
 

 

 

 

 

6. Environmentální politika a etika 
 

Lektor: Mgr. Jan Skalík 

 

Anotace modulu:  

Modul diskutuje vazbu politických ideologií zastoupených ve středoevropském 

prostoru na jejich etická východiska týkající se přírody a životního prostředí. Zaměření 

modulu na klasifikaci politických ideologiích z hlediska jejich přístupů k životnímu 

prostředí tak studujícím umožňuje získat přehled o environmentálních rysech českého 

politického systému a osvojít si teorii a pojmy, s jejíž pomocí budou moci politiku a 

veřejnou debatu analyzovat. 

 

Cíl modulu: 

Cílem modulu je představit vývoj moderní české ekologické politiky (ochrana životního 

prostředí v 70. a 80. letech, dobrovolná ochrana životního prostředí, vývoj ekologické 

politiky a legislativy po roce 1989), diskutovat český stranicko-politický systém z 

hlediska ekopolitiky (postoje českých politických stran k OŽP, politicko-ideová 

východiska, legislativní proces, role MŽP a podřízených organizací), zasadit českou 

ochranu životního prostředí do kontextu evropské ekologické politiky (struktura 

relevantních orgánů EU, významná legislativa EU, implementace a infringement, vývoj 

právního prostředí v ČR po vstupu do EU) a globální environmentální politiky 

(mezinárodní organizace a dohody na ochranu ŽP, procesy a vývoj vyjednávání v 

rámci OSN, vyjednávání o ochraně klimatu).  
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