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Život každého �lov�ka je �asov� omezen okamžiky narození a smrti. Ta doba je 

u n�koho kratší, u jiného delší, ale každý �lov�k se snaží, aby jeho život byl co nejp�íjemn�jší 
a aby m�l co nejmén� t�žkostí. Na to, jak �lov�k život prožije, p�sobí vedle jeho vlastní 
aktivity také okolí – kde a s kým žije a v jaké spole�nosti. 

�lov�k se chce na zp�sobu svého života aktivn� podílet. Chce mít vliv na �ízení 
spole�nosti. Jednou z forem, jak se �lov�k m�že podílet na d�ní kolem sebe, je demokracie. 
Tento pojem pochází ze starého �ecku a znamená, že na moci ve stát� se podílejí všichni lidé 
(nap� Athény a p�ímá demokracie). Ostatn� slovo demokracie pochází z �eckých slov démos – 
lid a krató – vládnout. 

Každý z vás se slovem demokracie ur�it� setkal a m�že se zamyslet na tím, co 
všechno m�že znamenat. 
 
 

Návrhy témat: 
 

1. Demokracie a její uplat�ování 
 
Demokracie jako zp�sob �ízení spole�nosti se vyvíjela v pr�b�hu historie lidstva. Její 

chápání se v podstat� nelišilo, ale m�lo r�zné projevy. Od pod�ízení menšiny v�tšin� až po 
uznání svobody a rovnosti ob�an� ve spole�nosti. Doklad� najdeme v jednotlivých 
spole�enských formacích dostatek. Zamysleme se nad tím, jak byla uplat�ována moc 
v prvobytn� pospolné spole�nosti, v období otroká�ství, feudalismu, kapitalismu �i 
socialismu. Byla to vždy demokracie? A jak byla demokracie potla�ována v období válek a 
okupací? Pro� docházelo k revolucím, povstáním a p�evrat�m?  
 

2. Demokracie a vzd�lání 
 
Jedním ze základních princip� demokracie je možnosti získat vzd�lání. Pro v�tšinu z nás 

to je dnes samoz�ejmost, ale v r�zných �ástech sv�ta a v pr�b�hu vývoje lidské spole�nosti 
tomu tak vždy nebylo a není. O dostupnosti vzd�lání m�že rozhodovat spole�enské postavení, 
pohlaví, jazyk, peníze atd.  

U nás je dostatek p�íležitostí, jak doložit možnosti p�ístupu mladých lidí ke vzd�lání. Díky 
Karlu IV máme jednu z nejstarších univerzit v Evrop�, dostate�n� známé je p�sobení u�itele 
národ� J. A. Komenského nebo zavedení povinné školní docházky Marií Terezií.  
 

3. Demokracie a p�ístup lidí k informacím (od historie k sou�asnosti) 
 
Každý �lov�k pot�ebuje k životu dostatek kvalitních a v�asných informací. To není dáno 

pouhou zv�davostí, ale nutností pro vytvo�ení správné p�edstavy o okolním sv�t�. Celý proces 
p�edávání informací ovliv�uje �ada vliv�. Informace se p�edávaly nejprve pouze ústn� a tedy 
se zna�ným zpožd�ním a ob�as i zkreslením, pozd�ji p�ibyly psané a tišt�né informace. Dnes 
jsou dostupné informa�ní služby v nejr�zn�jších podobách. Vždy je však d�ležité, aby 
informace byly pravdivé. Od dob nejstarších vydavatel� novin (Kramerius) a noviná�� 
(K. H. Borovský) až po dnešek bojuje lidstvo s cenzurou. Vždy byly n�které vybrané 
informace dostupné pouze pro n�koho. Dnes samoz�ejm� ovliv�uje p�ístup k informacím 
technika. Nikdo si už ani nedovede p�edstavit život bez rádia, televize, internetu atd.  



4. Demokracie, osobnost �lov�ka a kultura 
 
Mnoho národ� se v pr�b�hu svého vývoje setkalo s nadvládou a národnostním útlakem. 

�eši se na tém�� �ty�i sta let dostali do podru�í Habsburk�, kdy nebylo možné svobodn� 
používat náš jazyk, �eská kultura postupn� zanikala. K pozvolné obnov� došlo až v období 
národního obrození. Hlavním úkolem tehdy bylo pozvednout vzd�lanost a motivovat 
obyvatele �eských zemí k národní uv�dom�losti. Mezi naše obrozence pat�ili nap�íklad 
J. Jungmann, J. K. Tyl, K. H. Mácha, B. N�mcová, K. J. Erben, J. E. Purkyn�, J. S. Presl, M. 
D. Rettigová a �ada dalších. Vzniklo Národní divadlo („národ sob�“), Královská �eská 
spole�nost nauk, �eská expedice, byly zakládány r�zné spolky, za�aly vycházet �eské noviny, 
vznikala �eská literatura. 
 
 

5. Uplat�ování podílu �lov�ka na demokracii 
 
P�vodním významem demokracie je vyjád�ení možnosti �lov�ka ú�astnit se �ízení 

spole�nosti. P�vod slova demokracie je v �eckém démos – lid a krató – vládnout. V sou�asné 
dob� je u nás demokracie uplat�ovaná jako p�ímá a nep�ímá (možnost volit a být volen) 
vytvo�ením tradi�ního ob�anského práva a d�lenou státní mocí (zákonodárnou, výkonnou a 
soudní), která vychází z lidu.  
     To je možno doložit filatelistickým materiálem k jednotlivým volbám – po roce 1918, 
1948 a 1989 a k p�edstavitel�m zvoleným v t�chto volbách (T. G. Masaryk, K. Gottwald a 
další). Bylo by také ur�it� zajímavé doložit využívání demokracie k vlastnímu prosp�chu 
zvolených zástupc� (korupce, úplatká�ství, rozkrádání majetku státu, firem, jednotlivc� atd.). 
 
 
Vlastní zpracování tématu dává spoustu možností p�i využití zde uvedených p�íklad� 
(celkov� nebo se zam��ením na vybrané téma). Bylo by dobré, kdybyste uplatnili své názory 
na realizaci demokracie v sou�asné dob� v naší zemi (kladné i záporné), jak na vás p�sobí 
d�ní kolem vás, jak ovliv�uje vaši rodinu ap., co se vám líbí co ne. U n�kterých témat 
doporu�ujeme využít internetu. 

 

 

Organizace olympiády 

 

 Sout�žící si podle vlastního uvážení rozmyslí a p�ipraví  miniexponát (albové listy) 
pro kroužkové, oblastní i národní kolo FO. Zárove� si opat�í a p�inesou vlastní filatelistické 
materiály, které pot�ebují k jeho vytvo�ení. Protože je téma velmi široké, bude stejn� jako 
v minulém ro�níku olympiády možno použít r�znorod�jší filatelistický materiál. To znamená, 
že sout�žící mohou využít známky všech zemí sv�ta a v p�im��ené mí�e i ostatní vhodný 
filatelistický materiál. Tím budou mít stejné podmínky, jako když tvo�í velký výstavní 
exponát. 

  Sout�žící sm�jí používat písemné pom�cky pro tvorbu albových list�. Albové listy 
mohou být nahrazeny b�žným kancelá�ským papírem formátu A4. 

 I v letošním roce bude usp�ádána sout�ž v tvorb� albových list� na po�íta�i. Protože 
zna�ná �ást mladých filatelist� ráda pracuje na PC, bude mít možnost vytvo�it miniexponát 
v elektronické podob� na po�íta�i. Výhodou takového exponátu je, že se v n�m m�že použít i 



jinak absolutn� nedostupný materiál, který lze získat pouze jako kopii originálu. Bližší 
informace k sout�ži budou zve�ejn�ny spole�n� se zadáním FO. 

 

 Kroužková kola, oblastní kola a národní kolo FO se skládají ze dvou �ástí. Jsou to 
testy ze všeobecných filatelistických znalostí a znalostí tématu olympiády a tvorba albových 
list� (miniexponátu). Tématické znalosti se tedy budou prov��ovat nejenom tvorbou 
miniexponátu, ale také formou testu. Obdobn�, jako v d�ív�jších ro�nících FO, budou do testu 
za�azeny otázky vztahující se k tématu olympiády, které vycházejí z b�žných znalostí žák� 
základních a st�edních škol. Filatelistický test obsahuje 15 otázek ze všeobecných 
filatelistických znalostí a 5 otázek z  tematických znalostí a je možno za n� získat maximáln� 
40 bod� (jednotlivé otázky mohou mít podotázky, t�žší otázky mohou být dotovány v�tším 
po�tem bod�). Miniexponáty hodnotí p�t juryman� a každý z nich m�že ud�lit maximáln� 20 
bod�. Nejnižší a nejvyšší hodnocení se vždy škrtá a sou�et zbývajících t�í dává celkové 
hodnocení. V rámci hodnocení miniexponátu je bodov� zvláš� vy�len�no jeho tematické 
zpracování. Tím si sout�žící ov��í, do jaké míry zvládl téma olympiády. P�itom na tematické 
zpracování miniexponátu p�ipadne asi polovina z celkového po�tu možných bod�. P�i 
hodnocení miniexponátu používá jury zvláštních tabulek.  

Dobu vymezenou pro tvorbu miniexponátu a možnost používání písemných pom�cek 
pro jejich tvorbu si KMF a oblasti stanoví samy. P�i národním kole se p�edpokládá asi dv� a 
p�l hodiny. 

 
 

 

 

 


