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světového řádu. Praha 2001
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POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.)



1. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

POČET
HODIN

POZN.

ZÁŘÍ Státní moc, její smysl a funkce, 
působení státní moci, legalita a 
legitimita.
Pojem ideologie a jeho vývoj. 
Anarchismus jako politická ideologie.

- příprava na maturitu 
z politologie
- orientace 
v základních 
poznatcích politického
myšlení a politických 
ideologií
- schopnost diskuse, 
interpretace textů

6

ŘÍJEN Anarchismus jako politická ideologie.
Nacionalismus, fašismus a nacismus jako
politické ideologie.

8

LISTOPAD Feminismus a environmentalismus jako 
politické ideologie. 8

PROSINEC Ideové základy moderní demokracie a 
její esenciální principy. Demokracie 
moderní a antická

6

LEDEN Ideové základy moderní demokracie a 
její esenciální principy. Kritika 
demokracie z hlediska svobody a 
kompetence rozhodování (Thoreau, 
Tocqueville, Mill, Habermas).

8

2. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

POČET
HODIN

POZN.

ÚNOR Problematika totalitarismu – pojem 
totalitarismus, hlavní pojetí a myslitelé,
podstata totalitarismu

- příprava na maturitu 
z politologie
- orientace 
v základních 
poznatcích politického
myšlení a politických 
ideologií
- schopnost diskuse, 
interpretace textů

6

BŘEZEN Teorie společenské smlouvy - definice a 
hlavní východiska (Hobbes, Locke, 
Rousseau).                                           
Politický pluralismus, pravice a levice, 
politické strany a volební systémy

8

DUBEN Pravice a levice, politické strany a 
volební systémy.                                   
Veřejné mínění a jeho výzkum, úskalí 
výzkumů veřejného mínění

8

KVĚTEN Konec dějin vs. střet civilizací 
(Fukuyama vs. Huntington) 8

ČERVEN Konec dějin vs. střet civilizací 
(Fukuyama vs. Huntington), opakování 6



Hodnocení studentů:

Maturující studenti budou hodnoceni pravidelným ústním zkoušením (známka o váze 1.0) z 
látky v rozsahu maturitních okruhů. Dále se na ně vztahuje to samé, co platí pro nematurující 
studenty.

Nematurující studenti budou hodnoceni za své originální úvahy na zadaná politologická a 
politicko-filosofická témata (známka o váze 1.0 či 0.75), za ústní prezentace zadaných témat s
pomocí ppt. prezentace (váha 1.0), za prezentaci přečteného díla ze seznamu literatury (váha 
1.0), za výraznější účast v diskusi (váha 0.25 či 0.5) a za doplňkové hry – znalostní kvízy 
apod. (váha 0.25 či 0.5).


