
POLITICKÝ ZEMĚPIS 



typy států podle hlavy státu 

republika 

prezidentská 

parlamentní 

monarchie 

absolutistická 

konstituční 

parlamentní 



republika 

v čele stojí prezident, je volen: 

 přímo (občany státu) 

 nepřímo (parlamentem) 

základem demokracie je ústava 

2 typy vlády:  

   PARLAMENTNÍ 

   PREZIDENTSKÁ 



parlamentní republika 

 omezeny pravomoci prezidenta ve prospěch 

vlády, vláda je odpovědná parlamentu 

 Německo, Rakousko, Řecko, ČR  

 velké pravomoci předseda vlády  (kancléř) 



prezidentská republika 
 vláda je oddělena od parlamentu 

 prezident státu je zároveň hlavou vlády 

 Rusko, USA 



monarchie 

v čele stojí panovník (monarcha) 

 dědičný titul nebo volený doživotně 

 rozlišujeme 3 formy monarchie: 

 absolutistická 

 konstituční 

 parlamentní 



absolutistická monarchie 
 moc panovníka není omezena ústavou, je absolutním 

vládcem země 

 neexistuje ani parlament ani ústava 

 Asie - Saudská Arábie, Omán 



konstituční monarchie 
 moc panovníka je omezena ústavou - reprezentativní 

funkce 

 vláda sestavena na základě voleb 

 zákonodárná moc – parlament 

 většina monarchií v Evropě (Belgie, Spojené 

království, Nizozemsko), Jordánsko 

 

 



parlamentní monarchie 
 výkonnou moc má předseda vlády, panovník 

pouze reprezentativní hlavou státu 

 Španělsko, Japonsko 



monarchie 
na základě titulu panovníka dělíme monarchie na: 

  

 království – Velká Británie, Švédsko, Thajsko 

 císařství – Japonsko 

 knížectví – Monako, Lichtenštejnsko 

 velkovévodství – Lucembursko 

 sultanát – Brunej 

 emirát – Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty 



královna Alžběta II. 

od roku 1952 

princ Charles 

následník trůnu  

princ William 

princ Philip,  

vévoda z Edinburghu 

Spojené království 



Japonský císař - Naruhito 

Lucemburský velkovévoda – 

Jindřich I. Lucemburský   



Dánská královna –  

Markéta II. 

Nizozemský král - Vilém Alexandr 
 



papež František 

Vatikán 

 absolutistická monarchie 

 ekleziologická (je součást teologie, zabývající se naukou 

o církvi)  a volená teokracie (je forma vlády, která se 

přímo odvolává na božskou moc a božské právo) 



ZVLÁŠTNOST 

o nejstarší republika na světě – založena 3. září 301 

o hlavou státu dva kapitáni regenti  (jsou voleni na 
půl roku - vždy 1. dubna a  1. října ) 

Republika San Marino  


