
Katedra kulturologie FF UK 

K
u

ltu
rn

í eko
lo

g
ie

 
Výzkum 

Jaká je role společenských věd při zkoumání současných globálních i 

lokálních environmentálních problémů? Biologické vědy jsou schopny tyto 

problémy popsat. Technické vědy často dokáží navrhnout možná řešení. 
Jak to, že i když tato řešení známe, ke změnám k lepšímu zhusta 

nedochází? Odpověď nám mohou poskytnout pouze společenské vědy, 
neboť společnost (respektive kultura) je hlavním zdrojem, ale zároveň i 

jediným možným řešením  environmentálních problémů.                           .                                                    

Výuka 

Konference 

Na vlastní oči a uši 

Jak ovlivňuje společnost podobu krajiny? A jak ovlivňuje krajina 

společnost, která ji obývá? Krajina je nejen fyzicky existující prostor, ale 

i společenská konstrukce v našich myslích a nezřídka umělecké dílo. 

Vývoj středoevropské krajiny je mnohovrstevný příběh, krajina je v něm 

nejen učitelkou historie, ale i zdrojem cenných sociologických dat.       . 

Co si lidé v Česku i Evropě myslí o klimatických změnách? Jsme 

my Češi opravdu tak skeptičtí? Kolik energie spotřebuje a emisí 
CO2 vyprodukuje průměrná česká domácnost? A kolik domácnosti 
v ostatních Evropských zemích? Platí, že kdo je environmentálně 

uvědomělejší, produkuje méně emisí?                                 . 

Na výzkumu spolupracujeme s jednou českou a několika 

zahraničními univerzitami v rámci výzkumného projektu 7. 

rámcového programu EU „GILDED“.                                        . 

Životní prostředí a společenské vědy 

Krajina a její společnost 

Sociální a kulturní aspekty klimatických změn 

Kulturologie jako průřezová vědní disciplina, studující lidskou kulturu v celé její šíři, stojí 
na několika základních oborech, např. antropologii, sociologii kultury, dějinách kultury, 

filozofii kultury, biokulturologii, psychologii kultury a kulturní ekologii. Právě kulturní 
ekologii, pěstovanou v rámci Katedry kulturologie FF UK zde chceme stručně představit. 

Oblasti, kterým se věnujeme ve své výzkumné činnosti také vyučujeme. V rámci výuky se studenti, mimo jiné, seznámí se základními 
pojmy z ekologie, nejdůležitějšími environmentálně-filosofickými koncepcemi, sociologickými i antropologickými přístupy k životnímu 

prostředí, ekonomickými a politickými aspekty udržitelného rozvoje a velkým počtem případových studií.                                                        .               

Kulturně ekologické předměty jsou vyučovány v češtině a angličtině. Anglické kurzy jsou hojně navštěvovány zahraničními studenty 

(především z USA a Evropy). Součástí kurzů jsou i terénní exkurze a poznávání krajiny v praxi. Ideální příležitost obohatit si znalosti 

české krajiny a seznámit se se zahraničními studenty.                                                                    .   

V roce 2011 byl na katedře uspořádán první ročník konference Naše společná přítomnost, s podtitulem Globální výzvy pro kulturní a 

sociální ekologii.  Široký záběr konference zaujal nejen studenty a akademiky z řad společenských i přírodních věd, ale i zástupce 

neziskových organizací a státní správy. V roce 2012 se koná druhý ročník konference s podtitulem Měnící se společnost? Věříme, že 

jsme tímto položili základ dlouhodobé tradice velmi zajímavých setkání lidí z mnoha oborů, jejichž společným zájmem je životní 
p r o s t ř e d í .                                                                                   .  

www.ecoology.org 

Koukněte se na nás:  

Miloslav Lapka v pořadu Ekonomika ČT24 o panelových domech: www.youtube.com/watch?v=iWHvlhlj5eU 

Přečtěte si (o) nás:  

Katedra kulturologie FF UK: www.kulturologie.ff.cuni.cz/ 

Více o výuce kulturní ekologie: www.ecoology.org/pro-studenty 
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Jan Vávra o krajině a společnosti v magazínu Místní kultura: www.mistnikultura.cz/krajina-je-odrazem-spolecnosti 


