je vîeobecná vôêa; tá ho spraví
obãanom a slobodnòm ãlovekom. Keæ predostrú nejakò zákon pred êudové zhromaùdenie, 
v podstate sa nepòtajú, ãi súhlasia s návrhom, alebo ho odmietajú, ale to, ãi návrh zodpovedá
vîeobecnej vôli, ãiùe vôli êudu….“

„Kto nie je ochotnò akceptovaï vîeobecnú vôêu, toho donúti k posluînosti celò zbor; inòm
slovom treba ho donútiï k tomu, aby bol slobodnò.“ 

B) „Tú rovnosï nazòvame prirodzenou rovnosïou, ktorá medzi êuæmi existuje jedine na zá-
klade ich prirodzenej povahy; to je princípom a základom slobody.

Prirodzená alebo morálna rovnosï sa teda zakladá na tòch ãrtách êudskej povahy, ktoré sú 
v kaùdom ãloveku rovnaké, veæ tòm istòm spôsobom sa narodia, vyrastajú, udrùiavajú sami seba
a zomierajú.

Keæùe êudská povaha v kaùdom ãloveku je rovnaká, je jasné, ùe podêa prirodzeného práva
kaùdò si má váùiï ostatnòch a zaobchádzaï s nimi, ako prirodzene rovnocennòmi bytosïami, teda
ako jemu podobnòm ãlovekom.“

C) „V kaùdom îtáte sú tri typy mocí: zákonodarná moc, vòkonná moc, vzïahujúca sa na
záleùitosti patriace pod medzinárodné právo, nakoniec tá vòkonná moc, ktorá sa vzïahuje na
záleùitosti patriace pod obãianske právo (…)

Ak sa zákonodarná moc s vòkonnou mocou zluãuje v jednej osobe alebo úradnom zbore, niet
slobody, pretoùe sa moùno obávaï, ùe takòto panovník alebo takòto zbor bude vynáîaï tyranské
zákony, a tie bude uplatñovaï tyranskòm spôsobom. 

Ani vtedy niet slobody, ak justiãná moc nie je oddelená od zákonodarnej a vòkonnej moci.
Keby sa justiãná moc spojila so zákonodarnou mocou, moc nad ùivotom a majetkom obãana by
bola svojvoêná, pretoùe sudca by bol aj zákonodarcom. Keby justiãná moc bola spojená 
s vòkonnou mocou, sudca by mal utláãajúcu moc.“

D) „Ak teda vynecháme (…) vîetko, ão nepatrí k podstate, zistíme, ùe zmluva spoãíva 
v nasledovnòch. Kaùdá osoba, so vîetkòmi svojimi schopnosïami sa spojí pod vedením vîeobec-
nej vôle, a kaùdého prijmeme korporatívne za neoddeliteênú súãasï celku. Poslanci teda nie sú
predstaviteêmi êudu a ani nemôùu byï nimi, sú iba poverení êudom: nikdy sa nemôùu
rozhodovaï definitívne. Kaùdò zákon je neplatnò, ak ho êud neschváli osobne, takòto zákon nie
je zákonom…“

1. êudské práva (1 bod)

2. princíp vòsosti êudu (1 bod)

3. rozdelenie mocenskòch vetiev (1 bod)

4. spoloãenská zmluva (1 bod)
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4. Identifikovanie pojmov osvietenstva

Pospájajte nasledovné urãenia pojmov s jednotlivòmi pojmami!

A) Vo vîeobecnosti názov zvoleného zákonodarného zboru.
B) Veêké súhrnné dielo francúzskeho osvietenstva.
C) Forma panovania, ktorá zavádza reformy obãianskeho rázu a chce modernizovaï

ríîu bez zmien systému moci.
D) Základnò zákon, urãujúci fungovanie îtátu a spoloãnosti.

1. parlament (1 bod) 3. Encyklopédia (1 bod) 

2. ústava (1 bod) 4. osvietenskò absolutizmus (1 bod) 

5. Myîlienky osvietenstva

Myslitelia doby osvietenstva o hybnòch silách rozvoja hospodársko-spolo-
ãenského ùivota tvrdili nasledovné. Po preãítaní úryvkov z prameñov urãite, ãi 
tvrdenia, uvedené v tabuêke v duchu osvietenstva sú pravdivé alebo nepravdivé!

„Celok êudskej spoloãnosti je zaloùenò na tomto vîeobecnom a jednoduchom princípe:
chcem byï îïastnòm. Keæùe ùijem medzi êuæmi, ktorí rovnako ako ja chcú byï îïastnòmi,
musím hêadaï spôsob, ktoròm budem îïastnò a ktorò bude zároveñ aj ich cestou, alebo prinaj-
menîom neublíùi nikomu z nás…“ (Encyklopédia, heslo Spoloãnosï)

„Príjem je produktom pôdy a ãloveka. Bez práce êudí pôda je úplne nehodnotná. Prvotnú
hodnotu jedného veêkého îtátu tvoria êudia, pôda a zvieratá. Jeden národ nemôùe maï okrem
produktov poênohospodárstva inò zdroj sily, neù priemysel a tovarovú vòrobu: ale obidva môùe
udrùaï iba prostredníctvom statkov zo zahraniãia; inak tieto zdroje sú znaãne obmedzené a
neisté, môùu byï dostatoãné iba pre malé îtáty.“ (Quesnay v hesle Obilie, v Encyklopédii)

„Vîeobecná sloboda predaja a nákupu je jedinòm prostriedkom toho, aby na jednej strane pre
predávajúceho vznikla taká cena, ktorá podnecuje vòrobu, na druhej strane zase pre spotrebiteêa
zabezpeãovala najkvalitnejîí tovar za najniùîiu cenu.“ (Turgot: Pripomienky k vzniku a pouùitiu
statkov, 1776)

4 b.

Duchovné, spoloãenské a politické zmeny v novoveku 15

6 b.

Tvrdenia Pravdivé Nepravdivé

Slobodnò trh môùe garantovaï, ùe ceny budú ão najniùîie. (1 bod)

Ùivobytie êudí záleùí jedine na ich vôli. (1 bod)

Pôda sa stáva hodnotnou prostredníctvom práce êudí. (1 bod)

Národy nemôùu maï inò zdroj sily, neù priemysel a tovarovú
vòrobu. (1 bod)

Statky veêkòch îtátov predstavujú jedine pôda a zvieratá. (1 bod)

Ãlovek si ùivobytie môùe vytvoriï v spolupráci s ostatnòmi êuæmi.
(1 bod)



6. Rozdelenie moci

Nasledovne si môùete preãítaï úryvky zo známych prameñov. Kêúãové pojmy pra-
meñov sme vynechali z textu (aj viackrát). Doplñte chòbajúce slová!

„V kaùdom îtáte sú tri typy mocí: (1bod) moc, vòkonná moc, vzïahu-
júca sa na záleùitosti patriace pod medzinárodné právo, nakoniec tá vòkonná moc, ktorá sa
vzïahuje na záleùitsti patriace pod obãianske právo. 

Ak sa (1bod) moc s vòkonnou mocou zluãuje v jednej osobe alebo
úradnom zbore, niet (1bod), pretoùe sa moùno obávaï toho, ùe takòto
panovník alebo takòto zbor bude vynáîaï tyranské zákony, a tie bude uplatñovaï tyranskòm spô-
sobom. 

Ani vtedy niet slobody, ak (1bod) moc nie je oddelená od zákono-
darnej a vòkonnej moci. Keby sa justiãná moc spojila so zákonodarnou mocou, moc nad ùivo-
tom a majetkom obãana by bola svojvoêná, pretoùe (1bod) by bol aj
zákonodarcom.“ (Montesquieu: O duchu zákonov)

7. Vplyv osvietenstva na revoluãné idey

Na základe nasledovnòch úryvkov z prameñov urãite, akòm spôsobom dáva o-
svietenstvo podnet veêkej francúzskej revolúcii na poli dosiahnutia spoloãenskej
spravodlivosti!

„(V Anglicku) nikto nie je oslobodenò od splácania daní iba preto, lebo je îêachticom alebo
kñazom. Takto nikto sa necíti utláãanòm a nikto sa nesïaùuje. Nohu sedliaka neorania drevené
papuãe. Jedáva biely chlieb, dobre sa oblieka, nebojí sa zvòîiï svoj statok alebo daï zakryï svoj
dom so îindêom, lebo nemusí sa obávaï toho, ùe v æalîom roku mu bude urãená vyîîia dañ.
Kaùdò, kto príde do Paríùa s plnou peñaùenkou a îêachtickou hodnosïou (…) sa pozerá na
obchodníka namyslene a opovrhovaním. Ale ja skutoãne neviem, kto je viac prospeînò pre îtát:
vymaêovanò îêachtic, ktorò vie o koêkej vstáva a kedy chodí spávaï kráê, a v predsieni ministra
sa hrá na sluhu, alebo obchodník, ktorò zo svojej kancelárie posiela objednávky do Prednej Indie
alebo do Káhiry (Kairó) a tòm je na osoh sveta.“ (Voltaire: Filozofické listy, 1734)

„1. Êudia sa rodia, zostávajú slobodní a sú si rovní v právach. Spoloãenské rozdiely sa môùu
zakladaï vòhradne na vîeobecnom úùitku.

4. Sloboda spoãíva v moùnosti robiï vîetko, ão neîkodí druhému. Uplatñovanie priro-
dzenòch práv ãloveka nemá teda iné obmedzenia neù tie, ktoré zabezpeãujú ostatnòm ãlenom
spoloãenstva poùívanie rovnòch práv. Tieto obmedzenia môùe stanoviï iba zákon.

5. Jedinòm právom zákona je zabrañovaï ãinom îkodlivòm pre spoloãnosï. Niãomu, ão
zákon nezakazuje, sa nesmie brániï a nikto nemôùe nikoho nútiï robiï to, ão zákon nenariaæuje.

6. Zákon je vòrazom vîeobecnej vôle. Vîetci obãania majú právo sa osobne alebo prostred-
níctvom svojich zástupcov zúãastñovaï na jeho tvorbe. Zákon musí byï rovnò pre vîetkòch tak
pri ochrane, ako aj pri treste. Obãania sú si rovní a majú rovné právo na prístup ku vîetkòm verej-
nòm poctám, miestam i hodnostiam podêa schopností a bez inòch rozdielov neù tòch, ktoré
vyplòvajú z ich cností a z ich nadania. (Deklarácia êudskòch a obãianskych práv, 1789)

5 b.

12 b.
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8. Tézy osvietenstva

V æalîom si môùete preãítaï úryvky z Deklarácie êudskòch a obãianskych práv.
Vysvetlite, ako sa prejavia najdôleùitejîie idey a myîlienky osvietenstva v cito-
vanom dokumente!

„1. Êudia sa rodia, zostávajú slobodní a sú si rovní v právach. Spoloãenské rozdiely sa môùu
zakladaï vòhradne na vîeobecnom úùitku.

2. Cieêom kaùdého politického spolku je zachovaï prirodzené a nevnútiteêné práva ãloveka.
Tieto práva sú právo na slobodu, na majetok, na bezpeãnosï a právo vyjadriï odpor proti útlaku.

3. Princíp kaùdej suverenity tkvie zásadne v národe. Nijakò spolok ani jednotlivec nemôùu
maï inú autoritu neù tú, ktorej sú vòslovnòmi nositeêmi.

4. Sloboda spoãíva v moùnosti robiï vîetko, ão neîkodí druhému. Uplatñovanie prirodzenòch
práv ãloveka nemá teda iné obmedzenia neù tie, ktoré zabezpeãujú ostatnòm ãlenom spoloãen-
stva poùívanie rovnòch práv. Tieto obmedzenia môùe stanoviï iba zákon.

5. Jedinòm právom zákona je zabrañovaï ãinom îkodlivòm pre spoloãnosï. Niãomu, ão
zákon nezakazuje, sa nesmie brániï, nikto nemôùe prinútiï nikoho robiï to, ão zákon nena-
riaæuje.

6. Zákon je vòrazom vîeobecnej vôle. Vîetci obãania majú právo sa osobne alebo prostred-
níctvom svojich zástupcov zúãastñovaï na jeho tvorbe. Zákon musí byï rovnò pre vîetkòch tak
pri ochrane, ako aj pri treste. Obãania sú si rovní a majú rovné právo na prístup ku vîetkòm ve-
rejnòm poctám, miestam i hodnostiam podêa schopností a bez inòch rozdielov neù tòch, ktoré
vyplòvajú z ich cností a nadania. 

7. Nijakò ãlovek nemôùe byï obùalovanò, zatknutò ani väznenò inak neù v prípadoch
stanovenòch zákonom, a to formou, ktorú zákon predpisuje. Tí, ktorí podnecujú k svojvôli,
vykonávajú ju alebo ju nariaæujú, musia byï potrestaní. Avîak kaùdò obãan predvolanò alebo
zatknutò v zmysle zákona musí okamùite poslúchnuï, inak sa previní protivením sa zákonu.

9. Kaùdò ãlovek je povaùovanò za nevinného aù do chvíle, keæ ho vyhlásia vinnòm. Ak sa
ukáùe, ako ho treba zatknúï, kaùdé tvrdé nakladanie s ním, ktoré nie je nevyhnutné na zaistenie
jeho osoby, musí byï zákonom prísne postihnuté.

10. Nikto nesmie byï prenasledovanò pre svoje názory vrátane náboùenskòch, pokiaê ich pre-
javovanie neruîí verejnò poriadok stanovenò zákonom.

11. Sloboda prejavu názorov a myîlienok je jednòm z najcennejîích práv ãloveka. Kaùdò
obãan teda môùe slobodne hovoriï, písaï a vydávaï tlaãou, okrem prípadov, keæ je zodpovednò
za zneuùitie tejto slobody podêa ustanovení zákona.

15. Spoloãnosï má právo ùiadaï od kaùdého verejného ãiniteêa jej správy, aby jej skladal
úãty.

16. Kaùdej spoloãnosti, v ktorej nie je zabezpeãená záruka práv ani oddelenie urãitòch mocí,
chòba základnò zákon, ústava.

17. Majetok je posvätnòm a nedotknuteênòm právom, nikto ho nesmie byï zbavovanò, iba ak
si to zjavne ùiada zákonne stanovená verejná potreba a pod podmienkou spravodlivého a pred-
beùného odîkodnenia. (Deklarácia êudskòch a obãianskych práv, 26. augusta 1789)
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9. Urãenie pojmov osvietenstva

Urãite nasledovné pojmy!

a) parlament:
(1 bod)

b) ústava:
(1 bod)

c) Encyklopédia:
(1 bod)

d) osvietenskò absolutizmus:
(1 bod)

10. Rozdelenie mocenskòch vetiev

Úryvok je z diela Montesquieua: O duchu zákonov. Zobrazujte fungovanie mo-
cenského zriadenia, opísaného v úryvku s doplnením nasledovného schematic-
kého nákresu. Dajte názov hotovému nákresu!

„V kaùdom îtáte sú tri typy mocí: zákonodarná moc, vòkonná moc, vzïahujúca sa na záleùi-
tosti patriace pod medzinárodné právo, nakoniec tá vòkonná moc, ktorá sa vzïahuje na záleùi-
tosti patriace pod obãianske právo (…)

Ak sa zákonodarná moc s vòkonnou mocou zluãuje v jednej osobe alebo úradnom zbore, niet
slobody, pretoùe sa moùno obávaï, ùe takòto panovník alebo takòto zbor bude vynáîaï tyranské
zákony, a tie bude uplatñovaï tyranskòm spôsobom. 

Ani vtedy niet slobody, ak justiãná moc nie je oddelená od zákonodarnej a vòkonnej moci.
Keby sa justiãná moc spojila so zákonodarnou mocou, moc nad ùivotom a majetkom obãana by
bola svojvoêná, pretoùe sudca by bol aj zákonodarcom. Keby justiãná moc bola spojená s vòkon-
nou mocou, sudca by mal utláãajúcu moc.“ (Montesquieu: O duchu zákonov, 1748)

Názov:
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11. Ekonomické teórie

Preãítajte, ako sa zmienili o spoloãensko-hospodárskom vòvoji dvaja známi od-
borníci hospodárstva v dobe osvietenstva, potom odpovedzte na otázky!

„Úsilie jedinca o zlepîenie svojej situácie, keæ sa to uskutoãní v rámci slobody a bezpeãia je
takou obrovskou silou, ktorá bez akejkoêvek pomoci je schopná nielen na to, aby pomohla
pokroãiï spoloãnosti na ceste blahobytu a îïastia, ale aj na to, aby zvíïazila nad mnoùstvami
prekáùok pred ñou, ktoròmi hlúposï êudského zákona tak ãasto ohrozuje jej snahu; v tom prí-
pade, ak tieto prekáùky slúùia na to, aby poruîili slobodu alebo ohrozili bezpeãie tohto úsilia.“
(Adam Smith, 1776)

„Vîeobecná sloboda predaja a nákupu je jedinòm prostriedkom toho, aby na jednej strane pre
predávajúceho vznikla taká cena, ktorá podnecuje vòrobu, na druhej strane zase pre spotrebiteêa
zabezpeãovala najkvalitnejîí tovar za najniùîiu cenu.“ (Turgot: Pripomienky k vzniku a pouùitiu
statkov, 1776)

a) Ão povaùuje Smith za najdôleùitejîiu hybnú silu hospodárskeho vòvoja?

b) Aké predpoklady sú potrebné podêa neho k hospodárskemu vòvoju?

c) Ako zmòîêa autor o êudskòch zákonoch?

d) Ão je garanciou podêa Turgota dosiahnutia najniùîej ceny?

e) V ãom vidí Turgot hlavnò zámer spotrebiteêa?

12. Základné pojmy osvietenstva (II.)

V nasledovnòch textoch miestami chòbajú niektoré slová. Doplñte texty vhodnò-
mi slovami!

„Stálou vôêou kaùdého ãlena îtátu je vîeobecná vôêa; tá ho spraví obãanom a 
ãlovekom. Keæ predostrú nejakò zákon pred êudové zhromaùdenie, v podstate sa nepòtajú, ãi
súhlasia s návrhom, alebo ho odmietajú, ale to, ãi návrh zodpovedá vîeobecnej vôli, ãiùe vôli 

“ (Rousseau: O spoloãenskej zmluve, 1762)

„Tú rovnosï nazòvame rovnosïou, ktorá medzi êuæmi existuje jedine na zá-
klade ich prirodzenej povahy; to je princípom a základom slobody.

Prirodzená alebo morálna rovnosï sa teda zakladá na tie ãrty êudskej povahy, ktoré sú v kaù-
dom ãloveku rovnaké, veæ tòm istòm spôsobom sa rodia, vyrastajú, udrùiavajú sami seba a
zomierajú.

Keæùe êudská povaha v kaùdom ãloveku je rovnaká, je jasné, ùe podêa kaùdò
si má váùiï ostatnòch a zaoberaï sa s nimi, ako prirodzene rovnocennòmi bytosïami, teda ako
jemu podobnòm ãlovekom.
(…) V prirodzenom stave êudia sa síce narodia ako rovní, ale nedokáùu zostaï tòmi: a len
prostredníctvom sa stanú opäï tòmi.“ (Úryvky z Encyklopédie)
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13. Porovnanie prameñov

V æalîom si môùete pozrieï jeden písomnò prameñ a nákres, ktoré opisujú dve
rozdielne mocenské zriadenia. Odpovedzte na otázky na základe dokumentov!

a) „(Parlament) vyhlási, ùe kráê vládne v súlade so zákonmi.
Medzi tieto základné zákony patria nasledovné:
– právo panovníckeho rodu na trón, ktoré sa dedí muùom po muùovi podêa prvorodencov,

vyluãujúc dievãatá a ich potomkov;
– právo národa na slobodné prijatie daní prostredníctvom stavovského krajinského snemu,

ktorò bol zvolanò a vytvorenò podêa pravidiel;
– zvyklostné práva a vòsady provincií
– nezosadenosï sudcov
– právo krajskòch súdov na to, aby v kaùdej provincii preskúmali vôêu kráêa; a aby len tie

nariadenia zaradili medzi zákony, ktoré zodpovedajú ústavnòm zákonom provincie a zá-
kladnòm zákonom kráêovstva;

– právo kaùdého obãana, aby v kaùdej záleùitosti bol postavenò jedine pred prirodzenòch
sudcov, pred tòch, ktoròch zákon urãí pre neho;

– a to právo, bez ktorého vîetky ostatné sú zbytoãné, ùe iba v tom prípade sa môùe niekto
hocijakòm rozkazom zatykaï, ak ho ihneæ odovzdajú patriãnòm sudcom.“

b)

a) Zistite, na aké mocenské zriadenie sa vzïahuje prvò (a) dokument! (1 bod)

b) Na aké mocenské zriadenie sa vzïahuje dokument b) ? (1 bod)

c) Vymenujte najdôleùitejîie rozdiely medzi dvoma îtátnymi zriadeniami! (2 body)
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14. Myîlienky osvietenstva

Pouùitím nasledovnòch textov struãne sformulujte, na základe akòch teórií si 
osvietenstvo predstavuje fungovanie ideálnej spoloãnosti!

„…zdruùujeme sa v politickòch zboroch kvôli lepîiemu riadeniu a pretrvávaniu …a násled-
kom horeuvedenòch vytvoríme a sformulujeme také zákony, nariadenia, ústavy a úrady, ktoré sú
spravodlivé a platné pre kaùdého (…) , ktoré pokladáme za najvhodnejîie v záujme verejného
blaha na kolóniách…“ (zmluva Mayflower, 1620)

„…treba vládnuï prostredníctvom vyhlásenòch, platnòch zákonov, ktoré sa nesmú v jed-
notlivòch prípadoch zmeniï, ale tie isté pravidlá treba uplatñovaï rovnako na bohatého a chu-
dobného, na obêúbenca v kráêovskom dvore a na sedliaka pri pluhu na dedine.“ (Locke:
Rozprava o obãianskej spoloãnosti, 1690)

„Ak teda vynecháme vîetko, ão nepatrí k podstate, zistíme, ùe zmluva spoãíva v nasle-
dovnòch. Kaùdá osoba, so vîetkòmi svojimi schopnosïami sa spojí pod vedením vîeobecnej
vôle, a kaùdého prijmeme korporatívne za neoddeliteênú súãasï celku. Poslanci teda nie sú pred-
staviteêmi êudu a ani nemôùu byï tòmi, sú iba poverení êudom: nikdy nemôùu rozhodovaï
definitívne. Kaùdò zákon je neplatnò, ak ho êud neschváli osobne, takòto zákon nie je zá-
konom…“ (Rousseau: O spoloãenskej zmluve)

15. Vedecké vòsledky

Na základe uvedenòch prameñov, dokumentov uveæte, ako (nakoêko) osvieten-
stvo ovplyvñovalo novò spôsob myslenia! Vysvetlite, ùe ako súvisí novò sve-
tonázor so zmenami, nastávajúcimi vo vydávaní kníh!

a) „Ani jeden ãlovek nedostal od prírody právo rozkazovaï druhòm (…) V záujme vîeobec-
ného blahobytu a zotrvania spoloãnosti Boh pripúîïa, aby si êudia medzi sebou vytvorili vzïahy
závislosti a aby poslúchali jedného z nich; ale jeho ùiadosïou je, aby sa to uskutoãnilo v me-
dziach rozumu a miery a nie zo sleposti a prepiatosti (…) Skutoãná a zákonná moc je teda nevy-
hnutne obmedzená (…) vládnutie, aj keæ sa dedí, aj keæ je v rukách jedného ãloveka, nie je
osobnou záleùitosïou, ale je verejnòm vlastníctvom, preto sa nikdy nesmie zobraï êudu, ktorò je
v podstate jeho jedinòm a vòhradnòm majiteêom.“ (Encyklopédia: Politická moc)

b) Desaï vòznamnòch spisovateêov a diel osvietenstva:

Montesquieu: O duchu zákonov
Voltaire: Filozofickò slovník
Rousseau: O spoloãenskej zmluve
Hume: Rozprava o êudskej povahe
Diderot: Encyklopédia (redaktor)
Holbach: Systém prírody
Smith: Hospodárstvo národov
Kant: Kritika ãistého rozumu
Condorcet: Struãné dejiny vòvoja êudského ducha
Herder: Idey o filozofii dejín êudstva
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c)

Rebrík bytostí, symbolickò obraz (Meditácia o prírode)

d)
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Knihy kniùného veêtrhu v Lipsku podêa tematickòch okruhov

1700 1740 1760 1780 1800

teológia 430 436 269 389 241

právo 85 172 52 149 143

lekárska veda 63 101 70 191 198

história 157 221 277 469 631

filozofia 197 334 392 968 1590

poézia 46 62 138 476 1209

Spolu 978 1326 1198 2642 4012

16 b.
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5. Uhorsko v Habsburskej ríîi

5.4. Uhorsko v Habsburskej ríîi v 18. storoãí

16. Osídêovania v 18. storoãí

Na základe dokumentov kolonizaãnòch hnutí odpovedzte na otázky!
„Ako podêa vzoru Rimanov neslobodno rozoznávaï prisïahovalé cudzie národy na základe

národnosti, vònimkou neveriacich a barbarov, ùijúcich veêmi æaleko, predsa kòm ostatnòch
povaùujeme za rovnakòch, vùdy Nemci, hlavne vîeobecní êudia a êudia vysokej hodnosti 
z nemeckòch dediãnòch provincií vaîej cisárskej Vòsosti sa majú uprednostñovaï, aby sa krajina,
alebo aspoñ jej väãîia ãasï pomaly ponemãila. Maæarská krv, náklonná na revolúciu a nepokoj
sa mohla zmierniï s nemeckou a tòm vychovávaï k vernosti a láske k svojmu prirodzenému
dediãnému kráêovi a panovníkovi. Z tejto príleùitosti vòbor zistil s veêkòm prekvapením, ùe síce
z vysoko váùeného dediãného Dvora vaîej cisárskej Vòsosti uù toêko kráêov vládlo slávne touto
krajinou bez preruîenia, predsa situácia dospela k tomu, ùe ani kráê, ani jeden Nemec nemôùe
maï panstvo v Uhorsku. Naopak Maæari vlastnia v nemeckòch dediãnòch provinciách veêa a
vònosnòch majetkov bez problémov. Jedinòm dôvodom tohto je vîak, ako to tvrdia samí
Maæari: cudzí v tejto krajine nemôùe maï majetok. Táto odolnosï sa vîak mohla zruîiï s tòm,

Údaje v rámcovej uãebnej osnove, ktoré sa majú vyuãovaï v 11. roãníku

Pojmy Miestodrùiteêská rada, osídêovanie, dvojitò colnò systém, tolerancia viero-
vyznaní, stála armáda, magnát, îtátne îkolstvo, urbárske usporiadanie,
nariadenie o jazyku

Osoby Karol III., Mária Terézia, Jozef II., Kaunitz, Ignác Martinovics

Dátumy 1722-1723, 1740-1780, 1767, 1777, 1780-1790, 1795

Topografia Pohraniãná oblasï, Banát

TÉMY
ÚROVEÑ SKÚÎKY

Strednò stupeñ Vyîîí stupeñ

5.4. Uhorsko v Habsburskej
ríîi v 18. storoãí

Demografické zmeny, preme-
na pomeru národností v 17.
storoãí.
Charakteristiky domáceho
poênohospodárstva a prie-
myslu v 18. storoãí.
Reformy Márie Terézie a
Jozefa II.

Utváranie sa vzïahov krá-
êovského dvora a stavov.



ùe nielenùe na kaùdom sneme prijali medzi Maæarov prísluîníkov rôznych národností, ale vaîa
cisárska a kráêovská Vòsosï aj bez súhlasu stavov a toêkòch, koêkòch len chce, na kaùdú hod-
nosï… (Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn – z diela Lipóta Kollonicha, biskupa 
v Gyõri, neskôr arcibiskupa v Ostrihome)

„Vysoká Dvorská Vojenská rada, milostiví a vysoko váùení Páni dobrej vôle.
Vysoká Dvorská Vojenská rada nepochybne dobre pozná, ùe severné oblasti Uhorska boli

postihnuté biãmi boha, vnútornòmi nepokojmi, epidémiami, prináîajúcimi pohromy, îkodlivò-
mi povodñami a navîtevované podivnòmi odrodami a masami múch a myîí, natoêko, ùe 
v obyvateêoch a rôznych statkoch utrpeli váùne straty v neuveriteênej miere a tòm sa stali na
znáîanie spoloãnòch bremien a povinností nedostatoãnòmi. Vyuùijúc priaznivú príleùitosï nie-
len vo svojom záujme, ale aj v záujme vîeobecného blaha usilovne a vîetkòmi silami sa snaùím
o to, aby som so Îvábmi, ktorí následkom svojej súãasnej situácie sú nútení opustiï svoje
domovy a hêadaï ùivobytie inde, hlavne v tejto vyêudnenej krajine, zaêudnil opustené osady,
takto spomínanò nedostatok obyvateêstva aspoñ ãiastoãne vyrieîil, zároveñ aby som sa postaral
o znáîanie spoloãnòch bremien a povinností, a ão je najdôleùitejîie, aby sa aj katolícke náboùen-
stvo mohlo viac rozîirovaï.

Ale keæùe jasne vidím, ùe tento môj zámer bez podpory, zvláîtnej milosti a dobrej vôle
vysokej Dvorskej rady sa nedá úspeîne uskutoãniï, vo svojom a v mene ostatnòch poníùene Vás
ùiadam, ùe (…) podporou vymenovanòch miestnych veliteêov v Uhorsku a v inòch dediãnòch
provinciách mohli cestovaï voêne a bez zadrùania, boli oslobodení od platenia æalîích
príspevkov, obïaùovania vyberaãov tridsatiny a colníkov a aby boli vo svojom mieste usadenia
oslobodení niekoêko rokov od platenia spoloãnòch bremien, a aby mali pokoj od súpisov a
získania nováãikov dôstojníkmi plukov. Spomínanòm spôsobom v prospech kráêa a krajiny
úùitkovo sa ráãte postaraï.“ (Ùiadosï Sándora Károlyiho, 1712) 
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a) Akòm cieêom chcel Sándor Károlyi (bòvalò generál Kurucov) osídêovaï svoje majetky

Nemcami (Îvábmi)? (1 bod)

b) Akòmi argumentami chcel presvedãiï úrady? (2 body)

c) Aké ciele chcel dosiahnuï Kollonich s osídêovaniami? (3 body)

d) Ktoré sú spoloãné ãrty argumentácie Kollonicha a Károlyiho? (1 bod)

17. Demografické zmeny v 17. storoãí

Mapy, nakreslené podêa diela Bálinta Hómana a Gyulu Szekfûa, s názvom Maæar-
ské dejiny znázorñujú demografické a etnické zmeny v tureckej dobe. Na základe
máp odpovedzte na otázky!

Záhuba Veêkej níùiny
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a) V ktoròch prírodo-geografickòch oblastiach doîlo v prvom rade k záhube obyva-

teêstva? (2 body) 

b) Aké etnické súvislosti mal horeuvedenò fakt? (1 bod) 

c) Akò následok malo vymretie obyvateêstva? (1 bod) 

d) Aké etnické súvislosti mali tieto procesy? (2 body) 

18. Urbárske nariadenie Márie Terézie

Uvedieme úryvky z Urbária z roku 1767, zo základného dokumentu dejín uhor-
ského poddanstva. Pomocou prameña a nákresu odpovedzte na otázky!

„Keæùe aj doteraz trvajúce nepokoje sedliakov a ich stále sïaùnosti si vyùadujú veêmi
rozhodné a ròchle rieîenie, a dovtedy sa nedá oãakávaï návrat pokoja, kòm v tòch oblastiach,
kde tieto nepokoje vypukli medzi dañovníkmi ktorí v nádeji uêahãenia si osudu oãividne sa
búria, nezavedieme vîade rovnaké pravidlá, a to priebeùnou revíziou a pomocou rozhodnutí
urbárskych súdnych procesov (ão bolo doteraz) neskôr, neù je to potrebné, uskutoãnilo by sa to
za cenu veêkòch îkôd êudu a zemepánov; preto skôr spomínanò náî milostivò zámer v prospech
celej krajiny a súkromnòch osôb, ãím skôr (…) chceme zaviesï.
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Migraãnò pohyb národností v dobe tureckej okupácie
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