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Antické ekonomické vztahy

Období staroorientálních stát ů

• 4.-2. tisíciletí př. n. l.
• palácové hospodářství
• chrámové hospodářství
• otrokářství
Klasické antické m ěstské státy

• 1. tisíciletí př. n. l.-5. st. n. l.
• starověké Řecko
• starověký Řím Corvax; Knossos storages 

PA067360; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubo
r:Knossos_storages_PA067360.J

PG

Pozůstatky paláce v Knóssu



Antické ekonomické vztahy

Období staroorientálních stát ů

• agrární společnosti
• říční kultury 

(Mezopotámie, Egypt, 
Protoindická říše, Čínská 
říše)

• tři společenské vrstvy: 
aristokracie, svobodní 
občané, otroci             
(viz. Chammurapiho 
zákoník)

Oblast Mezopotámie

Karl Musser; Tigr-euph.png; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:Ti

gr-euph.png; CC BY-SA 2.5



Antické ekonomické vztahy

• moc aristokracie dána 
pozemkovým vlastnictvím

• ekonomické vztahy řídili 
kněží nebo panovník

• počátek využití práce 
otroků

• počátek využívání peněz

Chammurapiho zákoník

Rama; Code-de-Hammurabi-1.jpg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Code
-de-Hammurabi-1.jpg; CC BY-SA 2.0 FR



Antické ekonomické vztahy

Antické Řecko
• zemědělství, řemesla, 

obchod a námořní obchod
• peníze
• středomořská kolonizace
První filozoficko-ekonomické 
teorie:
• Epikúrův hedonistický 

princip
• Princip obecného blaha 

Oblast kolonizace Řeků.

Benutzer; AntikeGriechen1.jpg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AntikeGriech

en1.jpg; CC BY-SA 3.0
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Řecké ekonomické myšlení

• Homér – bohatství 
vzniká z válečné kořisti, 
obchodu a zemědělství

• Hésiodos – zdrojem 
bohatství je práce           
v zemědělství

• Solón – zastánce 
středních vrstev (zákaz 
prodeje Atéňanů do 
otroctví

Homér

JW1805; 
Homer British Museum.jpg; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Homer_B
ritish_Museum.jpg; 



Antické ekonomické vztahy

• Xenofón – spis 
„Oikonomikos“ 
(zdrojem bohatství je 
zemědělství)

• otroci mají pracovat, 
svobodní mají 
obchodovat

• hodnota zboží je dána 
jeho užitkem

• peníze mají směnnou 
hodnotu

Xenofón

Gabor; Xenophon.jpg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Xenophon.jpg



Antické ekonomické vztahy

• Platón
• ideální stát = sociální 

utopie (sofokracie)
• 3 společenské vrstvy
• pohrdal fyzickou prací
• první teorie komunismu –

založen na práci otroků

Platón

Marie-Lan Nguyen; Plato Silanion Musei Capitolini MC1377.jpg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plato_Silanion_Musei_Capitolini_MC1377.jpg; CC BY 2.5



Antické ekonomické vztahy

• Aristotelés
• žák a kritik Platóna
• spisy „Politika“ a „Etika 

Nikomachova“ – úvahy  
o hodnotě zboží, směně, 
ceně a penězích

• peníze jsou prostředkem 
směny, ne mírou 
bohatstvím

Aristotelés

Eric Gaba; Aristoteles Louvre.jpg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aristoteles_Louvre

.jpg; CC BY-SA 2.5



Antické ekonomické vztahy

• ekonomika = 
hospodářská činnost, 
která uspokojuje 
potřeby lidí

• chrematistika = 
pouhé hromadění 
peněz pomocí lichvy 
a obchdu

Aristotelés – římská kopie

Jastrow; Aristotle Altemps Inv8575.jpg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg



Antické ekonomické vztahy

Antický Řím
• nadnárodní říše
• mnoho porobených otroků
• zemědělství – velkostatky 

(latifundie)
• systém provincií
Římské ekonomické myšlení

• Cato starší
• spis „O zemědělství“ –

vyvolávat spory mezi otroky

Cato starší

autor neznámý;
Marco Porcio Caton Major.jpg; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mar
co_Porcio_Caton_Major.jpg 



Antické ekonomické vztahy

• Varro
• spis „Tři knihy                 

o zemědělství“ – kritika 
latifundistů + doporučil 
kupovat otroky z různých 
zemí

• Columella
• motivovat otroky dobrým 

zacházením a pronajímat 
pozemky

• brat ři Gracchové

Lucius Junius Moderatus 
Columella

Jean de Tournes;
Lucius Junius Moderatus Columella.jpg; 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lucius_Junius_Moderat
us_Columella.jpg 



Antické ekonomické vztahy

Úkoly:
1. Popiš rozdíl mezi palácovým a chrámovým 

hospodářstvím.
2. Co znamená pojem „říční kultury“?
3. Vysvětli rozdíl mezi Epikúrovým hedonistickým 

principem a principem veřejného blaha.
4. Časově zařaď řecké a římské autory ekonomického 

myšlení.
5. Co je to Oikonomikos?
6. Co je to chrematistika?
7. Co je to sociální utopie?
8. Popiš reformy bratří Gracchů.



Antické ekonomické vztahy

Zdroje:
• KRÁLÍK, Oldřich. Vývoj ekonomického myšlení. Brno: 

CERM akademické nakladatelství, 1998, 32 s. Item. 
ISBN 80-720-4069-3.

• EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. 
Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. Odmaturuj!.       
ISBN 80-86285-68-5.

• http://cs.wikipedia.org

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na
všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá

autorskému zákonu.


