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Sylabus kurzu: 

Politologie a mezinárodní vztahy 
 

Výchozí úroveň studentů: 

 u studentů se předpokládá znalost gymnaziálního učiva dějepisu a práva a 

všeobecný společenskovědní přehled na úrovni maturanta 

 znalost matematiky na úrovni 3. ročníku gymnázia výhodou 

 

Cílová úroveň studentů: 

 posluchač kurzu by si měl udělat představu o požadavcích u přijímacích zkoušek  

na relevantní fakulty a studijní obory 

 studenti získají erudovaný přehled o všech základních oblastech politologie  

i příbuzných oborů 

 studenti se budou orientovat v problematice Evropské unie 

 Studenti se připraví na testy Obecných studijních předpokladů (Scio testy) 
 

Doporučená literatura: 

 Adamová, K.; Křížkovský, L. Základy politologie, C.H. Beck, 2000.  

 Butler, E.; Pirie, M. Testy IQ. Praha: Svoboda, 1993. 

 Cabada, L. a kol. Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2007.  

 Cvičebnice: Obecné studijní předpoklady. Praha: www.scio.cz, 2015 a starší.  

 David, R. Politologie: základy společenských věd. 6., přeprac., dopl. vyd. Olomouc: 

Nakladatelství Olomouc, 2007.  

 Drulák, P. Teorie mezinárodních vztahů. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010.  

 Fiala, P.; Pitrová, M. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2009.  

 Heywood, A. Politické ideologie. 4. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2008.  

 Klíma, Michal: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha: RADIX, 

1998.  

 Kol. autorů. Encyklopedie moderní historie. Praha: Libri, 1995 (několikrát znovu 

vydáno v rozšířených verzích).  

 Kubáček, J.; Nekvapil V. Politologie a mezinárodní vztahy. Praha: Fragment, 2003. 

 Mandellová, M. (2000). Logické hádanky a jak je řešit. Praha: Portál, 2000. 

 Mrázek, F. Inteligenční a psychologické testy. Horšovský Týn: Jiří Kriška, 1997. 

 Luňák, P. Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce. Praha: Libri, 

1997.  

 Nálevka, V. Světová politika I., II. Praha: Aleš Skřivan ml., 1999, 2000.  

 Novák, M. a kol. Volební a stranické systémy: ČR v mezinárodním srovnání. Dobrá 

Voda: Aleš Čeněk, 2004.  

 Plechanovová B. Úvod do mezinárodních vztahů. Praha: ISE, 2003.  

 Prorok, V.; Lisa, A. Politologie. Dobrá Voda: vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2003.  

 Říchová, B. Úvod do současné politologie: [srovnávací analýza demokratických 

politických systémů]. Praha: Portál, 2007.  
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 Vodička, K. a Cabada, L. Politický systém České republiky: historie a současnost. 3., 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2011.  

 Žaloudek, K.; Hulicius, E. ed. Encyklopedie politiky. 3., přeprac. a aktualiz. vyd. 

Praha: Libri, 2004.  

 

Obsah:  

 Politologie jako stará i nová společenskovědní disciplína 

 České a světové politické myšlení a teorie 

 Hlavní postavy politicko-filozofického myšlení ve světě i v české oblasti 

 Politické strany a systémy 

 EU a integrace ČR do EU 

 Mezinárodní organizace a vztahy 

 Politický vývoj v ČR a moderní historie 

 Konflikt a krize 

 Politická geografie a geopolitika 

 OSP = obecné studijní předpoklady (Příprava na Národní srovnávací zkoušky®) 
 

Plán výuky: 

1. etapa  

Pojmy a vývoj politických věd  

 popisuje základní rozdělení, vývoj politických věd a klíčové pojmy pro studium  

oboru  
2. etapa  

Ústavní a politický systém, volby, legislativní proces  

 sleduje vývoj, trendy a různé projevy politického systému + politickou strukturu  

a legislativní proces v České republice  
3. etapa  

Český politický systém 1848‒1993 

 zachycuje ústavní a institucionální vývoj na území dnešní ČR od r. 1848 do 

současnosti  
4. etapa  

Politický systém významných zemí 

 zahrnuje informace o významných státech, rozbor jejich současného politického 

uspořádání, představení tamních politických representantů a aktuálního dění  
5. etapa  

Mezinárodní vztahy a základy diplomacie 

 bude studován vývoj disciplíny, její proměny a současné trendy, rovněž i texty 

význačných klasiků oboru  
6. etapa  

Politická geografie, geopolitika  
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 obsahuje vývoj oboru, význačné autory + představení a analýzu jejich klíčových 

textů  
7. etapa  

Mezinárodní organizace  

 představení typologie nejvýznamnějších univerzálních a regionálních institucí 

současného světa  

8. etapa  

Evropská unie, přístupový proces ČR do EU 

 zahrnuje v sobě historii a vývoj integračních procesů, současnou podobu 

organizace  

a přístupový proces České republiky do společenství  
9. etapa  

Světové politické myšlení a teorie  

 obsahuje představení stěžejních myslitelů a politických idejí, pomocí osobních 

portrétů, rozboru jejich klíčových spisů  

10. etapa  

České politické myšlení a teorie  

 věnuje se představení nejvýznamnějších politických teorií a myšlenek v českých 

zemích, za pomoci stejných metod jako u světové politické filosofie a teorie  
11. etapa  

Moderní historie a politika  

 bude představena nejnovější historie a politické procesy po roce 1989 a současné 

problémy českého politického systému  

12. etapa 

Konflikty a krize  

 analýza dlouhodobých sporů a násilných řešení odehrávajících se v přítomnosti  
13. etapa  

Moderní politologické teorie 

 představení novodobých směrů v politologii a její spolupráce s příbuznými obory 

(sociologií, psychologií, mediálními studii, antropologií, ekonomií aj.)  
14. etapa 

Obecné studijní předpoklady (OSP) - Příprava na test, práce s ním, strategie řešení, 

cvičné testy dle aktuální struktury OSP. 

 Verbální oddíl 

o doplňování slov do vět 

o významové vztahy 

o antonyma 

o porozumění textu 

 vyplývá/nevyplývá/odporuje 

 hlavní cíl textu 

 vyhledávání informací 

 Logický oddíl 

o zebry 
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o postačující podmínky 

o strategie, fiktivní pravidla 

o čtení v grafech, tabulkách 

 Argumentační oddíl 

o srovnávací čtení 

o koherence textu 

o porozumění krátkým textům 

 Kvantitativní oddíl 

o základní matematické znalosti pro kvantitativní oddíl 

o porovnávání hodnot 

o slovní úlohy 

o fiktivní a tajné operace 

o verbalizace 
15. etapa 

Přijímačky nanečisto 

 

Důležité!!!! 

 

Lektor může u některých témat doporučit samostudium. Je tím míněno 

doporučení a upozornění na témata, jejichž studium může být užitečné při 

vykonávání přijímací zkoušky. Informačními a literárními zdroji jsou v tomto 

případě seznamy publikací uvedené v doporučené literatuře. 

 

 

 

 

 

 


