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ŠVP výstupy
Tematický celek - Politologie jako vědní obor
Vymezí politologii jako vědní disciplínu
Tematický celek - Stát a jeho státoprávní a samosprávní funkce
Rozlišuje a porovnává historické i současné typy států, na konkrétních příkladech rozliší
různé formy státu
Vymezí pojem státu, popíše jeho vznik a vývoj, vymezí účel a funkci státu
Uvádí, jak lze získat české státní občanství a jak ho lze pozbýt
Vysvětlí, jaké jsou základní charakteristiky právního státu
Popíše základní symboly české státnosti a objasnit jejich význam
Popíše základní články státní správy a samosprávy v ČR, na příkladech rozliší jejich
pravomoci
Vysvětlí úlohu místní samosprávy pro občany, na příkladech uvede, jak se mohou
občané podílet na správě a samosprávě obce
Tematický celek - Státní moc
Charakterizuje pojem moci a politické moci, na konkrétních příkladech rozliší jejich
význam
Objasní na příkladech pojem legitimity moci
Charakterizuje hlavní subjekty státní moci ČR, popíše náplň jejich činnosti
Objasní proces tvorby a schvalování zákonů v ČR
Zdůvodní dělbu státní moci
Tematický celek - Svoboda, demokracie
Vyloží podstatu demokracie, porovná postavení občana v demokratickém a totalitním
státě
Rozliší základní formy demokracie (zastupitelská, přímá, většinová, pluralitněkonsensuální)
Na příkladech zhodnotí hlavní přednosti a nedostatky demokracie, pojmenuje rizika
ohrožení demokracie
Objasní dějinnou proměnlivost pojmu svoboda a demokracie
Charakterizuje filozofická východiska problému svobody (svoboda jako volba, vztah
svobody a odpovědnosti)
Tematický celek - Demokracie versus extremismus
Vyloží podstatu extremismu, uvede jeho znaky a projevy

Učivo
politologie, deskriptivní, prognostická, instrumentální a vysvětlující funkce
stát, formy státu
stát, formy státu
státní občanství
právní stát
symboly české státnosti
státní správa, samospráva, subsidiarita, obec, kraj, zastupitelstvo, rada
ministerstvo, poslanec, ministr, prezident
participace občanů

moc
politická moc
legitimita
zákonodárná moc, výkonná moc, soudní moc
legislativní proces
systém brzd a rovnovah
lidská práva, politická práva , ekonomická práva
totalitarismus, autoritarismus
zastupitelská demokracie, majoritní demokracie, konsensuální demokracie
demokracie přímá, demokracie nepřímá
demagogie
vnější svoboda, vnitřní svoboda, svědomí, odpovědnost
vnější svoboda, vnitřní svoboda, svědomí, odpovědnost

extremismus
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Identifikuje znaky konkrétních projevů extremismu
Objasní, v čem spočívá nebezpečí extremismu
Objasní podstatu pojmu ideologie
Rozlišuje základní ideologické přístupy k extremismu
Orientuje se v symbolech a znacích extremistických skupin

Objasni krizi identity současného člověka
Objasní pojem lidská práva
Uvede právní rámec potírání extremismu v ČR, uvede příklady politického extremismu
Objasní, v čem spočívá nebezpečí ideologií
Na konkrétních příkladech ukáže vztah médií k extremismu, ilustruje na konkrétních
příkladech úlohu médií v projevech extremismu v ČR
Vysvětlí, porovná a rozliší svůj postoj k sociálně vyloučeným skupinám
Tematický celek - Politika a politické strany
Objasní podstatu a význam pojmu politika

subkultura
extremismus
ideologe
etnický extremismus
náboženský extremismus
skinheads
neofašismus
neonacismus
hooligans
punk
identita
lidská práva, politická práva , ekonomická práva
extremismus
ideologe
masmédia
elita
sociálně vyloučené skupiny

politika
ideologie
politická kultura
referendum
plebiscit
Objasní podstatu a význam politického pluralismu pro život ve státě
politické subjekty
Rozliší složky politického spektra, porovnává přístupy vybraných politických seskupení k politická pluralita
řešení problémů života občanů
politická participace
Rozliší jednotlivé politické strany a jejich politickou orientaci, interpretuje mediální
výstupy politických stran
politická strana
společenské organizace
politické režimy
Rozliší jednotlivé politické systémy
politický systém
Na konkrétních příkladech rozpozná charakteristiky základních politických ideologií
konzervatismus, liberalismus, socialismus, komunismus, fašismus, anarchismus,
nacionalismus, rasismus
volby
Vyloží podstatu komunálních a parlamentních voleb
poměrný a většinový systém voleb

SB - Politologie

oktáva

Tematický celek - Mezinárodní vztahy, mezinárodní organizace
Objasní rozdíl mezi nadnárodní a mezinárodní organizací
Objasní význam zahraniční politiky a její fungování, rozliší na příkladech nástroje
zahraniční politiky
Charakterizuje historický kontext sjednocování Evropy
Evropská Unie -objasní cíle evropské integrace, orientuje se v organizační struktuře EU
Objasní na konkrétních příkladech činnosti orgánů EU jejich význam a funkce
Posoudí na konkrétních příkladech dopady členství ČR v EU, orientuje se ve společných
politikách EU
OSN-vymezí cíle OSN, objasní činnosti a fungování OSN, charakterizuje odborné
organizace OSN
NATO-vysvětlí historické souvislosti založení NATO, objasní činnosti a fungování NATO

mezinárodní prostředí, mezinárodní organizace, zahraniční politika
deklarace, smlouva, diplomacie
Lisabonská smlouva
symboly EU
Evropský parlament, Evropská komise, Evropská rada, Rada Evropské unie, Evropský
soudní dvůr
Evropský parlament, Evropská komise, Evropská rada, Rada Evropské unie, Evropský
soudní dvůr
Rada bezpečnosti, Valné shromáždění, Mezinárodní soudní dvůr
rezoluce OS, bojkot, vojenský zásah, mírová mise, pozorovatelská mise
UNESCO, UNICEF, WHO
Rada NATO, Vojenský výbor, Výbor pro plánování

