19. stol.

Liberta (lat.) – svoboda, volnost

LIBERALISMUS

- rovnost příležitostí
- svoboda jednoho končí tam, kde
začíná svoboda druhého

názory na tržní mechanismus

vize společnosti

LIBERÁLNÍ EVROPA

KONZERVATIVNÍ EVROPA

- udržuje stabilitu a společenský řád,
platné hodnoty, normy

2.pol. 19. stol. – reakce na
průmyslový kapitalismus

Socialis (lat.) – společný, družný

SOCIALISMUS

SOCIÁLNÍ EVROPA
OTEVŘENÁ EVROPA
VÍCE EVROPY

- na křesťanských principech
- sociální a rodinná politika

- na křesť. základech
- proti potratům, euthanasii,
registrovanému partnerství
- důraz na křesťanskou solidaritu

- souhlas s tržními principy, jejich
přizpůsobení sociálním zájmům
- sociálně tržní hospodářství
- podpora rodin, vzdělávání,
zaměstnanosti, soc. péče

- prosazování křesť. hodnot v politice
- sociální sounáležitost
- ochrana a podpora rodin a vzdělání
- podpora seniorům a potřebným

KDU-ČSL, CDU, CSU (Něm.)

SOCIÁLNÍ EVROPA
OTEVŘENÁ EVROPA

- stát se silnými kompetencemi
- „welfare state“

- „pečující“ společnost
- rovnost výsledků
- solidarita bohatých s chudými,
zdravých s nemocnými

- upřednostňování zájmu kolektivu
a společného vlastnictví před
svobodou trhu
- organizace dělby práce
- důraz na soc. podporu

- dosažení ideálu rovnosti a sociální
spravedlnosti
- omezení při držbě soukromého
majetku ve prospěch společného
vlastnictví

ČSSD, sociálně – demokratické
a socialistické strany

Ježíš a apoštolové,
P. J. Proudhon, L. Blanc,
Církev – Lev XIII., Pavel VI., Jan XXIII, J. J. Rousseau, K. Marx,
Jan Pavel II.
F. Engels

od 1. stol. n.l., jako politický směr v
reakci na socialismus od 2. pol. 19.
stol.

Socialis (lat.) – společný

KŘESŤANSKÁ SOCIÁLNÍ
POLITIKA

lekce 2

PROJEKT

- důraz na svobodu jednotlivce,
minimalizace kompetencí státu

- minimalizace zásahů státu do
ekonomiky
- rovnost v podnikání
- rovnost prac. příležitostí
- privatizace

hlavní hodnoty

názor na funkci/podobu státu

- schvaluje zásahy státu do
ekonomiky především v sociální
oblasti (předcházení radikalismu)
- sociální smír

- svoboda jednotlivce
- důraz na svobodu trhu
- ochrana soukromého vlastnictví
(výrobních prostředků)

- ochrana rodiny a náboženství
- náboženství = hodnotový řád
- stabilita a kontinuita

- tradice a řád
- řád ve smyslu vlády zákona
- vlast, patriotismus

ODS, Strana Zelených

Konzervativní strana (VB),
ODS, KDU-ČSL

E. Burke, F. Palacký,
Winston Churchill,
Margaret Thatcherová

19. stol.

Conservare (lat.) – chránit, zachovat

KONZERVATISMUS

současné pol. strany (ČR, EU)

John Locke, Jeremy Bentham,
ideoví představitelé v minulosti Adam Smith, J. S. Mill, F.A. Hayek

odbdobí vzniku, historické
souvislosti

vysvětlení pojmu

Politické ideologie
19. století

příloha 2
příloha 2A
lekce 1
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kořeny sahají do 17. – 18. stol.
- Francouzská revoluce, rok 1848
- souvisí s rozpadem feudálního systému,
kolonialismem v 19. stol. – po 1. SVV, po r. 1989
rozpad sovětského roku

Natio (lat.) – narození, národ

NACIONALISMUS (od 19.st.)

PROJEKT

názor na funkci/ podobu státu

vize společnosti

názory na tržní mechanismus

hlavní hodnoty

současné pol. strany (ČR, EU)

PEVNOST EVROPA
MÉNĚ EVROPY

- samostatný, plně suverénní stát
- etnické hranice = hranice státu

- plně suverénní, územně a kulturně nezávislá
- šovinismus („jsme lepší než…“)
- odmítání přistěhovalců, cizinců

- národní protekcionismus, protěžování domácích
výrobků a firem
- hospodářské soupeření států, expanze

- oddanost jednotlivce národu
- silné lpění na společném jazyku, historii, kultuře,
náboženství a území

J.M. Le Pen – Francie
Svobodní (ÖVP) – J. Haider, Rakousko
J. Slota – Slovenská národní strana

v Čechách např. Mladočeši (19. stol.), národní
ideoví představitelé v minulosti socialisté (20. stol.)

odbdobí vzniku, historické
souvislosti

vysvětlení pojmu

Politické ideologie
20. století

POLITICKÝ EXTREMISMUS KOMUNISMUS

PEVNOST EVROPA

SOCIÁLNÍ EVROPA

- struktury strany nahrazují státní struktury,
stranické ozbrojené složky (Lidové milice)
- totalitní stát, vše podřízeno zájmům vládnoucí
strany a její ideologii
- policejní kontrola, propaganda

- radikální socialismus, založen na odmítání
dosavadních norem a hodnot ve společnosti
- omezení svobody jednotlivce ve prospěch celku

- radikální nacionalismus a rasismus
- spol. rozdělená podle rasové příslušnosti
- privilegovaní jsou členové vládnoucí strany
- xenofobie
- struktury strany nahrazují státní struktury,
stranické ozbrojené složky (černé košile, SA atd.)
- totalitní stát,vše podřízeno zájmům vládnoucí
strany a její ideologii
- policejní kontrola, propaganda

- kategorické odmítání, ekonomika centrálně
řízená státem, kontrola výroby, jednotné ceny

- odstranění kapitalismu a nahrazení společným
(státním) vlastnictvím
- potlačení individualismu ve prospěch zájmu
kolektivu
- světová revoluce

KSČM

Platón, K. Marx, F. Engels,
K. Marx, Vladimír Iljič Lenin,
J. V. Stalin, K. Gottwald

1917 – bolševická revoluce v Rusku,
1918 – 20 Německo, Maďarsko
po 1. SVV, po r. 1945 střední a východní Evropa

- trh je podřízen zájmům režimu, vytváří dostatek
pracovních míst, zbrojní výroba

- extrémní nacionalismus: přesvědčení o
výjimečnosti, event. nadřazenosti vlastního
národa, popř. rasy
- otevřená xenofobie

Dělnická strana (ČR)

B. Mussolini, NSDAP, A. Hitler,
J. Tiso, E. Moravec

- po 1. SVV, 1922 – Itálie, 1933 – Německo
- po r. 1945 Španělsko, Argentina

Fasces (lat.) – svaz, svazek prutů nošený římskými
Communis (lat.) – společný
úředníky (liktory)

POLITICKÝ EXTREMISMUS - FAŠISMUS

příloha 2B

lekce 1

ZELENÁ EVROPA
OTEVŘENÁ EVROPA

- decentralizace na úrovni státu
- zajištění ekologického rozvoje
správným rozhodováním st. institucí
- posílení mezinárodní spolupráce
(a institucí) v boji proti globálním
problémům

- lidstvo je závislé na prostředí,
ve kterém žije
- proti konzumu
- kolektivní a individuální
zodpovědnost vůči přírodě

- svobodný trh ohrožuje ekologickou
a sociální rovnováhu, nutné zásahy
- investice do ochrany životního
prostředí, „zelené daně“

VÍCE EVROPY
OTEVŘENÁ EVROPA

- hledání rovnováhy mezi právem
imigrantů na vlastní kulturu a
udržením občanského míru a sociální
stability celé společnosti

- kulturní rozmanitost je pro
společnost prospěšná a obohacující
- úsilí o vytvoření kulturně pluralitní
společnosti

- zdůrazňuje ekonomický prospěch
přistěhovalců (daně, podnikání)
- vyrovnávání populační úbytku
domácího obyvatelstva

VÍCE EVROPY

- posílení vlivu EU a jejích institucí na
úkor národních států
- přenesení suverenity jednotlivých
států na instituce EU
- evropský prezident a evropská
ústava

- co nejtěsnější spolupráce zemí v
rámci EU
- přijetí Lisabonské smlouvy

- posílení hospodářských
rozhodovacích mechanismů EU

MÉNĚ EVROPY

- oslabení vlivu EU ve prospěch
suverénních národních států

-Evropa nezávislých, suverénních
rovnoprávných národů, spolupráce
zemí v rámci EU

- oslabení hospodářských
rozhodovacích mechanismů EU
- popř. degradace EU pouze na
úroveň hospodářské integrace, nikoliv
politické

- staví se negativně k evropské
- evropská integrace, spolupráce
integraci
států může přispět k řešení problémů - odmítnutí, zastavení nebo
současného světa
podstatné blokování integračního
procesu

lekce 2

PROJEKT

názor na funkci/podobu státu

vize společnosti

názory na tržní mechanismus

hlavní hodnoty

- ochrana, zachování a zlepšení
životního prostředí politickou cestou
- trvale udržitelný rozvoj

- rovnoprávné politické soužití lidí
různých kultur a náboženství
v jednom státě
- záměrné uchovávání kulturní
rozmanitosti skupin, vzájemné
ovlivňování jednotlivých kultur

- zahraniční politika V. Británie,
Dánska, Norska (není členem EU),
Hnutí Libertas, V. Klaus

- panevropské hnutí (zač. 20. stol.)
- s vývojem evropské integrace v 2.
- s vývojem evropské integrace v 2.
pol. 20. stol., dále od 90. let 20. stol.
pol. 20. stol., dále od 90. let 20. stol.
(vznik EU)
(vznik EU)

Skepticismus – kritický přístup a
posuzování nových nebo většinově
přijímaných teorií

EUROSKEPTICISMUS

- zahraniční politika Španělska,
Lucemburska
- KDU-ČSL, ČSSD

- Evropa od 50. a 60. let
20. stol. (migrace obyvatel z
bývalých evr. kolonií v Afice a Asii do
Evropy)

- od 60. let 20. stol.
- reakce na ničení krajiny
průmyslovou výrobou

Optimismus – názor zdůrazňující
klady a vývoj k lepšímu

EUROOPTIMISMUS

- politické reprezentace USA od 2.
pol. 20. stol. (J.F. Kennedy)

Multi (lat.) – mnoho

MULTIKULTURALISMUS

Environment (angl.) – prostředí

ENVIRONMENTALISMUS

- hnutí Greenpeace, Děti Země,
představitelé a politické strany Hnutí Duha
- strany zelených

odbdobí vzniku, historické
souvislosti

vysvětlení pojmu

Politické ideologie
současnosti

příloha 2
příloha 2C
lekce 1
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