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Současná česká společnost  

a její problémy 
Charakteristické rysy České republiky:  

 demokratický stát 

 parlamentní republika 

 společnost svobodných  

   a rovnoprávných občanů 

 základní lidská práva a svobody jsou 

   právně zakotveny v Listině základních 

práv a svobod 

 



Sociologie 

Sociologie = societas + logos 

                 (společnost)  (rozum, věda) 
 

 podává celkový obraz společnosti 

 formuluje principy společenského vývoje  

 poznává život sociálních skupin 
 

Do jakých věd patří sociologie? 

 



Problémy české společnosti 

 snižující se porodnost a sňatečnost – 

od začátku 90. let 20. století 

Důvody: 

 ekonomické (bydlení, zaměstnání…) 

 strukturální (silné nebo slabé ročníky,  

                       sňatková tíseň) 

 více šancí k osobní realizaci (práce 

   nebo studium v zahraničí…)  



  stárnutí české populace 

 pomalý růst počtu mladých lidí 

 rychlý nárůst starších věkových skupin 

 prodlužování délky života 

 snižování úmrtnosti 

 

Z jakých důvodů se prodlužuje délka života? 

 

 



zdroj: http://g.denik.cz/23/2f/trutnov_festival_sobota_lidi_03_denik-600.jpg 



  rasismus, nacionalismus a netolerance 

    k menšinám             

 rasismus: ideologie hlásající nadřazenost 

jedné rasy nad druhou na základě 

odlišných fyziologických znaků (barva 

pleti, tvar nosu a rtů…) 

 

Které znáš lidské rasy? 

 

 

 



•  nacionalismus: ideologie hlásající    

    nadřazenost jednoho národa nad druhým, 

    nebezpečnou formou nacionalismu je  

    nacismus, který vedl za II. světové války  

    vyvražďování národů a skupin lidí  

    v koncentračních táborech 

 

Vysvětli pojem holokaust.  

Které znáš koncentrační tábory? 



•  etnocentrismus: vnímání hodnot a norem 

    vlastní skupiny jako jediných možných  

    a pravdivých, 

   život ostatních skupin je chápán jako odchylka 

od normálu a optimálního stavu, 

   podstatou je přesvědčení o nadřazenosti 

   kultury určité skupiny 

 

Jak se nazývají oproti etnocentrismu  

společnosti otevřené, tolerující jinakost 

a odlišnost? 
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