
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dílna environmentálních dějin Česka a Slovenska 
a kooperační partneři 

Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung (Marburg) 
Collegium Carolinum (Mnichov) 

Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien (Mnichov, Řezno) 
Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii Přírodovědecké fakulty UK (Praha) 

 
si Vás dovolují pozvat na  

 

Workshop o environmentálních dějinách Česka a Slovenska 
 

5.–7. června 2015v Kobylí, Jižní Morava 
 
 
Workshop navazuje na loňskou konferenci „Zelené dějiny aneb Proč je u nás v environ-
mentálních dějinách tak málo historie“, která proběhla 28. března 2014 na Masarykově 
univerzitě v Brně a která poprvé svedla dohromady badatele z různých oborů, kteří se 
ve svém výzkumu zabývají problematikou environmentálních dějin. 
Cílem letošního workshopu je rozvinout započatou diskusi o environmentálních ději-
nách České republiky a Slovenska. V jeho rámci budou diskutovány různé teoretické a 
metodologické přístupy k environmentálním dějinám a jejich konkrétní uplatnění ve 
výzkumu. Kromě debaty o obecných přístupech a jejich přínosu je cílem workshopu 
představit aktuálně probíhající projekty a diskutovat perspektivní výzkumná témata. 
Pozornost bude věnována možnostem, jak se zapojit do environmentálně historického 
bádání u nás i v zahraničí. Prostor v diskusi dostane i možnost publikace výstupů work-
shopu. Součástí programu bude rovněž odborná exkurze do biosférické rezervace Pála-
va spojená s výkladem o historii a ekologii této fascinující kulturní krajiny. 
Cílem organizátorů je podnítit zájem o environmentální dějiny napříč obory, a to jak u 
akademických pracovníků, tak u studentů doktorských a magisterských programů, 
popularizovat environmentálně historické přístupy v co možná nejvíce vědních disci-
plínách a podpořit mezioborové bádání. Podporou rozvoje oboru českých a slovenských 
environmentálních dějin chceme přispět k probíhající diskusi o environmentálních 
dějinách středovýchodní Evropy. 
 
 
 
 

 
 
 

Předběžný program 
5.6.2015, večer: Keynote speech (tba) – teoretické přístupy 

k environmentálním dějinám 
 

6.6.2015, dopoledne I: Co mohou environmentální dějiny nabídnout jiným 
disciplínám? 

příklady pro aplikaci různých teorií a metodologických přístupů 
v environmentálních dějinách – diskuse formou World Café 

 
6.6.2015, dopoledne II: Environmentální dějiny Slovenska 

  
6.6.2015, odpoledne I: Poster session 

představení probíhajících projektů uplatňujících 
environmentálně historické přístupy 

 
6.6.2015, odpoledne II: Environmentální dějiny jižní Moravy 

 
6.6.2015, odpoledne III: Jak dál? Závěrečná diskuze 

diskuse o možnostech, jak se zapojit do spolupráce a o možnostech vývoje 
českých a slovenských environmentálních dějin do budoucna  

 
7.6.2015, dopoledne: exkurze do biosférické rezervace Pálava 

 
 
 

Podmínkou účasti je prezentace posteru o vlastním projektu a uhrazení účast-
nického poplatku ve výši 500 Kč/20 €. Ubytování, stravování a náklady na exkurzi 

hradí organizátoři. 
 

Zájemce o účast prosíme o zaslání nejvýše půlstránkového abstraktu posteru 
do 15. 4. 2015 na adresu: arnost.stanzel@lmu.de 

 
Organizační výbor:  

Leoš Jeleček (Univerzita Karlova), Nicholas Orsillo (Masarykova univerzita), 
Jana Piňosová (Universität Bonn), Pavla Šimková, Arnošt Štanzel (Ludwig-

Maximilians-Universität München) 
 

Organizační zajištění: Česká geografická společnost, sekce  
historické geografie a environmentálních dějin 

 
Webová stránka: http://environmentalni-dejiny.org/ 

Facebook: https://www.facebook.com/environmentalnidejiny?fref=ts 
Kontakt: arnost.stanzel@lmu.de 
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