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Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin 
ekonomických vztahů v období 19. století – negativní 
reakce na ekonomický liberalismus



Ekonomická teorie Karla Marxe

• Karl Marx
• Německo, 1818 – 1883
• ekonom, filozof, politolog, 

sociolog – kritika anglické 
politické ekonomie

• aktivně se účastnil 
mezinárodních dělnických 
hnutí => spolu s přítelem 
Friedrichem Engelsem

• marxismus vědecké teorie 
komunistického hnutí

K. Marx

autor neznámý; Karl Marx 001.jpg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:

Karl_Marx_001.jpg
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• ekonomické učení 
obsaženo v dílech 
„Manifest“ (1849), „Kapitál“ 
(1867) a „Ke kritice 
politické ekonomie“ (1859)

• analýza ekonomických 
vztahů => pochopení 
ekonomických vztahů je 
cestou k pochopení 
společnosti

Titulní strana 1. dílu,
1. vydání Kapitálu

Karl Marx; Das Kapital, Karl Marx, Titelseite; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kapital_titel_bd1.png
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• základním ekonomickým 
jevem je existence tzv. 
ekonomické nadhodnoty , 
jež je příčinou sociální 
(mocenské) i ekonomické 
nerovnosti => podstata 
vzniku třídní spole čnosti

• cílem bylo vyvolat sociální 
konflikt => vytvořit beztřídní 
společnost.

Bedřich Engels – přítel K. Marxe

autor neznámý; Engels.jpg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Engels.jpg
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Marxova periodizace d ějin:
• spole čensko -ekonomické formace:

1) prvobytně pospolná společnost
2) otrokářská společnost 
3) feudální společnost 
4) kapitalistická společnost
5) socialistická společnost

• cílem třídního boje je beztřídní ekonomicky 
spravedlivá společnost
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Úkoly
1. Co je to marxismus?
2. Charakterizuj dělnické hnutí v 19. století před a po teorii 

Karla Marxe.
3. Co je to ekonomická nadhodnota a proč byla podle Karla 

Marxe nespravedlivě přerozdělována?
4. Co je to třídní společnost?
5. Proč má proběhnout třídní konflikt (třídní boj)?
6. Co jsou to společensko-ekonomické formace a proč je 

tak Karl Marx nazval?
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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.


