
 

 

TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2018/19) 
 

PŘEDMĚT Maturitní politologie 

TŘÍDA/SKUPINA septima, oktáva 

VYUČUJÍCÍ Mgr. Vladimír Ješko, Ph.D. 

ČASOVÁ DOTACE 2 hod./týden 

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - 
ZÁKLADNÍ 

David, Roman: Politologie. Olomouc 2002 
 
Fukuyama, Francis: Konec dějin a poslední člověk. Praha 2002 
 
Heywood, Andrew: Politické ideologie. Plzeň 2008 
 
Huntington, Samuel: Střet civilizací. Boj kultur a proměna 
světového řádu. Praha 2001 
 
Miller, David (editor): Blackwellova encyklopedie politického 
myšlení. Brno 1995 
 
Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod. ÚZ - 
Úplné znění č. 612 podle stavu k 12.2. 2007. Ostrava-Hrabůvka 

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. pololetí 
 

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 

POČET 
HODIN 

POZN. 

ZÁŘÍ Politologie jako věda - vymezení oboru, 
metody politologie, základní pojmy, díla 
a osobnosti, vznik politologie ve světě a 
u nás. 
Všeobecná státověda – zakladatelé, 
pojem stát, definice státu, 
charakteristiky moderního státu a státní 
moci, vznik a zánik státu. 

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

6 

 

ŘÍJEN Všeobecná státověda – zakladatelé, 
pojem stát, definice státu, 
charakteristiky moderního státu a státní 
moci, vznik a zánik státu. 
Kritika demokracie z hlediska svobody a 
kompetence rozhodování (Thoreau, 
Tocqueville, Mill, Habermas). 

8 

 

LISTOPAD Krize demokracie v současném světě. 
Dilemata demokracie: svoboda versus 
rovnost a sociální spravedlnost  

8 
 

PROSINEC Politické ideologie: pojem ideologie, 
liberalismus jako politická ideologie. 

6 
 

LEDEN Liberalismus jako politická ideologie 
(charakteristika, vývoj, hlavní směry a 
osobnosti). 
Konzervatismus jako politická ideologie 
(charakteristika, vývoj, hlavní směry a 
osobnosti). . 
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2. pololetí 
 

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 

POČET 
HODIN 

POZN. 

ÚNOR Konzervatismus jako politická ideologie 
(charakteristika, vývoj, hlavní směry a 
osobnosti). 

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

6 
 

BŘEZEN Socialismus jako politická ideologie 
(charakteristika, vývoj, hlavní směry a 
osobnosti), marxismus a jeho vývoj, 
současné levicové myšlení. 

10 

 

DUBEN Socialismus jako politická ideologie 
(charakteristika, vývoj, hlavní směry a 
osobnosti), marxismus a jeho vývoj, 
současné levicové myšlení. 
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KVĚTEN Nacionalismus, fašismus a nacismus jako 
politické ideologie. 
Veřejné mínění a jeho výzkum, teorie 
veřejného mínění, úskalí výzkumů 
veřejného mínění. 

10 

 

ČERVEN Veřejné mínění a jeho výzkum, teorie 
veřejného mínění, úskalí výzkumů 
veřejného mínění. 
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