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Úvodem
￮ Sekce sociologie venkova a zemědělství  Sekce 

sociologie životního prostředí, zemědělství a venkova

￮ Rostoucí důležitost těchto témat v rámci sociologického 
výzkumu i v rámci společnosti

￮ Snaha o propojování lidí, věnujících se výzkumu vztahu 
společnosti a životního prostředí, zemědělství a venkova 
(i mimo ČSS a sociologii)
￮ sociologie, sociální geografie, sociální antropologie, 

filosofie, ekonomie (zejména environmnentální a 
ekologická), regionalistika, politologie atd.



Hlavní témata Sekce
￮ Diskuze o výzkumu samotném (témata, teorie, metody atd.)
￮ Etablování našich témat v rámci sociologické obce (včetně 

výuky)
￮ Dialog mezi sociologií a ostatními obory
￮ Komunikace s aktéry mimo akademickou sféru (média, 

úřady, politici, školy, NNO, firmy atd.)
￮ Prezentace Sekce a kvalitního výzkumu v Česku i zahraničí 

(konference, sociální sítě, monotematická čísla časopisů atd.)

￮ Vše závisí na aktivitách členů Sekce



Aktivity Sekce
￮ Ze začátku

￮ Web sekce na stránkách ČSS http://ceskasociologicka.org/envirural/
￮ Cca 2x ročně newsletter – přihlášení na webu
￮ Sdílení informací

￮ Možnost napsat informace o zajímavých akcích, publikacích, 
pracovních pozicích atd. do fóra na webu nebo poslat na mail 
envirural@ceskasociologicka.org

￮ Setkání v druhé polovině září 2021 v Praze (bude-li to možné, jinak 
online)

￮ Výhledově
￮ 1-2 akce ročně (workshopy, neformální diskuze, semináře atd.)
￮ Vlastní tematické sekce na konferencích ČSS
￮ Prohlubování kontaktů s médii a aktéry mimo akademickou sféru
￮ Různé aktivity dle zájmu a nasazení členů Sekce
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Chcete se zapojit?
￮ Chci a jsem člen ČSS

￮ Napište nám na envirural@ceskasociologicka.org

￮ Chci a chci se stát členem ČSS
￮ Přihlašte se k členství a v přihlášce uveďte zájem o Sekci

￮ Chci, ale nechci se stát členem ČSS
￮ Napište nám na envirural@ceskasociologicka.org

￮ Jakékoliv vlastní nápady nebo aktivita vítána – Sekci tvoří 
všichni členové, nejen dva vedoucí
￮ Organizace akcí, studentské akce, komunikace se členy, 

sociální sítě atd.
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Kontakty
￮ Web sekce http://ceskasociologicka.org/envirural/
￮ Mail sekce envirural@ceskasociologicka.org

￮ Eva Richter (FF UK)
￮ Web https://ksoc.ff.cuni.cz/kysela/
￮ Mail eva.richter@ff.cuni.cz

￮ Jan Vávra (EF JU & UJEP)
￮ Web http://www.ef.jcu.cz/about-faculty/departments/department-

of-regional-management/osoba/24446
￮ Mail jvavra@ef.jcu.cz
￮ Twitter @hansvavra
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