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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 seznámit studenty v souvislém výkladu s hlavními tradicemi politického myšlení v Čechách,
jejichž základní linie vykrystalizovaly v politických sporech o národní emancipaci v 19. a na začátku 20. stoletíV
přednáškách budou vyloženy jednotlivé teoretické koncepty podle daných témat. Formou diskusí budou
rozbírány jednotlivé klíčové dobové texty politického myšlení. V rámci komplexního studia lze doporučit
souběžné zapsání seminářů Texty k českému politickému myšlení.
Témata ZS: Vývoj politického myšlení v Čechách od druhé poloviny 18. století až po 80. léta 19. století.
1. Zrod moderní české společnosti a formování základů politického myšlení v době osvícenství (J. Dobrovský),
role výchovy ve vyzrávání společnosti (F. Kindermann).
2. Národ a víra (B. Bolzano, J. Jungmann).
3. Prvotní podoby programového politického myšlení v politické publicistice (F. Schirndinger, F. Schuselka, K.
Havlíček, L. Thun).
4. Teorie vzlínavých ideologických proudů - liberalismus a nacionalismu - a snaha o jejich prosazení v podobě
státně-politické doktríny (F. Palacký, F. Schuselka).
5. Radikálně demokratický směr a snaha o vytvoření alternativní zahraniční koncepce (J. V. Frič, M. Bakunin)
6. Proměny konzervativismu, státní a zemský konzervativismus (L. Metternich, V. Andrian Werburg, J. Clam
Martinic).
7. Počátky politického katolicismu (K. Vinařický, V. Štulc, K. Vogelsang).
8. Německý liberalismus v Čechách (I. a E. Plener, E. Herbst).
9. Rozvoje liberálně nacionálního proudu (F. L. Rieger, K- Sladkovský).
10. Dělnické hnutí a sociálně demokratické proudy (F. L. Chleborad, J. B. Pecka).
11. Politický vývoj a labilita národní identity (H. G. Schauer, boje o Rukopisy).
12. Mladočeský radikalismus a síla propagandy (bři Grégrové).

