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Typ předmětu  dopor. ročník / semestr  
Rozsah studijního předmětu (hod. celkem) 56 hod. za týden 2/2 kredit ů 6 
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learningovém systému. Zkouška je písemná a ústní.  

Vyučující  
 

Stručná anotace předmětu  
Cíl předmětu: po absolvování předmětu student  získá komplexní pohled na environmentální souvislosti regionálního 
rozvoje  a témata technické infrastruktury. Absolvent předmětu je schopen vypracovat komplexní analýzy uvedených 
témat a správně se v praxi rozhodovat. Absolventi předmětu uplatní  znalosti zejména v pozicích ve státní a veřejné 
správě.  
Koncept environmentálních souvislostí zahrnuje témata vztahující se k regionální politice a regionálnímu rozvoji, tj. 
vztah kvality životního prostředí pro rozvoj regionu, vztahy jednotlivých politik životního prostředí a jejich vliv na 
regionální politiku a naopak.  
Infrastruktura, vlastněná a provozovaná soukromými nebo veřejnými subjekty, je klíčovým faktorem pro fungování 
života moderní společnosti. Dopravní infrastruktura, energetické sítě, vodohospodářská zařízení, systémy sběru a 
zpracování odpadů či telekomunikace představují samozřejmou součást každodenního života. Management a rozvoj 
technické infrastruktury představuje stále významnější položku nákladů ve veřejných i soukromých rozpočtech.  
Technická infrastruktura je klíčovým faktorem fungování moderní společnosti. Služby dopravní infrastruktury určují 
kvalitu života občanů. Rozvoj infrastruktury představuje stále významnější položku nákladů ve veřejných i soukromých 
rozpočtech. Demografické změny, globalizace a rostoucí rizika znamenají nové výzvy. Rostou nároky na manažerské 
postupy a metody rozhodování o nabídce služeb spojených s veřejnou infrastrukturou. Chybí však komplexní pohled na 
téma infrastruktury i odborná podpora regionů a obcí.  
 
Obsahovou náplň předmětu tvoří: 

1. Životní prostředí a venkovský prostor – základní situace, problémy 
2. Území a jeho environmentální kvalita jako kolektivní statek: teoretický rámec - škody na životním 

prostředí a jejich oceňování, model rozhodování o kolektivních statcích,  
3. Technická infrastruktura – vodní hospodářství, odpadové hospodářství, energie a ovzduší v území 
4. Kvalita p řírodního prostředí jako faktor rozvoje regionu a obce – cestovní ruch a kvalita životního 

prostředí, ochrana přírody a krajiny, urbální a rurální brownfields 
5. Hodnocení území a stavu životního prostředí – metody, nástroje, indikátory 

 
Součástí výuky bude řešení následujících případových studií: 

• Voda a klimatické změny, oceňování ekosystémových služeb mokřadu v nivě Stropnice a Lužnice  
• Poplatky v obcích 
• Demografické změny a financování technické infrastruktury – problémy z pohledu Evropy  - Dopad státní 

regulace v energetice na region (ekonomické a environmentální souvislosti)  
• Hodnocení služeb životního prostředí a škod na životním prostředí v situaci bez fungujících trhů + non-use 

value   
• Revitalizace brownfilds v Jihočeském kraji  
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