
1 Globalizace a perspektivy globálního světa (Václav 
Mezřický) 

Globalizovaný svět 
Globální rizika 
Davos a supertřída 
Čína a konec vlády bílého muže 
Literatura 

2 Výhledy světové ekonomiky {Václav Mezřický) 

Vláda trhů a příčiny krize 
Kritika neoliberalismu 
Pokusy o řešení 
Relativní stabilita zemí BRIC 
Očekávání nového řádu 
Literatura 

3 Globální environmentální ohrožení (Bedřich Moldan) . . . 

Environmentální procesy vedoucí ke změnám globálního 
rozsahu 
Změna klimatu 
Srovnání dvou hrozeb - ztenčení ozonové vrstvy a změna 
klimatu 
Literatura 



4 Toky energií v globalizovaném světě (Václav Cilek) . . . 

Energetická dostupnost jako podmínka vzniku civilizace 
Energetická návratnost (EROEI) 
Čistý energetický zisk 
Zákon nabídky a poptávky v energetice selhává 
Energetika = zdroje + infrastruktura 
Jaderná energetika 
Hypotéza ropného vrcholu 
Energetika a její vazba na další globální systémy 
Pokus o vizi 
Další prameny ke studiu 
Základní zdroje 

5 Vodní zdroje a sociální konflikty {Václav Cílek) 

Války o vodu, nebo tichá genocida? 
Hydrologický cyklus 
Obchody s virtuální vodou 
Ohrožené země 
Primární produkce, energie, voda, potraviny 
Pokus o vizi 
Literatura 

6 Demografické aspekty globalizace {Miloš Fňukal) 

Růst populace 
Urbanizace 
Stárnutí obyvatelstva 
Vývoj úmrtnosti včetně úmrtnosti na HIV/AIDS 
Mezinárodní migrace 
Populační politika 
Shrnutí 
Literatura 

7 Rozvojové země v době globalizace (Pavel Nováček) . . . 

Absolutní a relativní chudoba 
Různé přístupy k rozvoji 
Rozvojová spolupráce 



Překážky na cestě k rozvoji 
Kořeny problému a jeho možné důsledky 
Myšlení orientované na budoucnost, veřejný prostor 
a vzdělání - tři klíče k prosperitě? 
Literatura 

8 Uživí nás planeta? {Martin Branis) 

Globální ekonomické krize a rostoucí ceny potravin . . . 
Dotace do zemědělské výroby 
Tři „F" 
Scénáře pro budoucnost 
Biopaliva - ekologická cesta do pekel? 
Ohrožení biodiverzity 
Změna vzorců spotřeby 
Chmurná budoucnost? 
Literatura 

9 Národní státy v procesu globalizace {Petr Pitharť) . . . 

Příchod globalizace 
Terminologická poznámka 
Stát a jeho rivalové 
Ideové zázemí globalizace 
Globalizace není homogenizace 
Lokalizace 
Místo národních států? 
Evropský pokus čelit negativním stránkám globalizace 
Občanská společnost jako nový spojenec státu 
Pokus o resumé 
Literatura 

10 Evropská unie jako globální hráč {Eva Kružťková) . . . 

Úvod 
Základ jednotné Evropy 
Evropské strategie 
Mezinárodní vztahy 
Závěrem 
Literatura 



11 Světové vládnutí (Václav Mezfický) 

Světové vládnutí, pojem 
Proč světové vládnutí 
Světový étos a světový řád 
Spojené národy 
Světový federalismus 
Koncert velmocí a příští svět 
Shrnutí 
Literatura 

12 Jiný svět {Václav Mezřický) 

Globální svět - nová etapa dějin . . 
Kosmická perspektiva 
Střízliví myslitelé 
Kulturní pesimismus 
Hrozby civilizačních kolapsů 
Návrat Boha 
Literatura 


