
REFERÁTY OBN – V3 (2.pol.)

Ve trojicích si vybrat jedno téma referátu, zpracovat  (možné formou prezentace, přednášky
atd. Respektujte prosím termín prezentací, v případě nepřítomnosti je třeba domluva jiného

termínu předem nebo omluva formou lékařského potvrzení. 
Referáty nebudou čteny!!!! Budou přednášeny.

Hodnocen bude obsah a forma zpracování a přednesu. 

1. Politické ideologie se zaměřením na pravici – charakteristika jednotlivých politických 
ideologií  -  Sába, Láďa, Lucka 21.2. 

2. 1. Politické ideologie se zaměřením na levici – charakteristika jednotlivých politických 
ideologií  Beny, Patrik, Honza P.  7.3.

3. 1. Politické ideologie se zaměřením na střed– charakteristika jednotlivých politických 
ideologií  Natka, Maruška, Štěpánka 14.3.

4. Politický extrémismus – teorie a doklady jednotlivých případů ze světa
Denisa, Pája, Anička 21.3.

5. Náboženský extrémismus – teorie, téma migrace, vyjádření argumentů  pro svůj názor na 
aktuální problematiku. Zuzka, Niky, Míša 28.3.

6. Politika a média – teorie, jak pracují média s informacemi  + seznámení s jednotlivými 
zajímavými příklady z ČR či ze světa.  Klára, Makyna, Šimon 4.4.

Z následujících témat si vybrat 2, zpracovat esej
 (formát: 1 A4, řádkování 1,5, velikost 12, písmo Times New Roman, text bude v bloku a dodržovat

zásady odstavování, tj. Nevynechávat řádek, odstavec odsadit.)
Termíny odevzdání: 
Esej 1 do 21.3.2018
Esej 2 do 23.5.2018

1. „Je rozdíl nesouhlasit s politiky a nesouhlasit se systémem politických stran. Lidstvo ještě 
nevymyslelo v oblasti politické struktury nic lepšího, než jsou politické strany.“
M. Zeman

2. „Ideologie je hromadně organizované pokrytectví.“  (Otto František Babler )

3. „Reklama je poslední dobyvačnou ideologií.“ ( Oliviero Toscani )

4. „Nevěřím v Boha. Nevěřím v člověka. Nevěřím v ideologie.“ ( Guillermo Rosales )

5. „Slaboch se ochotně poddá kterékoli ideologii, která mu poskytne iluzi síly a moci.“
(Otto František Babler )

6. „Multikulturalismus nechápu jako ideál, ale jako faktický stav dnešního světa. Globalizace 
nás staví před podobné úkoly, ať vycházíme z jakéhokoliv kulturního zázemí.“
( Luboš Kropáček )



7. „Nejste-li opatrní, média vás naučí nenávidět lidi, kteří jsou utlačovaní, a naučí vás milovat 
ty, kteří utlačují.“

8. „Facebook je mapa samoty.“ (M. Šindelka)

9. „Nejvyšší politickou moudrostí je nečinnost.“ (La-oc´)

10. „Politická moc vychází z hlavně pušky.“ (Ma Ce - tung)

 


