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Okruhy otázek na ZK z TOS 

 

 Dějiny ideje občanské společnosti  

 

o Student*ka má přehled o významných epochách rozvoje myšlenky občanské 

společnosti (Antika, Osvícenství, Francouzská a americká revoluce, Sociální hnutí 

a jejich spouštěče, Globalizace) 
o Student*ka zná myslitele a jejich myšlenky (na základě uvedené literatury) - Locke, 

Montesquieu, Marx, Gramsci, Tocqueville, Habermas, Wood, Havel, Kaldor 

o Na základě literatury ze sylabu: Müller, K. (2002. str. 24-88), Barša a Císař (2004), 

Tocqueville A. (1992), Habermas, J. (1995 a 2000), Wood, E. (2000), Havel, V., Kaldor, 

M. 2003 (str. 1-50) 

 

 Občanské společnost – veřejná sféra a demokracie  

o Co je veřejná sféra podle Habermase – popište ji a její vývoj. 

o Komunikace v demokracii – jaké jsou slabiny zastupitelské demokracie (Fung) a 

alternativy deliberativní a participační demokracie? 

o Na základě literatury ze sylabu: Habermas (2000), Fung, A. (2006) 

 

 Občanská společnost a sociální hnutí  

o Co jsou sociální hnutí, kdy, kde a proč vznikaly? 

o Stará versus nová sociální hnutí – jsou mezi nimi rozdíly? Koho emancipují a jak? 
o Na základě literatury ze sylabu: Habermas (1995), Barša, Císař (2004, s. 103-137.) 

 

 Kritické pojetí občanské společnosti – mezi socialismem a kapitalismem  

o Popište podstatu vymezování občanské společnosti vůči trhu v kritických teoriích? 

o Jaké je hodnocení identitních hnutí občanské společnosti v kritických teoriích? 
o Jaká jsou slabá místa liberální demokracie – z hlediska reprezentace a z hlediska 

reprodukce převládající ideologie? 

o Na základě literatury ze sylabu: Barša, Císař (2004, s. 25 – 41, 103-137), Wood, E. 
(2000) 

 

 Občanská společnost a postkomunismus  

o Jaká byla role disentu v post-totalitě? Jaké nástroje a činnosti popisují Havel a 

Benda. 

o Srovnejte protirežimní „opozici“ v ČSSR, Polsku a Maďarsku. 

o Jaké spory o OS se vedly v postkomunistické ČR – jaké bylo jádro sporu? 

o Na základě literatury ze sylabu: (Havel, V., Benda, V. (1990), Michnik, A. (1987), 
Hankiss, E. (1990), Hann, Ch. (1992) 

 

 Občanská společnost a globalizace  
 

o Jaké faktory ovlivňují OS po roce 1989? 

o V čem se pojetí globální OS odlišuje vidění občanské společnosti před 2. světovou 

válkou?  

o Jak se mění politický moc a politická autorita v globalizované době? Co to 

znamená pro OS? 

o Na základě literatury ze sylabu: (Jordan, L. 2010, Kaldor, M. 2003 (str. 1-50) 



Kritéria hodnocení pro dosažení uvedené známky 

- 1 

- Dovede samostatně definovat OS a tuto definici vymezit vůči několika dalším definicím. Má 

přehled o klíčových etapách geneze pojmu OS, zná klíčové myslitele a jejich teze a 

argumenty. Dovede porovnat konfliktní definice OS. Demonstruje rozsáhlou znalost okruhů a 

otázek ke zkoušce, demonstruje rozsáhlou znalost a schopnost interpretace povinných textů. 

  

- 2 

- Dovede samostatně definovat OS a tuto definici vymezit vůči dalším definicím. Má rámcový 

přehled o klíčových etapách geneze pojmu OS a o klíčových myslitelných, ale zná jejich 

konkurující teze a argumenty, orientuje se v jednotlivých proudech. Orientuje se v povinné 

literatuře se schopností vlastní interpretace, alespoň minimální. Demonstruje znalostní 

přehled okruhů a otázek ke zkoušce. 

 

-  3 

- Dovede samostatně definovat OS a tuto definici vymezit alespoň vůči jedné dalším definici. 

Má omezený přehled o klíčových etapách geneze pojmu OS a o klíčových myslitelích. 

Směsuje informace a argumenty jednotlivých etap, ale tuší o jejich existenci. Orientace 

v literatuře je omezená ale dostatečná. Opakuje, co si zapamatoval na přednášce a nepřidává 

žádnou vlastní interpretaci. Znalost jednotlivých okruhů a otázek ke zkoušce je omezená. 

 
V celkovém hodnocení bude navíc zohledněn i poster a jeho prezentace, zhruba z 1/3. 


