
REFERÁTY OBN – V3

 Ve dvojicích si vybrat jedno téma referátu, zpracovat (je možné formou prezentace, 
přednášky  apod.), Respektujte prosím datum prezentací!!!!

1. Politologie v průběhu dějin – seznámení s nejdůležitějšími politickými událostmi v průřezu 
dějin
( Štěpa + Maruška – 4.10.)
2. Stát a národ – pojem státu, teorie vzniku státu, typy a formy státních zřízení.
(Pája+ Denisa+Anička – 11.10)
3. Historie české státnosti + státní symboly.
(Naty+ Sába – 18.10)
4. Právní základy státu – ústava ČR + jakým způsobem jsou chráněna lidská práva
(Patrik+Zůza – 25.10)
5. Demokracie – principy + hlavní formy demokratické kontroly státní moci
(Niky + Míša – 1.11.)
6. Dělba státní moci v ČR – složky státní moci, státní orgány ČR
(Šimon – 8.11.)
7. Tvorba a schvalování zákonů v ČR
(Markéta + Klára – 15.11.)
8. Participace občanů na politickém životě
(Honza + Vojta – 29.11)
9. Volba prezidenta ČR – historie, současnost
(Ládík – 6.12)

 Z následujících témat vybrat 2 témata na esej, rozsah minimálně 1 A4 – tj. 250 slov

 Termíny odevzdání:
ESEJ 1 – 6.11.
ESEJ 2 – 15.1

1. „Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát.“ ( A. Einstein)

2. „Demokracie, to je záležitost výchovy.“  ( Jan Masaryk)

3. „Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat 
demokracii.“  (T.G. Masaryk)

4. „Ve svobodném státě musí být svoboda řeči a svoboda myšlení.“ (Tranquillus Gaius Suetonius)

5. „Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné.“  (J.F. Kennedy)

6. „Politika je nebezpečná hra.“  (H de Balzac)

7. „Je to všestranný politik. Vystřídal už několik stran.“  (J. Faltus)

8. „Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí 
slyšet.“  ( G. Orwell)

9. „Kdo ovládá média, ovládá mysl.“  ( J. Morrison)

10. „Svoboda je břemeno, břemeno rozhodování.“  ( E. Fromm)


