Název studijního předmětu: Česká

politická historie I

Typ předmětu: povinný
Způsob zakončení: zápočet, test,
Forma výuky: přednáška, seminář
Další požadavky na studenta
Podmínkou úspěšného absolvování je docházka do kurzu, aktivní účast na výuce; podmínkou udělení
zápočtu je úspěšné složení povinného testu po ukončení zimního semestru. Složení testu je
předpokladem celkové akreditace předmětu na konci letního semestru.
Vyučující: Prof. Vratislav Doubek, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je poskytnout přehled o vývoji politického systému v českých zemích v časovém
rozsahu od druhé poloviny 18. století do konce 19. stol. Obsah předmětu bude zaměřen na přehled
postupného formování, rozvoje a vyzrávání politických struktur v základních podobách stranické,
parlamentní a propagandistické práce. Výklad sleduje proměnu politiky od omezeného pole
mocenského střetávání stavovských elit, přes její rozšíření do elit měšťanských, postupné proměny
honorací, až po formování moderních masových stran. Tento proces demokratizace politiky je
sledována na širokém pozadí rozvoje parlamentních systémů (vývoje volebního práva, práce a struktur
jednotlivých parlamentních těles, základních rysů historického vývoje konstitucionalismu), stejně jako
obecných tendencí a proměn základních politických koncepcí zahraniční a vnitřní státní politiky a
správy. V přednáškách budou vyloženy jednotlivé teoretické koncepty podle daných témat. Na
seminářích budou studenti diskutovat o daných tématech na základě průběžně zadávané literatury.
Tematické roviny výkladu:
1. Vývoj územní integrity a tereziánské správní reformy
2. Autorita stavovský zemských institucí, formování právního řádu, Občanský zákoník
3. Předpolitické formy politiky – politická publicistika, kulturní instituce
4. Mezinárodní politika před rokem 1848
5. Revoluční rok 1848, počátky parlamentarismu
6. Konstitucionalismus v době revoluce a reakce, srovnání ústavního vývoje 1848-1867
7. Proměny mocenských elit
8. Role propagand a politické žurnalistiky.
9. Počátky politického stranictví. Vývoj politických stran v českých zemích.
10. Strukturální proměna politické správy.
11. Hospodářská krize 70. let. Rozvoj sociální politiky a státní hospodářské intervence.
12. Fáze modernizace české politiky – realismus 80. - 90. let a všeobecné hlasovací právo
13. Dotvoření stranické scény na přelomu století

