ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA,
Střední odborná škola, s.r.o
Michelská 12, 140 00 Praha 4
tel.: +420 296 330 660,
e-mail: info@smvv.cz; www.smvv.cz
pořádá konferenci

Ohrožený život pod hladinou
dne 30. 9. 2019 od 9:00 hod. – 12:00 hod.
na téma
Ochrana oceánů se zaměřením na problematiku plastového znečištění
v pražské ZOO, Výchovně-vzdělávací zařízení

Přednášející:
JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D., pracuje jako vysokoškolská pedagožka na Katedře práva
životního prostředí Právnické fakultě Univerzity Karlovy
doc. PhDr. Václav Soukup, CSc., pracuje jako vysokoškolský pedagog na Vysoké škole
mezinárodních a veřejných vztahů a na Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy
Tomáš Kotouč, profesionální potápěč a fotograf, klub Tethys
Moderátor:
Mgr. Martina Houdková, jednatelka Školy mezinárodních a veřejných vtahů Praha,
střední odborná škola
9:30 hod. – 10:15 hod. – JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.
- Oceány – obecné informace, význam
- Zdroje ohrožení
- Plasty jako specifický zdroj ohrožení
- Exkurz do obecného mořského práva
- Právní ochrana moří a jejich zdrojů
- Problém řešení plastového znečištění
- Role vnitrozemských států včetně ČR
10:15 hod. – 10:45 hod. – doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
- Voda jako symbol života
- Voda jako přírodní živel v pohádkách a mýtech etnik a národů
- Voda jako zdroj života v evoluční perspektivě
- Voda jako součást ekosystému
- Ničení vodních zdrojů v době moderny a postmoderny
- Proč ve vztahu k přírodě a vodním zdrojům ničí některé společnosti jejich vlastní
rozhodnutí
- Moře a oceány ve stínu ekologického kolapsu
- Jednotlivé tematické okruhy přednášky lze samozřejmě upravit.
10:45 hod. – 11:15 hod. - Tomáš Kotouč
- potápění pro a proti (jak potápění pomáhá ekosystémům a kdy může naopak škodit)
- příklady, kdy potápění vedlo k zachránění druhů nebo k vytvoření chráněných území
- příklady, jak mohou rekreační potápěči přinášet data do vědeckých programů
- příklady konkrétních programů otevřených veřejnosti
11:15 hod. – 11:45 hod. - diskuze
12:00 hod. – konec a návštěva ZOO

