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Vymyslete si každý 3 pojmy, které pro vás rámují otázku –

Co je občanská společnost?

https://www.wordclouds.com/

https://www.wordclouds.com/


OS v novinách

- Co jste se o OS dozvěděli za minulý týden? (Media, 

známí, rodina….)

- Jaké pojetí OS zpráva implikovala?

- Co je za tím? (pojmy a jejich podmínky)



Rozdíly – OS, OOS



Definice resp. koncepte OS v 

politice
• Definice OS ve státních a mezinárodních 

dokumentech

• Porovnejte s jakým konceptem občanské 

společnosti jednotlivé definice pracují. 

• Jakou roli připisují občanské společnosti?



Definice resp. koncepte OS v 

politice
• Definice OS ve státních a mezinárodních dokumentech

• EC - https://ec.europa.eu/europeaid/civil-society_en

• Vláda – Rada vlády pro NNO

• https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/zakladni-informace-767/
- Definice v Státní politika vůči nestátním neziskovým 
organizacím na léta 2015 – 2020, s.7

„NNO jsou právnickými osobami soukromého práva a patří 
mezi formalizované struktury občanské společnosti – vedle 
církví, odborů, profesních komor, politických stran i četných 
neformalizovaných struktur. Většina těchto seskupení slouží v 
demokratických poměrech k posílení participace občanů na 
veřejném životě a na řešení veřejných problémů. Menší část z 
nich slouží k zajištění a rozvoji zájmů pouze svých členů.“

o https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_fric_pro_web.pdf

https://ec.europa.eu/europeaid/civil-society_en
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_fric_pro_web.pdf
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/zakladni-informace-767/
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_fric_pro_web.pdf


EC - https://ec.europa.eu/europeaid/civil-society_en

Civil society organisations (including NGOs) are vital 
partners for decision-makers, as they are best placed to know 
population's needs in terms of development. In Europe as well 
as in third countries, EuropeAid is using innovative 
approaches to improve its dialogue with these organisations. 
The role of civil society organisations/Non-State Actors is 
growing from being implementing partners to sharing more 
responsibility with the state on poverty reduction, as the 
developing countries claim ownership of their own 
development

https://ec.europa.eu/europeaid/civil-society_en


Povinnosti
• Předmět vyžaduje od studentů samostatnou a 

pravidelnou četbu, a aktivní účast na přednáškách 

a diskusích. 

• Studenti a studentky si připraví poster, který budou 

prezentovat 13. 12. 2019 

• Téma posteru pošlete e-mailem do 15.11.2019 na 

alena.kosak@fhs.cuni.cz

• Termín odevzdání a prezentace úkolu: 13.12.2019

• Preferuji zaslání práce předem do 11.12. digitálně 

na alena.kosak@fhs.cuni.cz – abych měla prostor si 

připravit zpětnou vazbu na hodinu.

mailto:alena.kosak@fhs.cuni.cz
mailto:alena.kosak@fhs.cuni.cz


Témata posteru
• Poster představí souvislosti, vývoj, kritické momenty a 

hlavní myšlenky důležité pro uchopení jednoho z 

uvedených témat. Konkrétní výběr textů a zaměření 

posteru je volitelné z navrhovaných témat. Je třeba 

zapracovat i povinnou literaturu. 

o Dějiny ideje občanské společnosti 

o Občanské společnost – veřejná sféra a demokracie 

o Kritické pojetí občanské společnosti 

o Občanská společnost mezi socialismem, kapitalismem 

a globalizací 

o Občanská společnost a postkomunismus 

o Občanská společnost a globalizace 

o …



Prezentace posteru
• Postery budete 13.12. nejdříve diskutovat v malých 

skupinách a na základě diskuze, pak souhrnně 

téma představíte kolegům

• Doporučuji tedy mít s sebou vytisknutý exemplář, 

nebo poster na tabletu/počítači spod.

• Součástí prezentace budou dotazy a zpětná vazba 

kolegů



Otázky pro předmět
• Jaké jsou v historii a současnosti předpoklady – vize 

občana, rozumu, morálky a veřejného zájmu?

• Co zahrnuje občanská společnost – podle jakých 

kritérií se nejčastěji v textech mění prostorové 

vymezení OS?

• Cíl

• Umět formulovat definici občanské společnosti –

zohlednit přitom vývoj pojmu a historický kontext.

• Jaké podmínky musí být splněny, aby vaše definice 

OS platila/ mohla existovat?



Jaké je vymezení OS 
vůči…. v literatuře?

• Jak jsou definovány 

jednotlivé póly?

Trh

Občan/rodina

Stát



Aktuální situace

•

https://climateandcapitalism.com/2

https://climateandcapitalism.com/2


• Vůči čemu se tato hnutí vymezují?



Dějiny ideje občanské 
společnosti 

• Jak se vyvíjel pojem OS během historie? 

• Kdo byl v té době aktérem OS? 

• Jaký zájem byl tedy ten „veřejný“?

• Vztah OS k státu a trhu

• Jaký sektor (stát/trh) selhává?

• Jaký sektor ohrožuje zájmy občanů? 



Otázky k textům

• Jaké jste v koncepce OS jste našli v textu?

• Z jakými pojmy a východisky pracuje?

• K jakému historickému kontextu se vztahuje.

• Proti čemu se vymezuje, nebo je následně 

vymezována? 



Zlomové historické epochy

- Jaké to byly a proč? 

- Jak se v té době měnilo rozložení moci a vlivu ve 

společnosti?



Přehled 
• Antika

• Osvícenství

• Francouzský revoluce

• Deklarace lidských práv

• Amerika – nezávislost, občanská válka, rušení otroctví

• Industrializace

• Masová sociální hnutí 19. stol

• Nové sociální hnutí 20. stol

• Komunismus/Socialismus a OS

• Helsinky 1975

• 1989

• Globalizace



Literatura
• Literatura k jednotlivým tématům a oblastem je v 

sylabu v SIS i Moodlu.


