Udělejte si z toho stručné výpisky do papírových sešitů,
pokud něco z toho v sešitě již máte, tak si pouze
zvýrazněte důležité body. Papírové sešity se budou
hodnotit na konci školního roku.
Z tohoto mého materiálu snadno vypracujete další
hodnocený úkol do Moodlu.

Téma: Demokratické ideologie

1. ideologie konzervativní (hlásí se k ní zejména
KDU-ČSL, TOP 09, částečně ODS)
opatrnost vůči změnám-obávají se příliš velkých
změn, protože takové změny mohou přinést
negativní důsledky, chtějí jen pomalé a dobře
promyšlené změny
ochrana tradiční morálky a tradičních hodnotzejména hodnot křesťanských, vyšší ochrana
majetkových práv, např. duševního vlastnictví
nejdůležitější hodnotou je pro ně rodina-chtějí
všestranně podporovat rodiny s dětmi, vyšší

finanční příspěvky od státu (vyšší rodičovský
příspěvek, vyšší slevy na dani),
církve považují za velmi společensky prospěšné
instituce -chtějí je více podporovat, a aby jim stát
nijak nebránil v jejich činnosti
chtějí omezit různé věci, které podle nich
podkopávají tradiční morálku a rodinu:
chtějí omezit hazard, tvrdší tresty za závažnou
kriminalitu včetně držení drog, větší ochranu
mládeže před alkoholem nebo pornografií,
odmítají manželství a adopce pro homosexuály
(podle nich by to ohrozilo tradiční rodinu), odmítají
potraty a eutanazii, odmítají legalizaci marihuany

2. ideologie liberální (např. Piráti, ANO, zejména
v ekonomice ODS)

hlavní hodnotou je svoboda-chtějí ji co
nejméně omezovat,
často proto mají jiné názory než konzervativci-

liberálové nechtějí příliš omezovat hazard,
pornografii nebo potraty, netrestali by pití
alkoholu na veřejnosti nebo i držení drog,
povolili by marihuanu, eutanazii, sňatky a
adopce pro homosexuály, protože tyto věci nikomu
jinému neškodí

liberální ekonomický program (hlavně ODS)stát má co nejméně zasahovat do ekonomiky,
tu má řídit hlavně svobodný trh-tzv. neviditelná
ruka trhu,
chtějí co nejvíce rozšířit ekonomické svobody,
zejména svobodu podnikání, chtějí podnikatele
omezovat co nejméně-někteří chtějí zrušit EET,
snižování daní pro podnikatele, většinou
odmítají progresivní daně,
většinou nechtějí zvyšovat minimální mzdu,
někteří liberálové by ji dokonce chtěli zrušit,
protože prý omezuje a zatěžuje podnikatele
chtějí vyrovnaný státní rozpočet-vzhledem ke
snížení státních příjmů kvůli nižším daním
musejí zavádět mnoho úsporných opatřenínapř. méně státních zaměstnanců a nezvyšovat

jim tolik platy, úsporná důchodová reformanapř. zvyšování důchodového věku, úspory ve
školství, zdravotnictví (např. díky zavedení
poplatků pro pacienty), na sociálních dávkách
(např. snížení nemocenské), nižší výdaje státu
na veřejnou dopravu a některé další veřejné
služby

3. Ideologie sociálně demokratická-hlavně
ČSSD, ale i KSČM, částečně ANO

původně v 19. století hájili zájmy dělníků, dnes
hájí zájmy chudších vrstev-lidí
s podprůměrnými příjmy,
chtějí důstojný život pro všechny, snižovat
sociální rozdíly, aby se zamezilo různým
sociálním nepokojům, např. kvůli bídě,
dát všem šanci na vzestup kvalitním
bezplatným školstvím
hájí zájmy zaměstnanců- spolupracují přitom
s odbory, chtějí co nejvíce zvyšovat minimální
mzdu, lepší podmínky pro zaměstnance-např.

prodloužení dovolené, jejich vyšší ochranu
před nespravedlivým propouštěním
odmítají liberální ekonomický programchtějí více státních zásahů do ekonomiky,
odmítají razantní úspory na úkor chudších
vrstev, chtějí více zvyšovat důchody, o něco
vyšší sociální dávky než liberálové,
více různých výhod pro chudší-např. slevy na
jízdném,
chtějí více dotovat veřejné služby jako školství,
zdravotnictví, veřejnou dopravu, knihovny,
sociální služby-např. domovy důchodců,
protože stát tak zajistí chudším kvalitnější život,
chtějí větší dotace státu do výstavby bytů, aby
byly byty dostupnější, hájí požadavky
nájemníků vůči majitelům bytů
potřebné peníze se mají získat progresivními
daněmi-vyšší sazby daní pro bohatší lidi i pro
větší podniky, jak je to obvyklé ve většině zemí
EU, chtějí vyšší daně pro některé bohatší
sektory-např. pro banky, chtějí zachovat EET,

aby se ztížilo podvádění u podnikatelů a stát
tak získal více do rozpočtu

4. Ideologie zelených-hlavně Strana zelených

Hlavní priorita je trvale udržitelný rozvoj,
protože náš současný rozvoj je trvale
neudržitelný,
příroda se má využívat rozumně, nechtějí žít na
ekologický dluh, chtějí co nejvíce chránit
životní prostředí a co nejméně ho poškozovat,
Chtějí prosadit co nejekologičtější zákonyvelmi jim v tom pomáhá EU
Chtějí ekologické regulace svobodného trhubývají v rozporu s ekonomickými liberály,
některé málo ekologické výrobky chtějí
dokonce zákonem zakázat-např. staré žárovky,
na mnoho výrobků chtějí uvalit ekologické
daně-např. na uhlí, stará auta,

ekologické produkty chtějí naopak podporovat
dotacemi-veřejná doprava, elektroauta, čistá
elektřina,
chtějí přísné ekologické normy na nové
výrobky-např. na auta
chtějí zelenou energetiku- větší podpora
obnovitelných zdrojů energie-voda, vítr, slunce,
pálení biomasy, většinou odmítají jaderné
elektrárny, podpora energetických úsporzateplování budov,
zelená doprava-podpora MHD a vlaků,
podpora nákladní železniční dopravy,
omezování kamionů a automobilismu vůbec,
např. zákazy vjezdu aut do center měst,
ekologické nakládání s odpady-třídění,
recyklace, moderní spalovny
Důslednější boj s globálními problémy-hlavně s
oteplováním

