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Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na srovnání sociologických a ekonomických 
přístupů k ekologické krizi s cílem představit možnosti teorie ekologické ekonomie při 
vytváření předpokladů k řešení praktických problémů životního prostředí.

V první kapitole se zaměřuje na vymezení hlavních projevů, dopadů a souvislostí 
současné ekologické krize. Ve druhé kapitole představuje některé sociologické problémy a 
přístupy k současné ekologické krizi. Ve třetí pak ukazuje, že zatímco v sociologii bylo téma 
ekologické krize reflektováno v kritických souvislostech, v klasické ekonomické teorii je 
problém antropogenního působení na ekosystém přehlížen. Naopak v teorii ekologické 
ekonomie je ekosystém prostředím jak lidské ekonomie tak ekologických přírodních systémů. 
Ve čtvrté kapitole se autorka pokusila o srovnání sociologického a ekologicko ekonomického 
přístupu: podle ní je sociologické pojetí sice komplexní a ukazuje mnoho souvislostí, 
z hlediska praktického řešení ekonomického systému je však příliš reflexivní, popisné a 
teoretické. Naproti tomu ekonomické pojetí přináší praktické řešení nedostatků aktuální 
praxe . Autorka to zdůvodňuje tím, že ekonomické pojetí je účinnější, protože na motivace 
jednání působí kritériem ekonomické výnosnosti a ztrátovosti, může vytvořit nové příležitosti 
podnikání a tudíž se zdá být funkční v rámci operacionalizace změn systému (s.37 ). Na téže 
stránce pak autorka soudí, že pokud se podaří poupravit ekonomický systém, bude změna 
(vztahu společnosti a přírody) hladká a rychlá, s tím, že nový systém poskytne nové 
příležitosti ekonomického zisku při rozvíjení průmyslového zpracování odpadu. Domnívá se 
autorka, že průmysl odpadu nemůže mít také negativní ekologické dopady (viz např. 
zpracování pet-lahví) ? 

Ve svých závěrech autorka vyzdvihuje význam individuální odpovědnosti i 
odpovědnosti politických institucí za životní prostředí. Akcentuje potřebu spolupráce mezi 
sociologií a ekonomií například v oblasti společenské a environmentální odpovědnosti firem a 
zejména etických kodexů a marketingu. Právě sociologické přístupy již upozornily na 
dvojznačnost dobrovolných etických kodexů mnoha firem a jejich asociací: jejich cílem je 
často marketing a reklama směřující k přesvědčování zákazníků o tom, že jejich produkt je 
ekologičtější, nikoli však upuštění od řady praktik, jež mají sporné ekologické dopady. Velmi 
často dochází k nepřehledným debatám expertů o tom, zda nové produkty a postupy přinesly 
pozitivní eliminaci ekologických důsledků, nebo naopak způsobily důsledky nové.

Celkově je práce na malém textovém rozsahu solidním pokusem o seriozní zmapování 
komparace sociologického a ekonomického přístupu k soudobé ekologické krizi. Mohla by 
však být ještě prohloubena v dalším zkoumání. 
Práci doporučuji k obhajobě.
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