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Metodické listy – Politologie 
 

Politologie 
 
Cíl: 
Cílem je získat znalosti z oboru politologie, týkající se základních pojmů a klíčových oblastí 
veřejného a politického života.  
 
Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: 
Kurz má umožnit studentům základní orientaci v oblasti politické teorie, stranických a 
volebních systémů a politické ideologie. 
 
Prerekvizity:  
 
Obsah předmětu: 
V první části se budeme zabývat obecně vznikem politické vědy a jejím vývojem do 
současnosti. Zároveň si přiblížíme i hlavní rysy stávajících politických systémů, funkce a 
podoby současných států a zmíníme se také o problematice moci a autority. V druhé části se 
zaměříme na demokracii a její vývoj. Ukážeme si rozdíly mezi přímou a zastupitelskou 
demokracií, budeme hovořit o ideji občanských práv a nakonec se podíváme blíže i na hlavní 
stávající formy demokratických států. V poslední části se pak budeme věnovat přehledu 
hlavních politických ideologií a jejich vlivu na utváření moderní společnosti.  
 
Osnova předmětu: 

- Zkoumání politiky a její vývoj. 
- Současné analýzy politiky. 
- Politický systém, moc a autorita. 
- Funkce a formy státu. 
- Historie demokracie a její vývoj v evropském prostředí. 
- Druhy demokracie (přímá/zastupitelská). 
- Idea občanských práv a myšlenka rovnosti, demokratická kontrola. 
- Parlamentní, prezidentské a poloprezidentské systémy 
- Politická strana a její vymezení 
- Teorie „Cleavages“ 
- Volební systémy 
- Systémy politických stran 
- Levice, pravice, střed. 
- Politické ideologie 

 
Literatura: 
Adamová, K., Křižkovský, L.: Politologie. Praha: Codex Bohemia, 1997. 
Říchová, Blanka: Úvod do současné politologie, Portál, Praha 2002 
Dahl, Robert: O demokracii, Portál, Praha 2001 
Heywood, A.: Politologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2004.  
Heywood, Andrew: Politické ideologie, Eurolex Bohemia, Praha 2005 
Krejčí, O.: Nová kniha o volbách. Praha: Professional Publishing, 2006. 
Machiavelli, N.: Vladař. – libovolné vydání. 
Novák, Miroslav: Systémy politických stran, Sociologické nakladatelství, Praha 1997 
Ústava České republiky – libovolné vydání platné Ústavy. 
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Metodické listy – Politologie 
 

Metodický list číslo 1 
___________________________________________________________________ 
Název tématického bloku: Politika a politická věda 

 

Cíl: 
Seznámení se základními pojmy současné politické vědy, jejím historickým vývojem a 
rámcem politického systému.  
 

Dílčí témata: 
- Zkoumání politiky a její vývoj. 
- Současné analýzy politiky. 
- Politický systém, moc a autorita. 
- Funkce a formy státu. 

 
Literatura: 
Heywood, A.: Politologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2004.  
Říchová, Blanka: Úvod do současné politologie, Portál, Praha 2002 
Adamová, K., Křižkovský, L.: Politologie. Praha: Codex Bohemia, 1997. 
 
Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: 
Vznik a vývoj politologie jakožto vědy 
Jaký je vztah mezi mocí a autoritou 
Historické chápání společnosti a politiky 
Aristotelova definice politických režimů 
Podoby současných států 
 
Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů:  
Legitimita, moc, autorita 
Tyranie, oligarchie, demokracie, monarchie, aristokracie, polyteia 
Přirozený stav a vývoj jeho chápání u T. Hobbese a J. J. Rousseaua  
Teorie společenské smlouvy 
 
Pokud jste zvládli tento tématický celek, pokuste se o vlastní formulaci odpovědí na tyto 

problémové okruhy:  
Jaké jsou formy pozitivních a negativních režimů podle Aristotela? 
Jaký byl vývoj chápání tzv. přirozeného stavu? 
Co označuje v politické teorii pojem společnská smlouva?  
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Metodické listy – Politologie 
 

Metodický list číslo 2 
 ___________________________________________________________________ 
Název tématického bloku: Demokracie a její vývoj 
 

Cíl: 
Seznámení s vývojem demokracie, jejích druhů a konkrétních podob, které v současnosti 
nabývá.  
 
Dílčí témata: 

- Historie demokracie a její vývoj v evropském prostředí. 
- Druhy demokracie (přímá/zastupitelská). 
- Idea občanských práv a myšlenka rovnosti, demokratická kontrola. 
- Parlamentní systémy 
- Prezidentské systémy 
- Poloprezidentské systémy 

 
Literatura: 
Adamová, K., Křižkovský, L.: Politologie. Praha: Codex Bohemia, 1997. 
Říchová, Blanka: Úvod do současné politologie, Portál, Praha 2002 
Dahl, Robert: O demokracii, Portál, Praha 2001 
Heywood, A.: Politologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2004.  
Machiavelli, N.: Vladař. – libovolné vydání. 
Novák, Miroslav: Systémy politických stran, Sociologické nakladatelství, Praha 1997 
 
Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: 
Chápání demokracie v antickém Řecku a dnes 
Přímá a zastupitelská demokracie, jejich odlišnosti a techniky přímé demokracie, které 
používáme i dnes 
Odlišnosti parlamentního a prezidentského systému 
Pružné a striktní oddělení výkonné a zákonodárné moci  
 
Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů:  
Občanství 
Přímá demokracie 
Referendum, plebiscit, přímá volba, primárky 
Oddělení výkonné a zákonodárné moci  
 
Pokud jste zvládli tento tématický celek, pokuste se o vlastní formulaci odpovědí na tyto 

problémové okruhy:  

Které techniky př ímé demokracie se dnes využ ívají? 
Co je to imperativní mandát? 
Jaký je rozdíl mezi prezidentským a parlamentním systémem?  
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Metodické listy – Politologie 
 

Metodický list číslo 3 
 ___________________________________________________________________ 
Název tématického bloku: Stranické a volební systémy 

 
Cíl: 
Seznámení s postavením a funkcí stran v politickém systému, nejčastějšími variantami 
volebních metod a možnostmi stranických systémů.  
 
Dílčí témata: 

- Politická strana a její vymezení 
- Teorie „Cleavages“ 
- Volební systémy 
- Systémy politických stran 

 
Literatura: 
Heywood, A.: Politologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2004.  
Novák, Miroslav: Systémy politických stran, Sociologické nakladatelství, Praha 1997 
Krejčí, O.: Nová kniha o volbách. Praha: Professional Publishing, 2006. 
Adamová, K., Křižkovský, L.: Politologie. Praha: Codex Bohemia, 1997. 
Říchová, Blanka: Úvod do současné politologie, Portál, Praha 2002 
 
Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: 
Jakým způsobem je definována politická strana 
Teorie „Cleavages“ neboli konfliktní štěpení uvnitř společnosti  
Jaké jsou základní charakteristiky většinového a poměrného volebního systému 
Duvergerovy zákony týkající se vztahů volebních a stranických systémů 
Sartoriho typologie stranických systémů  
 
Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů:  
Politická strana 
Relevantní strana, koaliční a vyděračský potenciál 
Většinový volební systém 
Poměrný volební systém  
Duvergerovy zákony 
Monopartismus, bipartismus, multipartismus  
 
Pokud jste zvládli tento tématický celek, pokuste se o vlastní formulaci odpovědí na tyto 

problémové okruhy:  
Uveďte základní funkce politické strany. 
Jaké hlavní typy volebních systému známe? Jaké jsou mezi nimi rozdíly? 
Jak zní Duvergerovy zákony týkající se vztahů volebních a stranických systémů? 
Jak vypadá typologie stranického systému podle G. Sartoriho? 
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Metodický list číslo 4 
 ___________________________________________________________________ 
Název tématického bloku: Základní politické ideologie 
 

Cíl: 
Seznámení s klíčový,i ideologiemi evropského politického prostoru, jejich vymezení a 
vzájemné vztahy.  
 
Dílčí témata: 

- Levice, pravice, střed. 
- Konzervatizmus 
- Liberalismus 
- Socialismus 
- Fašismus a nacismus 
- Komunismus 
- Anarchismus 

 

Literatura: 
Heywood, Andrew: Politické ideologie, Eurolex Bohemia, Praha 2005 
Adamová, K., Křižkovský, L.: Politologie. Praha: Codex Bohemia, 1997. 
 
Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: 
Svoboda, rovnost, spravedlnost  
Politické ideologie a jejich významní představitelé 
 

Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů:  
Pozitivní a negativní svoboda  
Sociální spravedlnost 
Laissez-faire 
Konzervatizmus, Liberalismus, Socialismus, Fašismus a nacismus, Komunismus, 
Anarchismus 
 
Pokud jste zvládli tento tématický celek, pokuste se o vlastní formulaci odpovědí na tyto 

problémové okruhy:  
Jaké jsou hlavní ideologie v evropském politickém prostoru? 
Které instituce pokládá konzervatizmus za klíčové? 
Co je základem liberalismu? 
V čem se liší fašismus od nacismu? 
Na jaké třídy dělí společnost marxismus? 


