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Resumé

Kniha Current Challenges of Central Europe: Society and Environment nava-
zuje na mezinárodní mezioborovou konferenci Our Common Present: Current 
Challenges of Central Europe, čímž pokračuje v několikaleté řadě publikací, 
vydávaných v návaznosti na konferenci Naše společná přítomnost, konanou 
každoročně od roku 2011. Kniha je kolektivní monografií 13 autorů z 5 států, 
kteří se v 8 recenzovaných kapitolách zamýšlejí nad různými výzvami, jimž 
současná střední Evropa čelí. Jednotícím prvkem je, kromě geograficko-

-kulturního vymezení, také orientace na vztah společnosti a životního pro-
středí, jak vyplývá již ze samotného názvu knihy.

Úvod ke knize obstarává stručný esej slovenského geografa a poslance 
Mikuláše Huby Introduction to Central Europe: What Does It Mean in the 21st 
Century? V následující kapitole, nazvané What Are the Challenges of Central 
Europe? vysvětlují editoři knihy Jan Vávra, Miloslav Lapka a Eva Cudlínová 
koncept publikace a zamýšlejí se nad specifiky střední Evropy a také tím, 
co vyplývá z jednotlivých kapitol této knihy. Zdenka Sokolíčková přispěla 
studií Transcultural Communication in the Central European Region: Freedom, 
Equality and Ties with the Natural Environment věnovanou filosofickému 
zamyšlení nad transkulturní komunikací ve střední Evropě s důrazem na 
vztah člověka a životního prostředí. Další kapitola, jejímiž autory jsou Jana 
Dlouhá a Andrew Barton, se věnuje proměnám vzdělávání (k udržitelnosti) 
ve státech střední Evropy. Její název je Examining the Transition Toward 
Sustainability in Higher Education in Central Europe. Pod názvem Biodiver-
sity Loss and Public Opinion: What Is the Situation in Central Europe? se Anna 
Kalinowska zamýšlí nad reakcí veřejnosti na ztrátu biodiverzity a celkové 
vnímání tohoto problému, zejména v Polsku. Challenges of Urban Agricul-
ture: Highlights on the Czech and Slovak Republic Specifics, jejímiž autory jsou 
Barbora Duží, Aeila Tóth, Mária Bihuňová a Robert Stojanov je věnována 
problematice městského zemědělství v Česku a na Slovensku. Jan Vávra, 
Eva Cudlínová a Miloslav Lapka jsou autory kapitoly Green Growth from the 
Viewpoint of the Czech Republic, věnované koncepci zelené ekonomiky a její 
aplikaci v Česku. Katarína Zuntychová se zabývá lokální měnou Kékfrank 
v Maďarské Šoproni v kapitole Complementary Currencies: Ze Hungarian 
Example. V poslední kapitole Some Additions to Sustainable Development in 
the Visegrad Countries, Especially in Hungary autor Tibor László Csegődi ro-
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zebírá problematiku úspory energie v Maďarsku a roli místních samospráv 
v procesu snižování spotřeby energie.

Stručné představení jednotlivých kapitol ukazuje celkovou šíři záběru 
této knihy. Ta je dána specializacemi jednotlivých autorů, mezi nimiž na-
jdeme filosofy, kulturology, sociology, ekonomy, právníky, odborníky na 
pedagogiku, ale i environmentální vědce a ekology.

Právě šíře záběru této knihy, ovšem s jasně definovaným tématem i geo-
grafickým zaměřením, je největším přínosem k současným navýsost aktu-
álním akademickým i praktickým debatám o vztahu společnosti a životního 
prostředí i o problematické a měnící se identitě střední Evropy.


