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Politické strany

9. ročník
Mgr. Eva Lepší
Masarykova ZŠ Klatovy, Národních mučedníků 185

polit. strany

Socializace = začleňování se do společnosti
Politické strany a politická hnutí = dobrovolná sdružení
občanů k jejich účasti na politickém životě, založená na
stejných či obdobných názorech.
Usilují svou účastí ve volbách
o zastoupení ve státních a
samosprávních orgánech,
aby s podporou svých voličů
získaly přístup k politické
moci.

polit.hnutí

1

Politické strany

Vytvořit politický program.
Vysvětlit a obhájit politický program.
Snaha získat (udržet) moc ve státě.

Uplatnit svůj politický program v praxi.

Politologie
zabývá se studiem vlády a politiky, fungováním
státu, jeho funkcemi, politickými systémy,
činností politických stran a jiných organizací, politickým
chováním lidí a vztahy mezi státy.
politologie

Nejčastěji strany dělíme podle myšlenek jejich programu.

konzervativní

zachování přítomného stavu, řádu,
postupné a malé změny

liberální

individualismus, víra v pokrok, politická
svoboda, omezení role státu a státní moci

sociálně
demokratické

ideály spravedlnosti a bratrství, obecný
zájem staví nad individuální

ekologické

podřídit změny společnosti, hospodářství i
politiky ochraně život. prostředí

komunistické

nacionalistické
(neofašistické)

prostředky k výrobě ve společ.vlastnictví
vedou k rovnostářské beztřídní společnosti

vycházejí z přesvědčení o výjimečnosti
vlastního národa
polit strany
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tradiční rysy

levice

pravice

základní priority:

politika sociální solidarity,
sociální jistoty

soukromé vlastnictví výr.
prostředků, umožnění
podnikatelské činnosti

stát:

odpovědný silný stát

omezení role státu

rozdělovací

vyrovnávací

rovnost:

výsledků

příležitostí

svoboda:

formální

skutečná

spravedlnost:

demokracie

zastupitelská, důraz na
přímou demokracii

člověk:

stát a společnost:

kolektiv
směřují k splynutí

společenský vývoj:

rychlé, revoluční změny

stát a hospodářství:

stát ochraňuje ekonomiku,
usměrňuje trh

základní hospodářské
priority:

snížení nezaměstnanosti

zastupitelská
jednotlivec

důsledné oddělení
postupný vývoj

stát do hospodářství
nevstupuje
snížení růstu cen (inflace)

levice  pravice

SP (skupinová práce):
Vytvořte si ve skupinkách své politické strany,
dejte jim název,
vytvořte program, který shrnete do základních 5 bodů,
vytvořte i plakát s předvolebními hesly,
vyberte lídra své politické strany, který o svém programu
přesvědčí ostatní.
Která strana, popř. hnutí zvítězí?
Co vás nejvíce přesvědčilo, že jste hlasovali právě pro tu
stranu?
Je důležitá i role lídra?
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