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1. Podle územního uspořádání

unitární stát: jeden celek, jedna vláda, 
parlament a hlava státu
unijní stát (federace): více samosprávných 
celků (stát, země, provincie) – každý se svou 
vládou a zákonodárným orgánem (podřízeny 
hlavním státním orgánům)
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2. Podle státního zřízení

monarchie
konstituční: panovník omezený ústavou (král, 
kníže), parlament, vláda (předseda vlády)
absolutní: panovník (sultán, emír) má neomezenou 
moc
dominium: bývalé závislé území (Kanada)

republika
hlavou státu je prezident, je zde parlament a vláda
prezidentská, parlamentní
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republiky
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3. podle způsobu vlády

demokracie: vláda lidu

diktatura: moc v rukou jedné politické strany
či jednoho člověka ( vojenská, fašistická … )
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Metodický list

Název materiálu: Není stát jako stát.
Druh materiálu: prezentace v Power Pointu
Anotace : Prezentace je určena jako obrazová podpora k výkladu rozdělení států podle 
určitých hledisek.  Žáci se seznámí s rozdělením států podle stát. zřízení, způsobu vlády 
a územního uspořádání.
Očekávané výstupy: žák dokáže vysvětlit pojmy: unitární a federativní stát, monarchie, 
republika, demokracie, diktatura …
Klíčová slova: viz očekávané výstupy
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