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Ideologie a základní ideologické proudy – pracovní list 
 
1. Vysvětlete tyto pojmy. 
 
a) doktrína 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
b) indoktrinace 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
c) dezinformace 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
d) brainwashing 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
e) propaganda 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

2. Na příkladu ideologie nacismu vysvětlete dvě stránky ideologie. 

 
a) ideologie jako souhrn názorů, postojů a cílů 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

b) ideologie jako nástroj, jak manipulovat s ostatními 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 



 
 
3. Brežněvova doktrína v 60. letech 20. století měla za následek vpád armád členských 
států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do Československa. Popište, které události této 
invazi předcházely, jaké důsledky měla pro další vývoj Československa. 
 
a) události předcházející invazi armád států Varšavské smlouvy 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
b) dopady invaze pro Československo po stránce politické, ekonomické, morální, kulturní 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
4. Vyberte 2 osobnosti, které ostře vyjádřily svůj nesouhlas s invazí armád členských států 
Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Popište, jakým způsobem vyjádřily svůj nesouhlas a 
jaké byly jejich další osudy. 
 
a) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
b) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
5. Na vynechaná místa doplňte správné údaje. 
 
Významný filosof Adam ....................................., autor díla........................................................., 
použil pojem „neviditelná ruka trhu“, byl stoupencem  ideologie.................................................. 
 
6. K jednotlivým ideologickým směrům přiřaďte z níže uvedených vyobrazení jejich 
stoupence. Jednotlivé ideologické směry definujte. K příslušné ideologii přiřaďte název  
politické strany v České republice, která s touto ideologií sympatizuje. 
 
a) liberalismus 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
b) komunismus 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
c) konzervatismus 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
d) fašismus 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Metodický pokyn: 
 

- čas k vypracování pracovního listu mají žáci stanoven na 20 minut 
- učitel rozdá žákům pracovní listy v podobě tištěné, nebo v podobě elektronické 
- učitel oznámí pravidla práce s pracovním listem 
- žáci pracují individuálně  
- při vypracování úkolů mohou žáci používat notebook, který je napojen na internet 
- učitel průběžně kontroluje žáky při práci 
- po skončení časového limitu učitel vyzve žáky, aby vyvolaní žáci prezentovali své 

názory 
- pracovní listy slouží k průběžnému opakování probraného učiva, k upevňování 

vědomostí a dovedností  
- učitel provede shrnutí znalostí a dovedností žáků a vyvodí závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vzorové řešení pracovního listu: 
 
- správné řešení je doplněno jiným typem písma (Arial) 
 
Ideologie a základní ideologické proudy – pracovní list 
 
1. Vysvětlete tyto pojmy. 
 
a) doktrína 
- soubor zásad a názorů na konkrétní otázku z oblasti fungování státu 
 
b) indoktrinace 
- snaha a politický tlak režimu daného státu o přijetí určité doktríny 
 
c) dezinformace 
- záměrné matení a zamlžování podstaty a pravdivosti skutečnosti 
 
d) brainwashing 
- manipulativní technika, jejímž cílem je změna názorů, postojů, chování 
 
e) propaganda 
- systematické šíření informací, které má vést ke změně myšlení 
 

2. Na příkladu ideologie nacismu vysvětlete dvě stránky ideologie. 

 
a) ideologie jako souhrn názorů, postojů a cílů 
- tento úkol je otevřený, žáci zaujímají vlastní stanoviska 
- jako příklad uvádím: 
- ideologie nacismu se opírá o rasismus, antisemitismus, xenofobii s cílem porobení a 
vyhlazení Slovanů, Židů, homosexuálů, postižených osob, politických odpůrců 

b) ideologie jako nástroj, jak manipulovat s ostatními 
- tento úkol je otevřený, žáci zaujímají vlastní stanoviska 
- jako příklad uvádím: 
- vytvoření tzv. árijské rasy, likvidace tzv. podlidí, vytvoření životního prostoru pro 
německý národ 
- vytvoření německé říše, která by obnovila slávu starověkého Říma 
- Židé a státy Dohody byli obviňováni z hospodářské krize Německa ve 30. letech 20. 
století 
 
3. Brežněvova doktrína v 60. letech 20. století měla za následek vpád armád členských 
států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do Československa. Popište, které události této 
invazi předcházely, jaké důsledky měla pro další vývoj Československa. 
 
a) události předcházející invazi armád států Varšavské smlouvy 
- tento úkol je otevřený, žáci zaujímají vlastní stanoviska 



- jako příklad uvádím: 
- Pražské jaro (období politického uvolnění v Československu v roce 1968) 
- názorový střet v komunistické straně mezi konzervativním křídlem (stoupenci 
stalinismu) a reformátory 
- 22. 3. 1968 abdikoval prezident Antonín Novotný, funkci převzal Ludvík Svoboda 
- 27. 6. 1968 byl zveřejněn manifest Dva tisíce slov  
- Leonid Brežněv dal pokyn k vojenskému zásahu 
- v noci z 20. 8. na 21. 8. 1968 vstoupily armády států Varšavské smlouvy na území 
Československa 
 
b) dopady invaze pro Československo po stránce politické, ekonomické, morální, kulturní 
- tento úkol je otevřený, žáci zaujímají vlastní stanoviska 
- jako příklad uvádím: 
- normalizace 
- posílení vedoucí úlohy komunistické strany 
- Husákovo vedení propustilo z komunistické strany osobnosti podporující reformy a ty, 
kteří projevili nesouhlas s normalizací 
- Gustáv Husák obnovil sílu policejních autorit a upevňoval vztahy se socialistickými 
státy 
- centrálně plánované a řízené hospodářství 
- část sovětských jednotek byla dočasně umístěna v Československu 
- pronásledování, výslechy a věznění odpůrců režimu 
- emigrace, která rozdělila příbuzné a blízké 
- sebeupálení Jana Palacha v lednu 1969 a dalších odpůrců režimu 
- média a filmový průmysl cenzurován (trezorové filmy) 
- prohlubovala se korupce a morální devastace společnosti 
 
4. Vyberte 2 osobnosti, které ostře vyjádřily svůj nesouhlas s invazí armád členských států 
Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Popište, jakým způsobem vyjádřily svůj nesouhlas a 
jaké byly jejich další osudy. 
 
- tento úkol je otevřený, žáci zaujímají vlastní stanoviska 
- jako příklad uvádím osobnost Františka Kriegla a Jana Palacha: 
 
a)  
František Kriegel 
- byl československý lékař, politik, člen komunistické strany, přední osobnost 
Pražského jara, který jako jediný z československé delegace odmítl podepsat 
Moskevský protokol 
- jako poslanec Národního shromáždění v roce 1968 hlasoval proti přijetí smlouvy o 
dočasném pobytu sovětských vojsk na našem území 
- od roku 1969 byl pronásledován a zbaven poslaneckého mandátu 
- byl jedním z prvních signatářů Charty 77 
 
b) 
Jan Palach 
- byl studentem Filosofické fakulty Karlovy univerzity v Praze 



- jako protest proti okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy se 
dne 16. 1. 1969 zapálil v horní části Václavského náměstí v Praze 
- následkem rozsáhlých popálenin zemřel v nemocnici 19. 1. 1969 
- svým činem chtěl aktivizovat národ k odporu proti okupaci 
- v roce 1969 došlo k sebevraždě dalších lidí, kteří jeho čin následovali 
- in memoriam prezident Václav Havel vyznamenal Jana Palacha Řádem Tomáše 
Garrigua Masaryka 
 
5. Na vynechaná místa doplňte správné údaje. 
 
Významný filosof Adam Smith, autor díla Bohatství národů, použil pojem „neviditelná ruka 
trhu“, byl stoupencem ideologie liberalismu 
 
6. K jednotlivým ideologickým směrům přiřaďte z níže uvedených vyobrazení jejich 
stoupence. Jednotlivé ideologické směry definujte. K příslušné ideologii přiřaďte název  
politické strany v České republice, která s touto ideologií sympatizuje. 
 
a) liberalismus 
- John Locke 
- svobodné myšlení, volný trh, svoboda podnikání, soukromé vlastnictví, minimalizace 
zásahu státu do ekonomiky 
- ODS 
 
b) komunismus 
- Karl Marx 
- absolutní rovnost, beztřídní společnost, odstranění soukromého vlastnictví cestou 
proletářské revoluce 
- KSČ 
 
c) konzervatismus 
- Thomas Hobbes 
- cílem udržet tradiční společenský řád na principech stability a sounáležitosti 
- KDU-ČSL 
 
d) fašismus 
- Benito Mussolini 
- vyhrocený nacionalismus, militantnost, sklon k autoritářskému režimu vedenou silnou 
osobností (vůdce) 
- DSSS 
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