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POLITOLOGIE 

= je věda o politice. 

 

Jejím předmětem je fungování státu, politických systémů, problémy vládnutí, 

moci, nadřazenosti, autority, politického chování lidí, vztahy mezi státy atd.  

 

Název politologie je odvozen od polis  = obec a logos   = v přeneseném 

významu věda. Čili politologie je věda o obecných, veřejných záležitostech. 

 

 

Termínu politologie se užívá ve střední a východní Evropě /Polsko, Rakousko, 

Maďarsko,  apod./. V západních zemích se užívá pojmu politická věda /angl. 

political science, fr. sciences politiques/. 
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I. Pozitivní 

Zabývá se popisem politické reality. Něco konstatuje: volby prezidenta probíhají ve 

třech kolech, parlament má dvě komory, volby vyhráli republikáni … 

Říká se jí také empirická nebo deskriptivní.  

   Empirický znamená založený na zkušenosti, deskriptivní je popisný. 

 

 

 

II. Normativní 

Často vychází z filosofie a zahrnuje hodnotové soudy. Stanovuje, co by mělo být,    

jak by to mělo vypadat: ve společnosti mají být dodržovány základní lidská práva, 

politici by neměli krást, všude by mělo být zavedeno všeobecné volební právo atd. 
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Člověk a společnost 
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Politologické disciplíny 

-Politické teorie - dějiny politických teorií, politické ideologie 

 

-Politické instituce - teorie státu, ústava, státní správa 

 

-Politické systémy - demokratické, socialistické,….. 

 

-Politická sociologie - teorie moci, protestní hnutí, společenské vrstvy, politické 

strany, politická socializace 

 

-Politická ekonomie - světová ekonomie, makroekonomie, ekonomické teorie 

 

- Mezinárodní vztahy - mezinárodní politika, mezinárodní ochrana lidských práv, 

mezinárodní právo, politický zeměpis 
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Politologie má takzvaně interdisciplinární charakter, to znamená, že se prolíná s 

jinými vědeckými disciplínami. 

 

 

Jsou to: 

a/ Filosofie - politologie se vyčlenila z filosofie. Souvisí s filosofickými 

disciplinami - logikou,etikou, estetikou 

b/ Státověda - politika a stát úzce souvisejí 

c/ Sociologie - jsou zde styčné předměty jako moc, politické strany, veřejné 

mínění 

d/ Historie - politika je podmíněna historickým kontextem 

e/ Ekonomie - vládnoucí strana ovlivňuje ekonomické problémy, stav 

ekonomiky ovlivňuje hlasy voličů 

f/ Právní věda - souvislost s ústavním právem, volebními zákony 

g/ Psychologie - zvláště se sociální psychologií, politické postoje ovlivňované 

prostředím  
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Politický program 

 

Jsou vyjádřené politické představy nějakého politického subjektu - strany, 

vlády, hnutí a pod.  

 

Vycházejí z určitého teoretického nebo ideologického základu. Jiný bude 

program socialistů, jiný konzervativců. 

 

Program obsahuje konkrétní úkoly a prostředky, postupy, cesty k jejich 

dosažení. 

 

Programy mohou obsahovat zásadní záležitosti - např. transformace národního 

hospodářství, vstup do EU apod. - i dílčí - postihování korupce, zlepšení 

podmínek indiánů apod. Zásadní programy obsahují principy strategické, 

dílčí taktické. 
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Čtyři kategorie politických programů: 
a/ Pragmatický - je v souladu s právy a zájmy občanů. Zaměřuje se na užitečnost a 

řešení aktuálních potřeb lidí: snížení daní, vybudování fotbalového hřiště, zvýšení 

přídavků na děti 

 

b/ Antipolitický - je založen na morálním, etickém nebo náboženském základě. 

Obvykle se týká dlouhodobých problémů a ukončení konkrétních nespravedlností 

ve světě: mírové iniciativy, hnutí za lidská práva, boj proti rasismu, všeobecné 

odzbrojení, ukončení válečných konfliktů, podpora politických vězňů a tak.  

    Představitelé tohoto programu u nás: Havlíček, Masaryk, Havel. 

 

c/ Negativistický - je založen na pouhém mocenském chápání politiky. Je to program 

ve jménu "vyšších cílů", "lepších zítřků", čemuž je všechno podřizováno. Lidé jsou 

pouhými prostředky k dosažení těchto met.  

    Spojeno se jmény: Machiavelli, Stalin, Hitler 

 

d/ Fundamentalistický - založen na slepém dodržování nějakých teorií nebo 

náboženských nauk. Je spojen  

    militantismem /bojovným laděním/. Příkladem je islámský fundamentalismus. 
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Moc a autorita 

Politika je spojena s mocí a autoritou. 

 

Každá moc se snaží, aby byla legitimní, t.j. oprávněná, zákonná. Legitimní 

moc se nazývá autorita. 

 

Autoritou - panstvím - se zabýval sociolog Max Weber.  
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