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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Autorka vytvořila poměrně ucelenou syntézu informací k řadě aspektů "zelené" politiky ve
světě, v Evropě i v České republice. Podchytila jak ideové základy (hodnoty) tohoto přístupu
(včetně konceptu udržitelného rozvoje či snahy o započítání poškození přírody do nákladů na
konkrétní výrobky či služby), tak jeho konkrétní hmatatelné výstupy, zejména v rámci
Evropských společenství, respektive Evropské unie. Jako určitou vzorovou zemi, razící zásady
integrované politiky, zahrnující i ochranu životního prostředí, autorka zvolila Švédsko. Přitom
si autorka kladla za cíl popsat jednak "průřezový vliv" celé agendy na řadě dalších unijních
politik, jednak "třecí plochy" s jinými politikami či prioritami (budování dopravních tahů
a jiné investiční záměry versus priority v oblasti vyhlašování velkoplošných rezervací).
Nejnověji je tento aspekt možné ilustrovat na příkladu různých iniciativ proti budování dálnic
a rychlostních silnic nebo rozpaky, které vzbuzuje vyhlašování tzv. "ptačích oblastí" NATURA
2000.
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