
4.9.38. Úvod do politologie II 

Dvouletý volitelný předmět Úvod do politologie pro 3. ročník, resp. septimu (2 hodiny týdně) 

orientuje žáka ve vývoji politického myšlení a představuje mu jednotlivé myslitele, kteří 

ovlivnili vývoj společnosti a politických teorií. Zároveň se analyzují základní politologické 

pojmy a jednotlivé politické doktríny a ideologie. Respektuje se pestrost a pluralita. Tento 

volitelný předmět je vhodný pro zájemce o studium politologie, práv a dalších humanitních 

oborů. 

Výchovné strategie: 

Brainstorming, kooperace, diskuze, referát, interpretace textů, učíme se navzájem, internet, 

filmová projekce. 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Role médií v moderních dějinách 

 Účinky mediální produkce a vliv médií 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Globalizační a rozvojové procesy 

 Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 

 Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Psychosociální aspekty interkulturality 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sociální komunikace 

 Spolupráce a soutěž 

Klíčové kompetence 

Kompetence sociální a personální  

 účinně spolupracuje ve skupině 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 

 dohodne se o práci, jejím průběhu a výsledcích 

 pochopí druhého a pomůže mu 

 spoluvytváří pohodovou a přátelskou atmosféru 

 dodržuje stanovená pravidla a zásady bezpečnosti práce 

 osvojí si umění sebeúcty a úcty k ostatním 

 zvládá práci ve skupině 

Kompetence k podnikavosti 

 efektivně promýšlí vlastní práci i práci druhých 

 při samostatné práci se koncentruje na pracovní výkon a jeho dokončení 

 chápe práci jako proces, kontinuální a dlouhodobou záležitost 



Kompetence občanská 

 posuzuje události veřejného života a respektuje různorodost hodnot a názorů 

Kompetence k řešení problémů 

 interpretuje získané poznatky, nachází argumenty a formuluje závěry 

 osvojí si základní myšlenkové operace 

 samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení 

 při samostatném řešení problémů využívá své individuální schopnosti a získané 

vědomosti 

 rozpozná problém, uplatňuje při řešení problému vhodné metody, vědomosti a 

dovednosti 

 diskutuje o výsledcích 

Kompetence k učení 

 chápe přínos osvojení cizího jazyka 

 motivuje se pro další učení a pozitivně hodnotí přínos učení pro svůj další život 

 systematizuje vědomosti a dovednosti, vědomě je používá pro svůj další rozvoj a 

uplatnění v praxi 

3. ROČNÍK - DOTACE:  2, VOLITELNÝ  

ÚVOD DO POLITOLOGIE 

Výstupy učivo 

žák umí charakterizovat politologii jako 

vědní disciplínu 

využívá politologické termíny 

uvádí základní formy politické participace 

zná politický systém 

chápe podstatu demokracie 

orientuje se v oblasti lidských práv 

rozlišuje mezi jednotlivými ideologickými 

systémy 

své poznatky umí aplikovat na aktuální dění 

ve společnosti 

Vznik politologie, představitelé myšlení o 

politice, politika, politické strany, volební 

systémy, demokracie, lidská práva, politické 

doktríny a ideologie 

4. ROČNÍK - DOTACE:  2, VOLITELNÝ  

POLITOLOGIE 

Výstupy Učivo 

rozlišuje mezi jednotlivými formami státu 

vysvětlí principy moderní ústavnosti 

orientuje se v Ústavě ČR a LZPAS 

charakterizuje proměny současného světa 

Vznik a formy státu, představitelé politické 

filosofie, Ústava ČR, LZPAS, mezinárodní 

vztahy, mezinárodní organizace, globalizace 



své poznatky umí aplikovat na aktuální dění 

ve společnosti 

 


