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2. ročník konference Naše společná přítomnost, 23. března 2012, Praha, Česká republika 
 

Katedra teorie kultury (kulturologie) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,  

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

a 

Katedra kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové 

si Vás dovolují pozvat na druhý ročník 
kulturně a sociálně ekologické konference 

 

Naše společná přítomnost 
- 

Měnící se společnost? 

Druhý ročník je nově koncipován jako mezinárodní a jeho podtéma bylo zvoleno v reakci na 
napětí, kterého si je společnost již několik dekád vědoma, avšak nedaří se jej přesně 
pojmenovat. Dochází k posunu směrem k environmentální společnosti? Při pohledu na 
některé indikátory se tento posun může zdát evidentní, viz např. téma udržitelného rozvoje a 
ochrany životního prostředí ve veřejném a mediálním prostoru, rozvoj environmentálně 
orientované legislativy, snižování relativní energetické náročnosti ekonomik, aktivity 
v oblasti životního prostředí ze strany neziskového sektoru, nově vznikající vědní obory apod. 

Je tento posun opravdu skutečný nebo jen zdánlivý? A jaké jsou sociální, ekonomické a 
kulturní souvislosti měnící se společnosti v regionálním i globálním pohledu? Cílem 
konference je otevřít diskusi nad reálným obsahem aktuálních změn a rolí jednotlivých aktérů 
z hlediska udržitelného rozvoje společnosti. 
 
 
K otázce lze přistoupit ze dvou hledisek:  
 

1) Dochází k posunu ve společnosti/kultuře? Vítány jsou případové studie a původní 
výzkumy.  

Tato rovina reflektuje reálné změny ve společnosti ze sociálního, ekonomického i 
přírodovědného hlediska. Mezi dílčí otázky mohou spadat například: Mění se chování lidí? 
Mění se témata a způsob jejich prezentace ve veřejném prostoru? Mění se veřejné mínění 
(jak)? Jakým způsobem reaguje politika? Co se děje na lokální, národní, mezinárodní a 
celosvětové úrovni? Jaká je budoucnost venkova? Jací aktéři vstupují nově do hry? Kdo ze 
scény naopak mizí? Kde můžeme čekat největší potenciál do budoucna? Kde je skryta největší 
hrozba? Měříme správná data? atd. 
 

2) Reflektuje věda tuto problematiku? Vítány jsou teoretické příspěvky zabývající se tím, 
jak současné vědní obory přistupují k problematice posunu k environmentálně 
orientované společnosti. 



Tato rovina reflektuje akademický rozměr případného posunu. K dílčím otázkám mohou 
patřit například: Všímají si vědy nějaké změny paradigmatu? Pokud ano, které vědy více a 
které méně? Jakým způsobem s proměnou pracují? Existuje konflikt mezi stávajícím 
nastavením vědy a světem „tam venku“, který má studovat? Pokud ano, jaké povahy tento 
konflikt je? Může věda k posunu sama nějak přispět nebo ho naopak brzdit (jak)? Nebo by 
měla být jen nezaujatým pozorovatelem? atd. 

 
Konference je otevřena především humanitním (včetně uměleckých), sociálním a 
ekonomickým oborům, ale i oborům přírodovědným a zájemcům mimo akademickou sféru. 
Příspěvky mohou být předneseny v českém nebo anglickém jazyce.  
 
 
 
 
 
Zájemci o vystoupení se mohou hlásit do dvou různých sekcí konference. 
Přednést lze: 
 

1) Standardní konferenční příspěvek v délce 15-20 minut, včetně krátké diskuse po 
jeho skončení. Příspěvek se musí vyslovit k jednomu ze dvou výše definovaných 
aspektů hlavního tématu konference (reálné proměny ve společnosti / jejich 
akademická reflexe), avšak nemusí se držet uvedených dílčích podotázek. Abstrakty 
v délce 200 – 400 slov zasílejte do 10. 1. 2012 na adresu jan.vavra@prirodou.cz.  
 
 
NEBO 
 
 

2) Příspěvek do panelové diskuse v délce max. 5 minut. Cílem panelové diskuse je 
přizvat k dialogu zainteresované odborníky, především mimo akademické prostředí 
(veřejná správa, neziskový i soukromý sektor atd.). Do diskuse jsou zváni i studenti 
bakalářských a magisterských programů či široká veřejnost. Diskuse bude 
moderována organizátory a přispěvatelé budou mít za úkol stručně a přehledně 
vyjádřit své stanovisko k následující otázce: 

Existuje vůbec společenská vůle ke změně směrem k environmentální udržitelnosti?  

Od diskutujících se očekává, že nabídnou kladnou či zápornou odpověď, kterou 
podloží vlastní argumentací. Abstrakty v délce max. 100 slov zasílejte do 10. 1. 2012 
na adresu zdenka.sokolka@gmail.com.  

 
 
 
 
Autorům vybraných konferenčních příspěvků bude nabídnuta možnost následné publikace, 
jejíž forma bude ještě upřesněna. 



V anglické sekci konference vystoupí se svými příspěvky tři zahraniční hosté:  

James Sandy Rikoon je ředitelem programu Community Food Systems and Sustainable 
Agriculture a proděkan pro výzkum a postgraduální studium na College of Human 
Environmental Sciences, University of Missouri, USA. Věnuje se sociologii venkova, 
environmentálně šetrnému zemědělství, problematice potravinové bezpečnosti a politickým 
aspektům environmentálních konfliktů. 

Fritz Reusswig pracuje jako sociolog v Potsdam Institute for Climate Impact Research a 
vyučuje sociologii na několika německých univerzitách (Potsdam University, Offenbach 
University of Art and Design a Brandenburg University of Technology in Cottbus). Zabývá se 
spotřebou, životním stylem a jejich vztahem ke globálním environmentálním problémům, 
dále pak problematikou sociální konstrukce přírody a trvalé udržitelnosti měst. 

Hannes Palang je ředitelem Center for Landscape and Culture na Estonian Institute of 
Humanities, Tallinn University a předsedou Permanent European Conference for the Study of 
the Rural Landscape. Vzděláním geograf, věnuje se tématu kulturní krajiny, jejích proměn v 
čase, krajinnému hodnocení a managementu i zapojení obyvatel do těchto procesů. 
 
 
 
Více informací  o prvním ročníku i připravované konferenci viz www.ecoology.org.  
 

 
 
Konference se bude konat v Praze 23. března 2012 v budově Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy, Celetná 20. Účast na konferenci je zcela zdarma. Těšíme se na viděnou. 
 
 
 
 
Váš organizační a vědecký tým konference 

Jan Vávra     jan.vavra@prirodou.cz  

Zdenka Sokolíčková  zdenka.sokolka@gmail.com  

Miloslav Lapka   miloslav.lapka@centrum.cz  

Eva Cudlínová   evacu@centrum.cz  

 
 
 
 


