
Environmentální studia představují unikátní 
obor, kde se setkávají absolventi nejrůzněj-
ších bakalářských programů – společenských 
i přírodovědných, ekonomických i právních, 
uměleckých i technických. Vzniká tak pestrá 
společnost, ve které studenti společně s akade-
miky mnoha disciplín a profesionály z praxe 
překračují hranice jednotlivých oborů a rozši-
řují a prohlubují svůj pohled na vazbu člověka 
a jeho prostředí. Environmentální studia vás 
díky tomu připraví na práci vedoucích pra-

covníků a odborníků/analytiků v širokém spektru profesí spojených s přírodou, 
krajinou a životním prostředím. 

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Studijní praxe v rozsahu 100 hodin jsou důležitým krokem k budoucí profesi. 
Více než 35 volitelných kurzů (vzájemně volně kombinovatelných) a 4 studijní 
zaměření vám jako našim studentům dávají možnost zvolit si svůj profesní směr:

Společenskovědní reflexe environmentálních problémů se zabývá vazbami 
mezi člověkem a přírodou na kolektivní i individuální úrovni. Studenti získáva-
jí vhled do vybraných sociologických, psychologických, filozofických a etických 
teorií a mají také možnost věnovat se tvorbě odborných textů.

Občanská sféra a politika je zaměření určené těm, kdo chtějí svoje profesní 
uplatnění spojit s aktivním občanstvím ať již v rámci veřejné správy, neziskových 
nevládních organizací nebo politické aktivity.

Město, venkov, krajina se zaměřuje na environmentální souvislosti proměn fy-
zického prostředí (přírodního i umělého) a na jejich společenskovědní reflexi. 
Pro toto zaměření jsou charakteristické terénní exkurze.

Ekologická ekonomie je určena studentům, kteří se zajímají o ekonomické sou-
vislosti ekologické krize, o kritiku ekonomického středního proudu a o hledání 
alternativ v oblasti ekonomické teorie, veřejných politik i (eko - sociální) podni-
katelské praxe.

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
Environmentální udržitelnost, environmentální rizika, globalizace a lokalizace, ekonomické alternativy a nerůst, ob-
čanská společnost, environmentální hnutí, město a veřejný prostor, život na venkově, řešení environmentálních kon-
fliktů, environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí, dobrovolná 
skromnost, etika a estetika ve vztahu k přírodě, komunikace environmentálních témat s veřejností, ekologie krajiny a 
hospodaření v krajině. 

NÁVAZNOST NA DOKTOR-
SKÉ STUDIUM 
Student má možnost získat titul Ph.D. 
pod vedením školitele z oboru en-
vironmentálních studií v programu 
sociologie.
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