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CouReg –  

Workshop Podpora demokracie  
„Demokratické hodnoty v Česku a Německu“ 

19. dubna 2021 

„Občanská kuráž – participace – společenská 

angažovanost“  

03. května 2021 

 

 



Demokratické hodnoty 
"Liberální, sekularizovaný stát žije za podmínek, 

které sám nemůže zaručit." To je velké riziko, které 

podstoupil kvůli svobodě. “  

 

E.-W. Böckenförde, 1976 

Politické systémy se neskládají pouze z „tvrdých“ 

strukturálních součástí, tj. z politických organizací a 

institucí, jako jsou strany a vlády. Skládají se také z 

konkrétních lidí, jejich znalostí a nápadů, smyslu a 

postojů, jakož i akcí, jimiž se řídí.  

Z toho všeho se utváří realita politického systému v 

řadě každodenních situací. Jak však lze zakotvit demo-

kratické postoje tak, aby to neohrožovalo dnešní „ri-

zikovou demokracii“?  

 

 

 

Program 19. dubna 2021 

Přivítání TUD & UJEP 

Následně: seznamovací cvičení 

 

Úvodní prezentace  

„Normativní základy České republiky a Spolkové re-

publiky Německo“ 

 

Přestávka 

 

1. Workshop: Právní stát 

„Právo vs. bezpráví – možnosti a hranice právního 

státu“  

 



2. Workshop: Sociální stát 

„Mezi rovností a nerovností “ 

3. Workshop: Federalismus 

„Vládnutí a víceúrovňový systém – instituce a jejich li-

mity“  

4. Workshop: Ochrana živobytí 

„Udržitelnost jako cíl politiky“ 

5. Workshop: obranná demokracie 

„Kdy je demokracie ohrožena a co s tím můžeme 

dělat?“ 

 

Následně 

„Jaké jsou možnosti politiky a občanské společnosti k 

ochraně demokratických hodnot?“ 

 

Program 3. května 2021 

Přivítání TUD & UJEP 

 

Úvodní prezentace. 

„Občanská kuráž – participace – angažovanost“ 

Následně:  

Česko-německé pracovní skupiny (Breakout-Rooms) 

 

Přestávka 

Ergebnissicherung und Plenardiskussion  

 

Následně 

„Co můžeme dělat pro to, abychom posílili občanskou 

kuráž a angažovanost v ČR a Německu“ 

Seminář se uskuteční přes Zoom.   

Meeting-ID: 878 5536 6674 


