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Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin 
ekonomických vztahů v období průmyslové revoluce       
(18.-19. století).



Anglická politická ekonomie I.

Opakování pojmů z minulých DUMů:

 merkantilismus

 aktivní obchodní/peněžní bilance

 obchodní trojúhelník

 cenová revoluce

 tranzitní obchod

 neekvivalentní obchod

 Fyziokraté
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• vzniká v Anglii na konci 

18. století

• reaguje na nedostatky 

merkantilistických 

ekonomik a zároveň na 

liberální myšlenky 

fyziokratů

• východisko z nedostatků 

merkantilismu a přílišné 

liberálnosti fyziokratů

James Watt, zdokonalitel 

parního stroje

Henry Howard; James Watt; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sou

bor:James_Watt_by_Henry_Ho

ward.jpg
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• inspirovali se 

přirozenoprávními 

teoriemi (J. Locke, 

D. Hume)

• první fáze průmyslové 

revoluce

• Anglie – průmyslová 

velmoc

• ekonomický liberalismus

• kapitalismus

• materiální výroba

Náčrt parního stroje

Panther; Steam engine in 

action.gif; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soub

or:Steam_engine_in_action.gif
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• William Petty

• vychází z předchůdců

anglické politické 

ekonomie

• spoluzakladatel klasické 

politické ekonomie

• zdrojem bohatství je

materiální výroba

W. Petty

Jean-Victor Poulin; William 

Petty.png; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor

:William_Petty.png
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• hodnotu výrobku určuje 

práce, vynaložená na jeho 

výrobu 

• dvojí cena zboží:

a) přirozená cena – je dána 

množstvím práce a nákladů 

potřebných na výrobu 

daného zboží

b) politická cena – cena, za 

kterou se zboží prodává 

(tržní)

Anglická Textilní továrna v Asii.

autor neznámý; COLLECTIE 

TROPENMUSEUM Bontweverij 

weefzaal Garoet Preanger TMnr 

10014348.jpg; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:COL

LECTIE_TROPENMUSEUM_Bontwev

erij_weefzaal_Garoet_Preanger_TMnr_

10014348.jpg; CC BY-SA 3.0
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• cíl → co nejvyšší rozdíl mezi politickou               

a přirozenou cenou (minimalizovat výrobní 

náklady a maximalizovat prodejní cenu)

• v Anglii to průmyslníci zajišťovali díky levným 

surovinám z kolonií a levné pracovní síle

Továrna na textilní stroje z 19. století

autor neznámý; Howard and 

Bulloughs Factory 

TM152.png; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/So

ubor:Howard_and_Bulloughs

_Factory_TM152.png
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Úkoly:

1. Co jsou to přirozenoprávní teorie?

2. Charakterizuj Anglii v druhé polovině 18. století?

3. Co je podstatou průmyslové revoluce?

4. Vysvětli pojem dvojí cena zboží.

5. Co je cílem materiální výroby?

6. Jak angličtí průmyslníci zajišťovali maximální míru zisku 

z materiální výroby?
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na

všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá

autorskému zákonu.


