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Před zahájením 1. světového kongresu environmentální historie v Kodani se konal dvoudenní 

workshop, který pořádala Univerzita v Roskilde. Workshop se konal na její půdě. Byl určen pro PhD 
studenty se zájmen o environmentální dějiny. Zúčastnilo se ho celkem 23 PhD studentů z celého světa 
od USA po Japonsko a i různého věku od čerstvě odpromovaných až po čtyřicátníky. Z Česka 
se workshopu kromě autora zúčastnila i antropoložka Jana Krčmářová z Fakulty humanitních studií 
Univerzity Karlovy v Praze. 

Program byl rozdělen na dvě části. V první části bylo prezentováno několik velmi kvalitních 
přednášek. Prezentovali zde Bo Poulsen (z Univerzity v Roskilde), Per Eliasson (z Univerzity 
v Malmö), Verena Winiwarter („první prezidentka ESEH" – 2001-2003), Ranjan Chakrabarti 
(profesor historie na univerzitě v Kalkatě), Kurt Aagaard Nielsen (profesor na Univerzitě v Roskilde) 
a Dennis Wheeler  (z Univerzity v Sunderlandu). Bo Poulsen přednášel o posunu základních 
(srovnávacích) úrovní v mořském prostředí v čase. Přednáška Per Eliassona byla o historickém 
lesnictví ve Švédsku. Verena Winiwarter přednášela na téma přínosu environmentální historie pro 
současné politiky životního prostředí. Ranjan Chakrabarti nás seznámil s environmetální historií 
Národního parku Sundarbans a jeho současnými problémy. Kurt Aagaard Nielsen nám představil 
ekonomickou teorii Karla Polanyi. Dennis Wheeler mluvil o historických datech z lodních deníků, 
které nachází nové využití. 

V druhé části workshopu byli účastníci rozděleni do čtyř skupin. Rozdělení proběhlo 
s ohledem na geografickou a znalostní různorodost. Účastníci měli většinou přírodovědné 
nebo historické vzdělání. Účelem skupin bylo vymyslet a prezentovat návrh na nějaký 
interdisciplinární projekt, který by kombinoval přírodovědný, historický a sociální výzkum. Témata 
byla různorodá. Jeden z týmů navázal na přednášku Ranjana Chakrabartiho a navrhl přestěhování tigrů 
z Narodního parku Sundarbans, jiný zase připravil projekt studující současné změny ve využití 
venkovské krajiny v Evropě. Díky velmi obecnému zadání bylo u všech skupin velkým problémem 
najít nějaké téma, které se by později rozpracovalo. To se ale časem podařilo a díky společné 
interdisciplinární práci se podařilo připravit kvalitní projekty, jejichž úrovní byli porotci (Aagaard 
Nielsen a Dennis Wheeler) příjemně překvapeni. Vítězný tým byl odměněn láhvemi vína. 

Workshop hodnotím velmi kladně, byl dobře zorganizován včetně doprovodného 
společenského programu, prezentovali kvalitní přednášející a také skupinová práce na projektu byla 
velmi zajímavá. 
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Foto 1: Společná fotografie účastníku workshopu 

Autor: Josef Dufek. 

 
Foto 2: Prezentace projektu 

Autor: Josef Dufek. 


