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Katedra environmentálních studií

Věda donedávna reagovala na ekologické problémy především přírodovědným moni-
torováním škod a hledáním ekologicky příznivých technologií. Postupně však badatelé 
dospěli k víceméně shodnému závěru: příznivý obrat je podmíněný změnou životního 
způsobu, která vyplývá z dalekosáhlé proměny lidských hodnot a ze zásadně odlišného 
chápání místa člověka ve světě. K řešení ekologických problémů jsou čím dál tím častěji 
volány společenské vědy.

Z těchto předpokladů vycházela v druhé polovině 90. let přední česká socioložka, profe-
sorka Hana Librová, při vytváření koncepce unikátního studijního programu environ-
mentálních studií. Z environmentalistiky si obor bere předmět svého zkoumání, z hu-
manitních věd pak vychází přístup, který umožňuje porozumět vztahům a souvislostem 
mezi kulturou a přírodou. Na pozadí přírodovědných znalostí se tak obor snaží porozu-
mět historickým a kulturním zdrojům environmentální krize a hledat z ní možná vý-
chodiska. Souvislosti tohoto hledání jsou přitom sociální, ekonomické, právní, politické, 
estetické a další. Zásadně tak doplňuje úsilí přírodních věd vyvíjet šetrné technologie 
o poznatky týkající se například motivací lidí tyto technologie využívat či schopnosti 
trhu zprostředkovat jejich šíření.

Protože jde z podstaty o komplexní mezioborové téma, nepěstuje se u nás pouze frontál-
ní výuka a jednoznačné pravdy. Snažíme se zaujmout kritický zorný úhel nejen k argu- 
mentům, které celou ekologickou krizi popírají, ale i ke svým vlastním východiskům 
a předpokladům. Pro katedru je charakteristická vzájemnost a společné poznávání, 
jehož směr není určován pouze vyučujícími, ale výrazně také studenty.
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Bakalářské studium

Bakalářský obor Environmentální studia je určený absolventům všech druhů středních 
škol. Protože se jedná o dvouoborové tříleté prezenční studium, lze jej studovat v kom-
binaci s většinou oborů vyučovaných na Fakultě sociálních studií MU a s vybranými 
obory Filosofické a Ekonomicko-správní fakulty MU.

Cílem oboru je seznámit studenty s historickými a společenskými příčinami součas-
ných environmentálních problémů a s možnostmi jejich řešení. Toho student dosáh-
ne studiem základů vybraných oborů humanitních, společenských a přírodních věd 
a speciálním vzděláváním v environmentální problematice, které tvoří společný povin-
ný základ. Kromě toho si student může podle vlastního uvážení vybírat z pestré nabídky 
volitelných předmětů nebo se přímo profilovat v rámci jednoho ze čtyř nepovinných 
studijních zaměření:

 ■ Environmentalismus a soukromý sektor
Umožní získat širší přehled o problémech vztahu životního prostředí a ekonomiky. 
Díky tomuto zaměření můžete lépe pochopit ekonomické principy, zbavit se iluzí 
i předsudků o tržním systému a získat informace o principu fungování malých a střed-
ních podniků včetně praxe v zelené či sociální firmě.

 ■ Environmentalismus, státní správa a samospráva
Umožní pochopit roli státu v ochraně životního prostředí, a to včetně administrativních 
a ekonomických nástrojů, které lze ze strany státních institucí k ochraně životního pro-
středí použít. Součástí výuky je právo životního prostředí a praxe v instituci.
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 ■ Environmentalismus a neziskový sektor
Umožní lépe pochopit roli neziskových organizací v environmentální oblasti a dále je 
prostřednictvím předmětů vyučovaných ve spolupráci s řadou z nich připraví na speci-
alizované pracovní pozice v tomto sektoru.

 ■ K přírodě šetrný management krajiny
Umožní studentům specializovat se na pozice související se zaváděním udržitelného ma-
nagementu krajiny. Studenti proniknou blíže do problematiky praktického hospodaření 
v krajině včetně otázek přírodovědných a estetických.

Pokud student absolvuje všechny profilové předměty daného zaměření, dostane k diplo-
mu navíc odborný certifikát. Zaměření je možné kombinovat.

Pro nejlepší studenty bude od akademického roku 2012/2013 k dispozici stipendijní fond.

Seznam povinných i volitelných předmětů naleznete na další straně. Kompletní seznam 
včetně anotací kurzů pak najdete také na stránkách katedry: www.humenv.fss.muni.cz.
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Povinné předměty
pro všechny
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Povinně volitelné
mimo stud. zaměření
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ENS114 Úvod do studia environ-
mentalistiky

ENS115 Dějiny filosofie pro envi-
ronmentalisty

ENS107 Dějiny přírodních věd

metodologická sekce

ENS201 Etika starověkých civilizací I.

ENS219 Etika starověkých civilizací I. 
(seminář)

ENS217 Seminář k úvodu do studia 
environmentalistiky

ENS206 Blok expertů III.

ENS236 Globalizace a globální 
problémy

ENS231 Křesťanská teologie 
a environmentální problémy

ENS267 Základy práce s informač-
ními zdroji pro bakalářské studenty

ENS117 Metodologické základy 
environmentálních studií

ENS104 Základy geografie

ENS247 Uvedení do biologie

ENS116 Zoologický přehled

ENS118 Botanický přehled

ENS103 Základy ekologie 

ENS108 Ekologie krajiny

ENS101 Přehled environmentál-
ních rizik

ENS106 Ekologická ekonomie

ENS110 Seminář k bakalářské 
práci I

ENS111 Seminář k bakalářské 
práci II

celouniverzitní
FSS100 Zahraniční studijní pobyt

FSS101 Zahraničnní studijní pobyt 
(kredity druhého oboru)

FSS110 Zahraniční výjezd

Environmentalismus
a soukromý sektor

po
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nn
é 

v 
rá

m
ci

 za
m

ěř
en

í ENS109 Právo a environmentální 
problémy
ENS230 Tvorba environmentálního 
podnikatelského záměru
ENS235 Podniková ekonomika
ENS233 Úspěšné environmentální 
projekty I.
ENS238 Zakládání firmy
ENS253 Podnikatelské praxe (1–3)

povinně volitelné
ENS242 Green economics
ENS254 Dotační politiky EU
ENS239 Fundraising
ENS255 Finanční řízení podniku
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Environmentalismus, státní 
správa a samospráva

Environmentalismus
a neziskový sektor

K přírodě šetrný
management krajiny

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

ENS109 Právo a environmentální 
problémy

ENS254 Dotační politiky EU
ENS258 Personální management 
ve státní správě a samosprávě
ENS256 Ekonomické nástroje 
politiky životního prostředí
ENS257 Právní nástroje ochrany 
životního prostředí ve státní 
správě a samosprávě
ENS259 Praxe ve státní správě 
a samosprávě 1–2
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ENS109 Právo a environmentální 
problémy

ENS264 Šetrné metody hospoda-
ření v krajině

ENS204 Ochrana biodiverzity

ENS248 Město a krajina – promě-
ny v čase a prostoru

ENS265 Ochrana přírody kontra 
památková péče v praxi

ENS266 Praxe v modulu environ-
mentalismus a management kraji-
ny (včetně biozemědělství) 1–2

po
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ENS109 Právo a environmentální 
problémy

ENS214 Nevládní neziskové 
organizace

ENS260 Projektový management 
v NNO

ENS254 Dotační politiky EU

ENS263 Praxe v NNO 1–4

ENS203 Environmentální výchova

ENS261 Základy práce v NNO

ENS268 Environmentální organi-
zace v ČR

ENS262 Blok expertů NNO
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ENS224 Environmentální aspekty 
využívání energie

ENS245 Identity and the envi-
ronment – social problems and 
challenges

ENS249 Permakultura

5

ENS269 Stáž v ekologickém 
institutu Veronica



Dvouletý magisterský obor Environmentální studia nava-
zuje na stejnojmenný bakalářský obor katedry a na baka-
lářské stupně dalších humanitních i přírodovědných obo-
rů. Výuka je proto organizovaná tak, aby si studenti mohli 
doplnit látku, s níž se v dosavadním studiu neseznámili. 
Přijatý bakalář filozofie, sociologie, historie, práv, ekono-
mie či teologie si osvojuje nezbytné přírodovědné znalosti. 
Student, který se jako bakalář věnoval oborům přírodo-
vědným či zemědělským, doplňuje své vědomosti pomocí 
společenskovědně a humanitně zaměřených předmětů. 
Podstatnou část studia přitom tvoří speciální vzdělávání 
v environmentální problematice (environmentální sociolo-
gie, ekopsychologie, ekologická ekonomie, environmentální 
filosofie a estetika, dějiny vztahu člověk – příroda, ekologie 
krajiny, environmentální rizika atd.).

Magisterské studium se od bakalářského liší vyšší nároč-
ností a větším důrazem na teoretické souvislosti, u studentů 
se předpokládá také větší samostatnost. Na rozdíl od baka-
lářského stupně jde o studium jednoooborové, student tedy 
během druhého ročníku píše vždy diplomovou práci z envi-
ronmentálně zaměřených témat. Zvyšují se nároky na znalost 
cizích jazyků, ovšem také možnosti si tyto znalosti rozšiřovat. 
Naši magisterští studenti také vyjíždějí v rámci meziuniver-
zitních smluv na zahraniční studijní pobyty do Lisabonu, 
Vídně, Varšavy, Bruselu, Granady či indického Mumbaí. 

Magisterské studium
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V magisterském studiu je možné se profilovat ve dvou 
studijních zaměřeních:

 ■ Praktická environmentalistika
 ■ Teoretická environmentalistika

Praktická environmentalistika navazuje a rozšiřuje zna-
losti získané v rámci čtyř studijních zaměření bakalář-
ského studia (Environmentalismus a soukromý sektor, 
Environmentalismus, státní správa a samospráva, Envi-
ronmentalismus a neziskový sektor, K přírodě šetrný ma-
nagement krajiny) a připravuje tak studenta na praktické 
uplatnění v soukromém, státním a neziskovém sektoru.
Teoretická environmentalistika se zaměřuje na prohlou-
bení tematických znalostí, argumentačních schopností 
studentů a reflexivního pohledu na většinu environmen-
tálních témat. Tím studenty připravuje na kariéru ve škol-
ství či v akademickém prostředí.
Studijní zaměření jsou dobrovolná a je možné mezi nimi 
kombinovat. U obou zaměření jsou součástí výuky i prak-
tické stáže a exkurze, současně nabízíme i možnost dlou-
hodobých tuzemských či zahraničních praxí u vybraných 
organizací státních, soukromých i neziskových.
V případě absolvování všech profilových předmětů daného 
zaměření dostane student k diplomu navíc odborný certifikát.  
Pro nejlepší studenty bude od akademického roku 2012/2013 
k dispozici stipendijní fond. 
Seznam povinných i volitelných předmětů naleznete na 
další straně. Kompletní seznam včetně anotací kurzů pak 
najdete na stránkách katedry: www.humenv.fss.muni.cz.
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8

Povinné předměty
pro všechny

Povinně volitelné
mimo stud. zaměření

ekonomická sekce

HEN426 Blok expertů III.
HEN427 Blok expertů IV.
HEN507 Moderní architektura mezi utopií, 
ideálem a současností 
HEN581 Životní způsob a environmentální 
problémy
HEN615 Politické nástroje ochrany životního 
prostředí
HEN616 Základní texty environmentalistiky
HEN618a Zahraniční expert
HEN618b Zahraniční expert
HEN619 Systems thinking for sustainable 
development
HEN620 Práce s informačními zdroji pro 
magisterské studenty

HEN444 Ekonomie a životní prostředí I.
HEN445 Ekonomie a životní prostředí II.

celouniverzitní
FSS400 Zahraniční studijní pobyt
FSS410 Zahraniční výjezd

krajinná sekce
HEN414 Ekologie krajiny II.
HEN437 Hospodaření v krajině

humanitně environmentální sekce
HEN428 Metodologické aspekty environ. studií 
HEN439 Environmentální etika
HEN440 Estetické vnímání přírody

ostatní
HEN526 Diplomový seminář I.
HEN528 Diplomový seminář II.
HEN566 Globální politické otázky

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

Praktická 
environmentalistika

povinně volitelné
HEN572 Facilitation of environmental 
communication processes
HEN617 Local Economic Alternatives 
(zahraniční expert) 

HEN621 Věda a praxe (zahraniční zkušenost)
HEN630 Stáž v ekologickém institutu Veronica

povinné v rámci zaměření
HEN604 Botanický seminář – Vegetace 
střední Evropy 
HEN555 Sociologie venkova a krajiny 

HEN409 Exkurze k environmentálním rizikům
HEN628 Praxe v environmentalistice (kouč)

Teoretická 
environmentalistika
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povinně volitelné

HEN554 Environmentální ideologie a všední den
HEN622 Environmentální sociologie
HEN623 Příroda a krajina v současném umění
HEN627 Ekopsychologie I: Vztah k přírodě 
a životnímu prostředí
HEN629 Ekopsychologie II: Komunikace environ-
mentálních témat s veřejností

povinné v rámci zaměření

HEN577 Příroda a kultura
HEN580 Současná kulturní dimenze přírody 
a krajiny
HEN585 Etika starověkých civilizací II. 
HEN582 Etika starověkých civilizací II. seminář
HEN624 Etické a lokální ekonomiky 
HEN626 Filosofie techniky
HEN597 Psychological perspectives on People 
and Environment
HEN625 Scientific writing



Doktorské studium

Doktorské studium oboru Humanitní environmentalistika je akreditováno jako součást 
kmenového doktorského programu Sociologie a je určené především magistrům envi-
ronmentálních studií, sociologie a příbuzných oborů - zejména filozofie, historie, religi-
onistiky, teologie, žurnalistiky, případně biologie, ekologie, ochrany a tvorby životního 
prostředí, geografie a zemědělských věd. Doktorské studium humanitní environmenta-
listiky o standardní délce 8 semestrů má prezenční nebo kombinovanou formu. 

Základním cílem doktorského studia je příprava na výzkumnou práci. Student tedy 
v rámci studia získává zkušenosti s publikováním odborných textů a prezentací výsledků 
svého bádání. Páteří studia je příprava disertačního spisu. Studium se řídí individuálním 
studijním plánem.
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Výuku oboru, spjatého s životním prostředím, si nelze představit bez exkurzí do terénu. 
Bakalářští i magisterští studenti mají možnost absolvovat několikadenní blok praktické 
výuky krajinné ekologie v Bílých Karpatech a botanické a zoologické exkurze do okolí 
Brna. Dále navštěvují chráněná území jižní Moravy a seznamují se s problémy během 
týdenního pobytu na Ostravsku. Aktuálně byla rovněž do programu zařazena několi-
kadenní exkurze věnována kulturně historickým aspektům krajiny - na jaře navštěvují 
skupiny studentů České středohoří, případně mají možnost absolvovat týdenní terén-
ní badatelský pobyt v českých vesnicích rumunského Banátu, kde samostatně pracují 
na zadaném výzkumu. S velkým zájmem také studenti i učitelé navštěvují ekologické 
farmy Jižní Moravy v rámci výuky předmětu Hospodaření v krajině.

Exkurze do terénu



Pestří a zelení

Celkem katedra nabízí vlastním studentům i studentům ostatních oborů a fakult MU 
několik desítek předmětů ve všech stupních studia. To by nebylo možné bez širokého 
spektra externích spolupracovníků z ostatních fakult MU, ale i Mendelovy či Ostravské 
univerzity a neuniverzitních institucí jako je Povodí Moravy, Ekologický institut Veronica 
a Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání nebo Zhaba Facilitators Collective. 
Specifická je spolupráce s dalšími odborníky z akademické sféry i praxe formou cyklu 
přednášek v Bloku expertů. Zde zejména mimobrněnští pracovníci výzkumných institu-
cí, nevládních organizací, státní správy a firem seznamují posluchače s tématy své práce 
a zkušenostmi s řešením environmentálních problémů. Dosud v Bloku expertů vystou-
pilo na osmdesát přednášejících.

Katedra má smlouvy o výměně studentů s řadou zahraničních univerzit, naši studenti 
jezdí i na pracovní stáže do zahraničních neziskových organizací. Již nyní je možné vyrazit 
do Velké Británie, Portugalska, Indie, Polska či Rakouska. Každý rok navíc na katedře vede 
několik zahraničních expertů své vlastní kurzy v angličtině.

Environmentální studia nejsou oborem, který by produkoval úzce zaměřené absol-
venty. Naopak škála uplatnění je velmi široká, zpravidla však jde o instituce, kte-
ré nevystačí s pouze technickým či přírodovědným pojetím ekologických problémů 
a kde je nezbytná znalost společenských kontextů a potřeba komunikace. Absolventi 
jsou zaměstnáváni v orgánech státní správy i samosprávy, v institucích ochrany přírody, 
v ekologickém poradenství, v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě, v profe-
sionalizujících se nevládních ekologických a občanských organizacích. V poslední době 
nacházejí uplatnění také v rozvíjejícím se sektoru ekologického a sociálního podnikání.
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Okrašlovací spolek je neformální sdružení studentů, absolventů a přátel katedry. Z po-
pudu paní profesorky Librové byl založen koncem roku 1999. Jeho přínos spočívá nejen 
v jeho faktické kulturní a charitativní činnosti, ale i v tom, že je významným pojítkem, 
prostorem pro mimostudijní setkávání a v neposlední řadě pěstuje a kultivuje pro kated-
ru specifický sebeironizující humor.

Na svých stránkách o sobě členové spolku říkají: „Náš okrašlovací spolek je v rodině 
současných okrašlovacích spolků neobvyklý v tom, že se jedná převážně o spolek stu-
dentský, který nemá žádnou právní subjektivitu. V tom je naše omezení, ale i značný 
kus svobody. Zřejmý je od začátku environmentální a charitativní podtext všech našich 
aktivit. V současnosti se zaměřujeme jak na finanční podporu regionálně vzdálených 
projektů (podpora soukromých přírodních rezervací a další), tak na lokální projekty, 
jako je péče o sady a stromořadí v blízkém okolí nebo kulturu (vernisáže, výstavy, bytové 
semináře a další). Do budoucna bychom pak své síly chtěli plně zaměřit na blízké okolí 
a vrátit se tak k původní ideji okrašlování.“ Více na: www.okr-spolek.webnode.cz

Okrašlovací spolek a jeho aktivity
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Co mi dalo nebo dává studium na KES?

„Myslím, že vnímám to, že na životní prostředí a přírodu ve vzta-
hu k společnosti se lze dívat mnoha úhly a žádný vlastně není 
dobrý nebo špatný. Navíc se tyto „úhly“ mění i v čase - to, co je 
normální v současnosti, může být neakceptovatelným extrémem 
v budoucnosti. A naopak. Alternativa dnes se může stát mainst-
reamem za pár let. To mi dává naději.“
Jiří Jeřábek, Mgr., absolvent, pracuje pro mezinárodní nevládní 
ekologickou organizaci

„Když jsem byla na střední, měla jsem často pocit, že se učím něco, 
co mi k ničemu není a co mě ani nebaví. Těšila jsem se na vysokou 
školu, až se to všechno změní. A při studiu environmentalistiky 
tomu tak opravdu bylo: zábavné přednášky, exkurze, fajn kolektiv 
studentů i učitelů. Navíc si neustále člověk rozšiřuje obzory o pří-
buzné vědní disciplíny a dává všechno do vzájemných souvislostí.“
Simona Horká, Mgr., pracuje v redakci časopisu Sedmá generace

„Díky studiu na KES jsem měl možnost se zapojit do zajímavých 
badatelských projektů. Výsledky vlastního výzkumu jsem prezen-
toval na mnoha zahraničních konferencích, kde jsem se setkal 
se zajímavými osobnostmi nejen z mého oboru. Studium na KES 
mně umožnilo získat stáž  v eko-výchovné instituci na tropickém 
ostrově Réunion.“
Lukáš Kala, Mgr., postgraduální student, zaměstnanec org. Lipka

Studenti a absolventi
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„Mezi učiteli i studenty envira jsou osobnosti oplývající moud-
rostí, přiměřeností a humorem, stejně jako celou řadou dalších 
environmentálních i akademických ctností. Setkávání s nimi mi 
dává zakusit osvobozující nadhled, který přináší společenskověd-
ní reflexe, a ukotvuje mě v nelaciné životní radosti.“
Blanka Dobešová, Mgr., studentka doktorského studia

„Studium environmentalistiky mi dalo především lidské vzory do 
života z řad učitelů i spolužáků - poznání lidí, kteří se chovají 
podle svého nejlepšího svědomí. Pocit, že ve vědě může fungovat 
kritické myšlení a zároveň přítomnost určitých hodnot, protože 
přece není odrtržená od reálného světa. Dobré systémové myšlení 
- schopnost vidět naše činy v širokých souvislostech.“
Veronika Frélichová, Bc., pracuje v Ekologickém institutu Veronica

„Studovala jsem původně biologii, ale připadalo mi, že ty nejza-
jímavější věci vždycky zůstaly tak nějak mimo nebo na ně prostě 
nebyl ve specializovaných předmětech čas. Studium environmen-
talistiky mi dalo prostor diskutovat a přemýšlet právě o těch za-
jímavých tématech na pomezí přírody a kultury, které samotná 
přírodověda, ale ani sociologie, filozofie nebo ekonomie nějak ne-
zvládají pojmout. Mám pocit, že jsem se naučila kriticky myslet 
a zároveň získala přehled o globálních souvislostech svého život-
ního způsobu. Nebyly to vždycky poznatky příjemné, vlastně si 
už ale neumím představit, jak bych se bez nich dokázala obejít.“
Eva Fraňková, Mgr., postgraduální studentka, spoluřešitelka 
projektu Environmentální aspekty životního způsobu III.
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Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
vedoucí katedry, absolvent semestrálního studijního pobytu na 
The Catholic University ve Spojených státech se zaměřením na 
,,Restoring the ‘Polis‘ - Civil Society“ a semestrálního výzkum-
ného pobytu na Glasgow university ve Skotsku. Laureát Ceny Jo-
sefa Vavrouška v kategorii vědecko-výzkumné (disertační) práce 
udělované Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 
a Fondem Petry a Josefa Vavrouškových v oblasti environmentál-
ních problémů. Autor série publikací na téma proměny environmen-
tálních a občanských hnutí v zemích západní a východní Evropy.  
Autor monografie Analýza hlubinné ekologie (2008), Evironmentál-
ní etika (2008) a spoluautor publikace John Ruskin a příroda (2011).

prof. RNDr. Hana Librová, CSc.
zabývá se souvislostmi mezi způsobem života a ekologickými 
problémy, její výzkumy se týkají ekologicky příznivých variant 
životního způsobu. Kromě publikací v domácích i zahraničních 
vědeckých časopisech vydala knižní monografie: Sociální potřeba 
a hodnota krajiny (1987), Láska ke krajině? (1988), Pestří a zele-
ní. Kapitoly o dobrovolné skromnosti (1994), Vlažní a Váhaví. 
Kapitoly o ekologickém luxusu (2003).

doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
vzděláním estetik a historik přírodních věd, který se zabývá 
vzájemnými vztahy kultury a přírody, především historií este-
tického a uměleckého postoje ke krajině, též vývojem environ-
mentálního myšlení vzhledem k dějinám kultury a přírodních 
věd, zejména biologie. Je autorem publikací Proč je příroda krás-
ná? (2005) a Darwin a estetika (2006). Vyučuje  také na Katedře 
sociální a kulturní ekologie FHS UK v Praze. 

Vyučující
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RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D.
odborná asistentka, zabývá se ekonomickými souvislostmi en-
vironmentálních a  sociálních problémů a  ekologickou ekono-
mií. K jejím hlavním zájmům patří skryté předpoklady ekono-
mie středního proudu a ekonomické alternativy na komunitní 
úrovni. Je autorkou publikací Living in the Cracks: A Look at 
Rural Enterprises in Britain and the Czech Republic (2005) a Kde 
peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem: výpravy za ekonomikou 
přátelskou přírodě a člověku (2008).
Naďa Johanisová na katedře koordinuje studijní a pracovní po-
byty studentů.

Mgr. Pavel Klvač
asistent, který se věnuje metodologickým přístupům environmen-
tálního bádání v  oblasti společenskovědních disciplín, environ-
mentální sociologii a  problematice venkova a krajiny. Je editorem 
a spoluautorem monografií Člověk, krajina, krajinný ráz (2009) 
a Příroda a krajina v okolí Svaté Heleny (2011), sborníku Člověk 
a les (2006) a sociologicko-fotografické pentalogie ze života sou-
časného venkova. V místě svého bydliště realizuje projekty směřu-
jící k oživení vesnické pospolitosti a lokálních ekosystémů.

Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
krajinný ekolog a zemědělský inženýr, který se věnuje problema-
tice udržitelného hospodaření v krajině a sociálním aspektům 
ekologického zemědělství a produkce potravin, o těchto tématech 
rovněž publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku. Pů-
sobí také na Ústavu aplikované a krajinné ekologie Agronomické 
fakulty MENDELU, spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou 
UP v Olomouci a s Lillehammer University College v Norsku.
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PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.
Ekopsycholog a sociální psycholog. Zabývá se tím, co proží-
vají děti při kontaktu s přírodou, proč lidé (ne)chrání životní 
prostředí nebo jak lze komunikovat s veřejností o environmen-
tálních tématech. Za svou disertační práci obdržel cenu Josefa 
Vavrouška v kategorii vědecko-výzkumné práce. Baví ho propo-
jování akademické sféry s praxí, pro organizace veřejného sek-
toru lektoruje semináře a realizuje výzkumy. Desátým rokem 
podporuje rozvoj ekopsychologie v České republice, edituje 
portál ekopsychologie.cz.

Výzkum a publikace

V badatelské oblasti se příslušníci katedry zaměřují zejména na souvislosti mezi způso-
bem života a environmentálními problémy, dále na ekologicky příznivé varianty život-
ního způsobu a vzájemné vztahy člověka a krajiny včetně estetických a uměleckých po-
stojů. Členové katedry se se svými příspěvky účastní vědeckých setkání v ČR i zahraničí. 
Pro ilustraci uvádíme vybraná témata aktuálně zpracovávaných výzkumných projektů 
a disertačních prací a výběr z již vydaných publikací.

Významné grantové projekty:
 ■ Pojem malebna ve světové a české estetice 

doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
 ■ Ochrana krajinného rázu jako podstatného rysu české kulturní krajiny  

Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. 
 ■ Individualizace životního způsobu v environmentální perspektivě 

prof. RNDr. Hana Librová, CSc.
 ■ Studie dogmatičnosti vybraných českých environmentálních hnutí 

Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
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Obhájené disertace a témata disertačních prací současných studentů:

 ■ Proměny environmentální ideologie ve veřejném prostoru
 ■ Čeští zemědělci jako správci krajiny?
 ■ „Krasota v přírodě“ – reflexe přírody v ruském myšlení
 ■ Přirozený svět jako ekologický problém
 ■ Proenvironmentální jednání v politických souvislostech
 ■ Romové a příroda: obraz a realita
 ■ A Comparison of Rural Social Enterprises in Britain and the Czech Republic
 ■ Running on the garbage treadmill: An environmental sociological analysis of illegal 

municipal waste shipment from Germany to the Czech Republic
 ■ Environmentální aspekty životního způsobu českých singles
 ■ Ekonomická lokalizace
 ■ Územní plánování a životní prostředí před rokem 1989

Alan Marshall, Ph.D.
Post-doc vyučující z Nového Zélandu, který se zabývá otázkou 
globálních environmentálních problémů a environmentální poli-
tikou. Jeho disertační práce byla oceněna na University of Wollon-
gong (Austrálie). Působil na postdoktorských pozicích po celém 
světě včetně NIREX (Velká Británie), IAS-STS (Rakousko), Curtin 
University of Technology (Austrálie), Mahidol University (Thajsko) 
a KUSTAR (Spojené arabské emiráty). Je autorem mnoha aka-
demických textů a také následujících knih: Wild Design (2009), 
Dangerous Dawn: The New Nuclear Age (2006), The Unity of 
Nature (2002) a Lancewood (1999).
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Zaměstnanci Katedry environmentálních studií jsou autory, 
spoluautory nebo editory následujících publikací:

Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti. (Hana Librová)
Autorka se věnuje ekologicky příznivým stylům života v někte-
rých evropských zemích a hledá jejich prvky prostřednictvím 
sociologického výzkumu vybraných mladých rodin v České re-
publice. Nespatřuje v dobrovolné skromnosti řešení ekologické 
krize, ale osvobodivý pokus o důstojné osobní řešení a příspěvek 
ke zmírňování škod, které přírodě přináší  životní způsob většiny. 

Vlažní a váhaví. Kapitoly o ekologickém luxusu. (Hana Librová)
Kniha vyšla deset let po Pestrých a zelených; je jejich volným 
rozvinutím. Hana Librová obrací pozornost od zkoumání prin-
cipiálních postojů ekologických aktivistů (zelených) či dobrovol-
né skromnosti pestrých (o jejichž dalších osudech se v knize také 
dočteme) k nejednoznačným a teprve se rodícím (vlažným a vá-
havým) ekologickým postojům a ctnostem elit, ve kterých autor-
ka spatřuje nejen určitou formu ekologického aktivismu, nýbrž 
i jistou naději pro tzv. hodnotová řešení ekologické krize.

Ciencias sagradas (Bohuslav Binka)
Kniha se na základě analýzy tří konceptů teorie vědy snaží doká-
zat, že určité směry sociobiologie pojímají předpoklady vlastního 
oboru jako univerzálně platná meta-kritéria pravdivosti větši-
ny ostatních společenskovědních disciplín. Nárok na schopnost 
expandovat za hranice vlastní disciplíny, nadřazený vztah k „za-
staralým“ vědním teoriím a odmítání etického rozměru provozu 
vědy – to vše ukazuje, že sociobiologie přináší nejen revoluční 
pohled na naši minulost i současnost, ale také znovuoživuje dog-
matické chápání vědy typické pro 19. nikoliv 20. století. 
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Zelený extremismus - Ideje a mentalita českých environmentál-
ních hnutí (Bohuslav Binka)
Kniha se pokouší o polemiku se současným politologickým pří-
stupem k analýze zelených hnutí. Úvodní část studie se zabývá 
kritikou dosavadních výzkumů a pokouší se nově definovat poj-
my environmentalismus, ekologismus, extremismus a radikalita. 
Druhá část studie je věnována faktografickému popisu vývoje 
zkoumaných hnutí. Třetí část studie porovnává obě vybraná en-
vironmentální hnutí s hnutím pravicově extremistickým.

Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Výpravy za ekono-
mikou přátelskou přírodě a člověku. (Naďa Johanisová)
Vedle několika obecnějších kapitol a historického exkursu do 
méně známých aspektů předválečného československého země-
dělského družstevnictví shrnuje publikace výsledky autorčina 
výzkumu venkovských sociálních podniků ve Velké Británii 
a České republice v l. 2002 -2003. Součástí textu je diskuse možné 
aplikovatelnosti družstevní myšlenky v současné ČR včetně pro-
blematiky nadměrných legislativních bariér u úvěrních družstev. 

John Ruskin a příroda. 
(Karel Stibral, Bohuslav Binka, Naďa Johanisová)
Tato práce je věnována koncepcím pojetí přírody v díle význam-
ného viktoriánského myslitele, uměleckého kritika a sociálně 
ekonomického vizionáře Johna Ruskina. Monografie se věnuje 
místu přírody v Ruskinově díle ze tří základních úhlů pohledu: 
filosofického, estetického a environmentálně-ekonomického. 
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Proč je příroda krásná? Estetické vnímání přírody v novověku 
(Karel Stibral)
Kniha se snaží popsat vývoj estetického oceňování přírody v ev-
ropské kultuře. Důraz je kladen především na zlomové období 
18. století, kdy se tematika estetiky přírody objevuje v textech 
předních filosofů-estetiků a současně se radikálně proměňuje 
vkus Evropana od oceňování zemědělských a člověkem ovliv-
něných terénů k zalíbení v „divokých“ scenériích hor a pralesů. 
Kniha je doplněna stručným pohledem na estetické oceňování 
a zobrazování přírody na Dálném východě a kapitolou o inter-
pretaci estetických jevů v biologii 19. a 20. století.

Člověk a les (Pavel Klvač)
Publikace je sborníkem textů příspěvků, které zazněly na stejno-
jmenné sérii seminářů, pořádných katedrou. Mezioborově poja-
tý sborník obsahuje antropologické, kulturně historické a este-
tické statě předních odborníků na vztah člověka k lesu, krajině 
a divočině. Kritická dikce příspěvků otvírá diskusi na dané téma 
v kontextu českých humanitních disciplín. 

Člověk + příroda = udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí 
k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti
(kolektiv autorů – Jan Krajhanzl)
První ekopsychologická publikace v České republice nabízí základ-
ní exkurz do problematiky vztahu lidí k přírodě. Texty pestrého 
kolektivu autorů se zabývají kontaktem lidí s přírodou, motivací 
k ochraně životního prostředí a strategiemi kampaní, které pod-
porují šetrné chování veřejnosti k životnímu prostředí.
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Tisk tohoto materiálu byl podpořen projektem Informační platforma pro kulturní krajinu (CZ.1.07/ 
2.4.00/12.0011), který je finančně podporován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tištěno na recyklovaném a plně kompostovatelném papíře.

Za použité fotografie děkujeme Martinu Vyhnalovi, Janu Skalíkovi, 
Veronice Zahradníkové a Miloňi Dvořákovi.
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