STUDIJNÍ TEXT

I. OBECNÁ ČÁST
1. CHARAKTERISTIKA ZEMĚ
1.1 GEOGRAFIE
Z geomorfologického hlediska leží Česko na rozhraní dvou horských
soustav. Západní a střední část vyplňuje Česká vysočina, mající převážně
ráz pahorkatin až vrchovin (Šumava, Krušné hory, Krkonoše, Jeseníky a
další). Do východní části státu zasahují Západní Karpaty (Javorníky,
Moravskoslezské Beskydy aj.). Z celkové plochy ČR leží 67 % v nadmořské
výšce do 500 m. Hlavním městem je město největší – Praha s 1 280 500
obyvateli. Českým územím prochází hlavní evropské rozvodí oddělující
úmoří Severního, Baltského a Černého moře. ČR se dělí na 14
samosprávných krajů a více než 6 200 samosprávných obcí. Obce i kraje
spravují volená zastupitelstva. V čele krajů stojí hejtmani, v čele statutárních
měst primátoři a v čele ostatních měst a obcí starostové.

https://openstreet
map.cz
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1.2 STÁTNÍ A ÚZEMNÍ USPOŘÁDÁNÍ
Státních symbolů má ČR šest: velký státní znak, malý státní znak, státní
vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna „Kde domov
můj.“
Úředním jazykem je jazykem je čeština.

Velký státní znak

Malý státní znak

Státní vlajka

Vlajka prezidenta
republiky

Státní pečeť

Státní hymna „Kde domov můj“
https://www.youtube.com/watch?v=e12rGRO4JuA
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V minulosti byl prvním prezidentem po vzniku Československa Tomáš
Garrigue Masaryk. Prvním prezidentem samostatné České republiky byl
Václav Havel a v současnosti je prezidentem ČR Miloš Zeman.

Tomáš Garrigue Masaryk

Václav Havel

Miloš Zeman (2017)

1.3 ČASOVÉ A PODNEBNÉ PÁSMO
České republika leží v podnebném pásu mírných šířek, podnebí je zde
přechodné mezi kontinentálním a oceánským typem. Typické je střídání čtyř
ročních období, podstatný vliv na podnebí má nadmořská výška a reliéf. ČR je
v časovém pásmu spolu s dalšími velkoměsty Berlín, Vídeň +1 hod.
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2. HISTORIE ZEMĚ
Prvním doloženým státním útvarem na území dnešní ČR byl nadkmenový
svaz Sámovy říše. V polovině 9 stol. vznikla Velkomoravská říše, později
pak České království. Od doby císaře a krále Karla IV. se používá pojem
země Koruny české.
monarchie.

Po

Československo

Následuje postupné začleňování do habsburské

zániku
jako

Rakousko
unitární

–
stát

Uherska

v r.

1918

s republikánským

vzniklo
zřízením.

Československo jako demokratický stát bylo po 2. světové válce
obnoveno v roce 1945. Komunisty ovládaná Československá socialistická
republika tu existovala od r. 1948 - 1989. Odpor k totalizaci a normalizaci
postupně sílil a vyvrcholil tzv. Sametovou revolucí 17. 11. 1989, která
svrhla komunistický režim a umožnila obnovu demokracie a svobodné
podnikání. Od r. 2004 je ČR členem EU.

Země Koruny české v r. 1648 (Zdroj: Wikipedie)
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3. POLITIKA STÁTU
3.1 POLITICKÁ SITUACE
ČR je parlamentní republikou se systémem pluralitní demokracie.
Zákonodárná

moc

je

realizována

pomocí

volitelných

zástupců

do

Parlamentu, který má 2 komory: Poslaneckou sněmovnu a Senát.
Výkonná moc v ČR je rozdělena mezi prezidenta a vládu. Prezident je
volen na období 5 let a to maximálně na dvě po sobě jdoucí období.
Spektrum politických stran v ČR je tvořeno politickými stranami s levicovým
a pravicovým smýšlením.
Charakter levicového smýšlení lze vymezit do myšlenek či směrů jako
např. socialismus, liberalismus, humanismus, a multikultiralismus, rovnosti
pohlaví

a

důraz

na

ochranu

prostředí.

Představitelé

jsou

KSČM

(komunistická strana) a ČSSD (sociálně-demokratická strana).
Charakteristika pravice je založena na obhajobě vlastnických práv, na
loajalitě k Západní civilizaci a hodnotovým konzervatismem. Představitelé
jsou ODS (občanská demokratická strana) a TOP 09 (demokratická strana).

Poslaneckou sněmovnu
tvoří 200 poslanců.

Senát ČR tvoří 81 senátorů.
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4. EKONOMIKA
4.1 MĚNA
Hospodářství českých zemí tradičně patří k nejrozvinutějším v Evropě.
Hrubý domácí produkt dosahuje výše vyspělých států světa. Česká
ekonomika je tak 16. nejsilnější v EU, předběhla Portugalsko, Řecko a
dosahuje úrovně Itálie a Španělska. ČR patří mezi nejrozvinutějších 22 států
světa. V březnu 2016 dosáhla ČR nejnižší nezaměstnanosti v celé EU.
Měnou užívanou v ČR je Koruna česká (Kč). Vydává ji Česká národní
banka a kurz měny je plovoucí. Aktuální kurz koruny (20. 11. 2017):
1€ = 25,57 Kč, 1$ = 21,70 Kč.
České bankovky a mince získávají
pravidelně světová ocenění za
grafický návrh a kvalitu provedení.

4.2 MZDY, PLATOVÉ POMĚRY
Minimální mzda v EU je zpravidla stanovena na úrovni poloviny průměrné
mzdy, nebo je zhruba 2 x větší než životní minimum. V ČR tomu však vždy
nebylo, v r. 2007 byla stanovena min. mzda na 8 000 Kč, postupně byla
nařízeními vlády navyšována až do současnosti, kdy od r. 2018 má činit
12 200 Kč.
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4.3 MZDY, PLATOVÉ POMĚRY
Minimální mzda v EU je zpravidla stanovena na úrovni poloviny průměrné
mzdy, nebo je zhruba 2 x větší než životní minimum. V ČR tomu však vždy
nebylo, v r. 2007 byla stanovena min. mzda na 8 000 Kč, postupně byla
nařízeními vlády navyšována až do současnosti, kdy od r. 2018 má činit
12 200 Kč.

4.4 SOCIÁLNÍ PODPORA, DŮCHODY
Česká republika rozlišuje čtyři druhy důchodů - starobní, invalidní, vdovský
(vdovecký) a sirotčí. Základní podmínkou k pobírání starobního důchodu je
od příštího roku dovršení 65 let věku a odpracování 35 let, tedy přispívání
do důchodového fondu. Při nedodržení těchto podmínek je výpočet výše
důchodu přiměřeně krácen.

4.5 PRŮMĚRNÉ CENY
Srovnávat ceny zboží, energií, služeb, zdravotnictví a dalších je velmi
ošidné. Je třeba brát na zřetel mzdy v ČR a zahraničí v přepočtu na eura.
Některé potraviny a spotřební výrobky jsou v sousedních zemích levnější,
což využívají obyvatelé příhraničních oblastí k častým nákupům. Mnohé
ceny jsou však srovnatelné. V ČR je levnější např. pivo, cigarety, benzín,
nájemné, lékařská péče a léky.
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4.6 TYPICKÉ ČESKÉ PRODUKTY
Mezi nejznámější produkty ČR patří sklo. Jde o olovnatý křišťál a broušené
sklo značky Moser. Ve světě je znám také porcelán s cibulovým vzorem i
porcelán značky Thun z Karlovarska.

Mezi nejznámější i nejžádanější výrobky patří české pivo, především z
plzeňského Prazdroje

- Pilsner

Urguell a

budějovického

Budvaru

-

Budweiser Budvar. Ke známým nápojům patří i karlovarská Becherovka.
Jedná se o likér označovaný jako 13. pramen lázní Karlovy Vary a též
minerální voda Mattoni.
Ze strojírenských výrobků musíme zmínit automobily značky Škoda. Ve
světě je také známa obuv zn. Baťa.

ŠKODA AUTO
Česká republika je také sídlem řady úspěšných firem podnikajících na poli
informačních technologií. Mezi nejznámější patří společnost Avast
Software, která patří mezi světové lídry v oblasti počítačové bezpečnosti.
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5. NÁBOŽENSTVÍ, ETNIKA, MENŠINY
Na území ČR žije z celkového počtu obyvatel 5,1 % cizinců, tj. zhruba půl
miliónu osob ze 161 států.

Nejpočetnější skupinou jsou obyvatelé

Slovenska, dále pak Ukrajiny, Maďarska, Německa, Ruska. Významnou
komunitou v ČR jsou Vietnamci. Jsou třetí největší komunitou, což je
v důsledku migrace, která byla započata v 50. letech minulého století.
Nejpočetnější národnostní menšinou v ČR jsou Romové. Česká republika
je v rámci Evropy nejvíce sekularizovaná země a má druhý nejnižší podíl
občanů hlásících se k nějakému náboženství. Dominantní postavení má
římskokatolická církev.

http://www.pewres
earch.org/facttank/2017/06/19/un
like-their-centraland-easterneuropeanneighbors-mostczechs-dontbelieve-in-god/
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6. VÝZNAMNÉ DNY A SVÁTKY
V ČR je 12 oficiálně uznaných svátků: Nový rok (1.1.), Velký pátek,
Velikonoční pondělí, Svátek práce (1.5.), Den vítězství (8.5.), Den
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5.7.), Den upálení mistra Jana
Husa (6.7.), Den české státnosti (28.9.), Den vzniku samostatného
československého státu (28.10.), Den boje za svobodu a demokracii
(17.11.), Štědrý den (24.12.) a První svátek vánoční (25.12.). V tyto dny je
pracovní volno, žáci a studenti škol mají volno a je upravena prodejní
doba velkých obchodů, které zůstávají zavřené. Většina obyvatel ČR tyto
svátky slaví buď jako tradici (např. Vánoce, Velikonoce) nebo je vnímají
jako dny volna. Tyto dny většinou tráví s rodinou či přáteli.Od roku 2016 je
v České republice v době svátků omezena otevírací doba většiny
obchodů.

28. říjen 1918 – Den vzniku Českoslovenka
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7. RODINA
7.1 TRADIČNÍ RODINA, PODPORA STÁTU
Základní, úplnou rodinu v ČR tvoří muž, žena a jejich děti. Rozšířená rodina
v Česku zahrnuje i další příbuzné – prarodiče, tety, strýce, bratrance atd.
V tradiční české rodině jsou obvykle oba partneři sezdáni veřejným, či
církevním sňatkem, ale v posledních letech přibývá stále více párů
nesezdaných. Zvláště u mladé generace přibývá rodin nesezdaných,
propagující svobodné partnerství bez závazků.

V ČR se můžeme setkat i

s pojmem neúplná rodina, kdy chybí jeden z rodičů.

7.2 SVATBA, ROZVOD, REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
Uzavřít manželství na území ČR lze formou občanského nebo církevního
sňatku. Necírkevní sňatky jsou běžnější a jedná se o veřejný a slavnostní
obřad, který se zpravidla uzavírá na radnici v přítomnosti dvou svědků.
V posledních letech stále častěji přibývá i sňatků uzavíraných na neoficiálních
místech - v přírodě, na lodi, v letadle atd. Podmínkou však je přítomnost
pověřeného státního úředníka a svědků.

7.3 PÉČE O NEZAOPATŘENÉ DĚTI
Adopce dítěte - (osvojení) je českým státem garantovaný a zákonem ošetřený
druh náhradní péče, při které přejímají manželé či jednotlivci svěřené dítě za
vlastní. Osvojením zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a jeho
původní rodinou, jakož i práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající.
K osvojení musí být vždy splněny zákonné podmínky a musí vést ku
prospěchu dítěte. Podmínkou je souhlas biologických rodičů nebo zákonného
zástupce s osvojením.
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8. ŽIVOTNÍ STYL ČECHŮ
8.1 OBECNĚ
Výběr životní stylu u Čechů ovlivňuje z části rodina, rodinné tradice, také ale
finanční úroveň. Je dnes téměř dobrovolně vybírán na základě individuálních
potřeb každého jedince. U mladých osob hrají významnou roli nové trendy,
modernost. Rodiče jsou obvykle tolerantní k výběru stylu svých potomků.
Mezi faktory nejvíce poškozující zdraví Čechů patří především kouření,
nadměrný konzum alkoholu, nesprávná výživa, nízká pohybová aktivita,
zneužívání drog a nadměrná psychická zátěž. Data o nemocnosti vykazují
nárůst nemocí srdce a cév či rakoviny.

8.2 VZDĚLÁVÁNÍ
Systém vzdělávání v ČR vychází primárně ze školského zákona a zákona
vysokoškolského. Základní a střední vzdělání poskytují veřejné školy (dříve
státní, dnes zřizované obcemi a kraji), kterých je většina. Vzdělání je
poskytováno zdarma. Menší podíl škol je církevních a soukromých, ty si
stanovují poplatky ve výši 3-10 tisíci korun měsíčně na žáka či studenta.
Jejich počty vykazují vzrůstající tendenci a jsou regulovány ministerstvem
školství. Na vysokých školách mohou zdarma studovat studenti do 26ti let.
Poté si musí platit zdravotní pojištění a také školné.
Podle výzkumů OECD Češi upřednostňují vědecké, technické, inženýrské a
matematické obory. Pro Českou republiku je typické vysoké zastoupení
populace s ukončeným středoškolským vzděláním, zejména ve střední a
starší věkové kategorii. Naopak velmi malý je podíl mladých lidí, kteří mají
ukončené maximálně základní vzdělání (5 %).

http://www.msmt.c
z/mezinarodnivztahy/theeducation-systemin-the-czechrepublic
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8.3 VZHLED ČECHŮ
Evropané, včetně Čechů, jsou označováni za rasu europoidní neboli bílou.
Po fyzické stránce jsou jejími znaky světlé zbarvení kůže, úzký a často
kupředu vystupující nos, úzký nebo středně široký obličej s poměrně úzkými
rty. Muži dorůstají v průměru výšky 180 cm. Typ postavy je rozmanitý a
velmi závislý na věku, životním stylu a míře a typu sportovních aktivit jimi
provozovaných. U žen to platí také. Průměrně měří 167 cm. Češi patří mezi
pět nejvyšších národů ve světě. ČR patří v rámci Evropské unie k zemím s
větším počtem obézních lidí, tj. 19,3 % dospělých, oproti unijnímu průměru
15,9 %. Úprava zevnějšku závisí na mnoha proměnných, jako jsou móda,
životní styl, hodnotový systém, ekonomická stránka a osobnostní vlastnosti
jedince.

8.4 SPECIFIKA KOMUNIKACE, ETIKA
Pro Čechy je typická komunikace s vysokým podílem neverbálních sdělení,
jejichž význam musí partner vyvodit z kontextu. V neverbální komunikaci
dávají Češi přednost rezervovanějšímu přístupu, umírněnosti a nepříliš
impulzivní gestikulaci. Kromě již výše zmíněných pravidel bontonu je na
veřejnosti neslušné na někoho ukazovat prstem, otevírat ústa při údivu,
plivat na zem, říhat či tahat za rukáv někoho, s kým chceme mluvit – vždy je
vhodné počkat, až ten druhý domluví a vzít si slovo; není také vhodné
skákat někomu do řeči.

8.5 POVAHA
Češi jsou hrdí na to, že jsou členy národa a na českou historii. Kromě toho
jsou také pyšní na české osobnosti z oblasti umění, literatury, sportu, vědy a
techniky. Flexibilita, pružnost, vynalézavost, přizpůsobivost, to jsou
vlastnosti, na které jsou Češi pyšní. Takové vlastnosti pozitivně hodnotí i u
svých partnerů. Pro Čechy je typická nedůvěra téměř vůči všemu, co
neznají. Češi mají často tendenci prohřešovat se vůči všeobecným
pravidlům, časté je vymýšlení, jak obejít zákon, nařízení podobně. Přátelství
je pro Čechy zavazující, kladou důraz na konkrétní situace a specifické
lidské vztahy a také na dobrý pocit, který z toho pro ně vyplývá.
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8.6 STRAVA
České menu se obvykle skládá ze dvou nebo více chodů - prvním je
tradičně polévka. Hlavním chodem bývá pokrm složený z masa a přílohy.
Nejčastěji se používá maso vepřové, hovězí, kuřecí. Méně často rybí,
králičí. Tradičními pokrmy jsou vepřový řízek (smažený vepřový plátek
obalený v mouce, vejci a strouhance), vepřové s knedlíkem a se zelím,
pečené vepřové maso, různé guláše, smažený kapr nebo pečená sekaná.
Specialitou české kuchyně jsou omáčky s knedlíky, mnoho druhů koláčů a
pečiva.

Tradiční česká jídla – smažený vepřový řízek (nahoře vlevo), vepřové
s knedlíkem a zelím (nahoře vpravo) a guláš s houskovým knedlíkem.
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8.7 SPORT, VOLNÝ ČAS
Pracovní doba v ČR je stanovena na 8 hodin denně, 5 dní v týdnu.
Volného času tedy Češi mají zhruba 6,5 hodin denně. Nejvíce volna mají
pravidelně o víkendu (sobota a neděle). Mezi nejoblíbenější činnosti,
kterými Češi průměrně tráví 2 hodiny denně, patří sledování televize,
užívání PC a jiných médií, následují různé sportovní aktivity a četba.
Častěji než dříve vyplňuje jejich volný čas počítač. Individuálním koníčkům
se věnuje 90 % Čechů. Mladší ročníky také více sportují a více času tráví
zvyšováním odborných a jazykových znalostí.

Poznali jste historické osobnosti na úvodní straně? Zde jsou jejich jména
(uprostřed je český král a římský císař Karel IV).

Tomáš Baťa

J.A. Komenský

Božena Němcová

Antonín Dvořák

NEJSLAVNĚJŠÍ ČECH:

Karel IV.

Otto Wichterle

Emil Zátopek
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