
1.     Subjekty environmentální politiky s akcentem na  NGO´s
Subjekty EP, přehled NGO působících v oblasti ŽP v ČR
Hodnocení úlohy NGO´s při tvorbě a formulaci EP, názor na jejich působení a účinnost jejich 
působení. Postoj veřejnosti k neziskovým organizacím.

2.     Ekologický aspekt v programech politických stran v ČR
Do jaké míry věnují politické strany v ČR pozornost problematice životního prostředí? Jaké 
ekologické cíle se objevují v programech jednotlivých politických stran a jak jsou tyto cíle 
naplňovány v realitě. 

3.     Ekonomické nástroje environmentální politiky 
Vymezení ekonomických nástrojů EP. Hodnocení nástrojů EP z hlediska jejich účinnosti. 
Které nástroje považujete za nejúčinnější z hlediska dlouhodobého, krátkodobého a proč? 
Argumentace – pro a proti jejich využití.

4.     Poplatkový systém v oblasti ochrany životního prostředí v ČR a výdaje na 
ochranu životního prostředí

Hodnocení poplatkového systému z hlediska jeho účinnosti. Mají poplatky dostatečnou 
stimulační funkci pro znečišťovatele? Vymezení poplatků, konkrétní příklady stanovování a 
velikosti a zhodnocení jejich účinnosti. Klasifikace výdajů na ochranu životního prostředí. 
Hodnocení účinnosti výdajů na ochranu životního prostředí podle typu financující jednotky. 
Návrh metodiky na zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí domácností. 

5.     Ekologická daňová reforma 
Pojetí a principy ekologické daňové reformy (EDR). Výhody a nevýhody (pro a proti) 
zavedení EDR. Postup a harmonogram zavádění EDR v ČR. Dopady na domácnosti a 
podniky. Zkušenosti jiných zemí s EDR. 

6.     Politika a strategie v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí v Ústí nad 
Labem (případně jiném vybraném městě)

Organizační struktura péče o ŽP v Ústí nad Labem  (Magistrát Ústí nad Labem) – příp. 
v místě bydliště. Problémy, cíle a používané nástroje s akcentem na nástroje ekonomické. 
Hodnocení jejich účinnosti z hlediska studentů. Možnosti zlepšení péče o ŽP a návrhy na 
změnu systému.

7.     Environmentální vzdělávací systém 
Postavení Fakulty životního prostředí v systému environmentálního vzdělávání – hodnocení 
současného stavu,  cesty a  možnosti výraznějšího prosazení FŽP. Stav ekologické výchovy 
(EVVO) v ČR. EVVO na základních, středních a vysokých školách a mimo školský systém. 
Možnosti zlepšení. Praktické příklady a ukázky.

8.     Možnosti zapojení studentů do vědecko-výzkumných aktivit v oblasti životního 
prostředí 

Jaké jsou možnosti zapojení studentů do V a V projektů, grantů  spojených s problematikou 
životního prostředí. Přehled potencionálních možností zapojení studentů do V a V činnosti –
doma, ale i zahraničí. 

9.     Ekologicky šetrné výrobky
Ekologicky šetrné výrobky. Definice, označování, výhody a nevýhody. Přístup státu a firem 
k ekologicky šetrným výrobkům. Přístup obyvatelstva k ekologicky šetrným výrobkům. BIO 



produkty. Definice, výhody a nevýhody. Postavení BIO produkce na českém trhu. Problémy 
podniků vyrábějících a nabízejících BIO produkty. BIO zemědělství. Přístup obyvatelstva k 
BIO produkci. Eco-labelling.

10.   Obnovitelné zdroje energie a surovin
Problematika obnovitelných zdrojů energie a surovin obecně. Využívání obnovitelných zdrojů 
– stav v ČR a ve světě – srovnání. Energetická politika ČR. Výhled do budoucna a dopad na 
energetickou politiku ČR. Nové alternativní zdroje energie a surovin. 


