


Historický slovníček
Absolutistická monarchia –

neobmedzená (absolútna) vláda 
panovníka, vznikla vo Francúzsku.

Parlamentná (konštitučná) monarchia –
forma štátu, v ktorom kráľ nesmie vládnuť

sám. Moc je rozdelená medzi kráľa a parlament. 
Zákony prijaté parlamentom, sú  záväzné aj pre 

kráľa.

Manufakrúra (rukodielňa) – veľkovýroba, 
ktorá je založená na deľbe práce. Na zhotovení 

jedného výrobku sa podieľajú viacerí 
pracovníci.



Základy parlamentu
• v roku 1215 anglický kráľ Ján Bezzemok 

vydáva VEĽKÚ LISTINU SLOBÔD 
donútila ho k tomu šľachta...

Ján Bezzemok

Veľká listina 
slobôd

Posmešné označenie „Bezzemok“ dostal
kráľ po tom, čo stratil pôdu vo Francúzsku

Magna charta 
libertatum

• vznikla tzv. VEĽKÁ RADA = spolurozhodovala s 
kráľom pri vypisovaní nových daní...



Zámorský obchod
•ANGLICKO ťažilo zo svojej 

ostrovnej polohy a obchodovalo 
so zámorskými krajinami....

• 16. a 17. storočí nastal v Anglicku rozvoj 
vlnárstva a súkenníctva, čo malo za následok 

hospodárske a spoločenské zmeny

=>
... na predaj 
ponúkalo svoju 
kvalitnú VLNU...



OHRADZOVANIE

zaberanie pôdy 
pre chov oviec

roľníci strácajú 
svoje živobytie

Cechy...

...nestačili spracúvať obrovské 
množstvo vlny a preto vznikali...

...manufaktúry.



Občianska vojna – dôvod konfliktu
V roku 1603 sa na anglický trón 

dostala škótska dynastia Stuartovcov...

Karol I. Stuart

...chcú vládnuť
absolutisticky.

Proti takejto vláde je parlament. Na 
jeho čele stojí ... 

Oliver Cromwell

- lord protector



Občianska vojna - výsledok

Zvíťazila armáda parlamentu vedená Oliverom Cromwellom...

...kráľ bol zajatý, označený za zradcu a popravený...

...Anglicko sa na krátky čas stáva republikou, v ktorej vládol 
parlament.



Lord protektor 
Cromwell však parlament zrušil a vládol 

sám ako diktátor = lord protektor 

1660

...v roku 1660 Cromwel
zomrel a anglický 
parlament povolal 
syna popraveného 

kráľa...

...mal sa vzdať pokusov 
o absolutistickú 

vládu...

...lenže ani on a ani jeho 
nástupca svoje záväzky 
voči parlamentu neplnili...



Listina práv – Bill of Rights
• anglický parlament 

zosadil z trónu 
posledného Stuartovca,
• na trón zasadol Viliam 

III. Oranžský,
•musel sa zaviazať, že 

bude zachovávať práva 
parlamentu spísané v 
listine Bill of  Rights = 
Listina práv.

1688

Anglické kráľovstvo sa 
stalo

konštitučnou 
monarchiou.
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