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Vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

Seznam doporučených lektorů VUR pro municipality 

/ návrh pro vytvoření a správu seznamu / 

ve spolupráci mezi výbory a pracovními skupinami RVUR:  

- Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VpVUR) 

- Výbor pro udržitelné municipality (VpM) 

- Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (PS MA21).  

 

Na základě jednání mezi výše uvedenými výbory ve dnech 8. prosince 2015 a 13. ledna 2016 předkládá 

VpM návrh postupů pro vytvoření a správu „Seznamu doporučených lektorů VUR“ k využití v praxi 

municipalit a dalších zájemců v regionech ČR. Současně je předkládána první verze Seznamu. 

Seznam má sloužit zejména pro vzdělávací aktivity v municipalitách v rámci metody místní Agenda 21 

(MA21), která je dobrovolným nástrojem pro systematický postup měst, obcí a regionů  k udržitelnému 

rozvoji. MA21 je na národní úrovni koordinována a hodnocena Pracovní skupinou pro MA21 při RVUR, 

v gesci Ministerstva životního prostředí.  

Seznam doporučených lektorů není závazný a nemá být úplným výčtem kvalifikovaných lektorů. 

Seznam je veřejnou informací (doporučením) pro všechny zájemce o možnosti pro vzdělávání  

k udržitelnému rozvoji v územní ČR. 

Postupy pro vytvoření a správu Seznamu doporučených lektorů VUR 

1. Postupy pro vytvoření a správu „Seznamu doporučených lektorů VUR“ (dále jen Seznam)  
schvaluje VpVUR, vč. první verze Seznamu. Na svých zasedáních VpVUR schvaluje nové verze 
Seznamu, pokud jsou projednány ve VpM a PS MA21. 

2. PS MA21 průběžně spravuje evidenci navrhovaných a schválených lektorů v Seznamu.  

3. Je nutné, aby vzdělávací akce doporučených lektorů VUR splňovaly požadavky na kvalitu:  

a. Základ sdělení v rámci akce VUR pro municipality má být zaměřen na souvislost 
místního postupu k udržitelnému rozvoji s aktuálními mezinárodními a národními 
dokumenty k udržitelnému rozvoji (Agenda 21 a Cíle udržitelného rozvoje OSN, 
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR a jeho aktualizace, ad.).    

b. V seznamu jsou uvedeni lektoři, kteří vzděláním, zkušenostmi a referencemi dávají 
předpoklad pro vzdělávání ke komplexnímu pojetí udržitelného rozvoje.  

c. Doporučení se týká pouze konkrétního lektora (osoby), která je uvedena v Seznamu. 

4. Výbory a PS budou nadále průběžně sledovat reference k poskytovaným aktivitám pro VUR.  
V případě nespokojenosti s  úrovní VUR ze strany evidovaného lektora je na základě podnětu 
VpVUR, VpM nebo PS MA21 možno lektora ze seznamu vyloučit. 

5. V Seznamu jsou uvedeni lektoři pouze s jejich souhlasem. Pro správu Seznamu bude vytvořen 
veřejný on-line systém umožňující vyhledávání vhodného lektora pro jednotlivé uživatele, 
zejména municipality.  
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Seznam doporučených lektorů VUR (k datu 24. května 2016) 

 Lektor 
E-mail    
 

Instituce 
 

Web programu  
Akreditace  
* 
 

Cílová skupina Typ programu 
Časová náročnost  

Preferovaný 
region pro akce, 
jiná podmínka 
* 

Navrhovatel Datum schválení 
VpVUR 

1. Michal Broža 
michal.broza@unic.org 

Informační 
centrum OSN 

 samosprávy, 
úřady, školy, 
veřejnost 

prezentace, diskuse 
4 hodiny 

 PS MA21  

2. Pavel Nováček 
pavel.novacek@upol.cz 

Univerzita 
Palackého  
 

 samosprávy, 
úřady,  veřejnost 

prezentace, diskuse 
4 hodiny 

 PS MA21  

3. 
 

Ivan Rynda 
ivan.rynda@czp.cuni.cz 

Univerzita 
Karlova 

 samosprávy, 
úřady, školy, 
veřejnost 

prezentace, diskuse 
4 hodiny 

 PS MA21  

4. Tomáš Hák 
tomas.hak@czp.cuni.cz 

Univerzita 
Karlova 
 

 samosprávy, 
úřady,  veřejnost 

prezentace, diskuse 
4 hodiny 

 PS MA21  

5. Svatava Janoušková 
svatava.janouskova@czp.cuni.cz 

Univerzita 
Karlova 
 

 samosprávy, 
úřady,  veřejnost 

prezentace, diskuse 
4 hodiny 

 PS MA21  

6. Marie Petrová 
marie.petrova@mzp.cz 

MŽP  samosprávy, 
úřady,  veřejnost 
 

prezentace, diskuse 
4 hodiny 

 PS MA21  

7. Petr Švec 
svec@nszm.cz 

NSZM ČR  Web: 
http://zdravamesta.cz
/nszm_akredit-prog_1 
Akreditace: MV  
(pro úřady územní 
veřejné správy)  

samosprávy, 
úřady, veřejnost 

prezentace, diskuse, 
workshopy 
4 hodiny 

 PS MA21  

8. Jiří Kulich 
jiri.kulich@ekologickavychova.cz 

Středisko 
ekologické 
výchovy a 
etiky SEVER 

 školy, veřejnost prezentace, diskuse 
+ herní formy pro 
školy 
4 hodiny 

Královéhradecký 
kraj 

PS MA21  

9. Petr Daniš 
petr.danis@terezanet.cz 

Tereza – 
vzdělávací 
centrum 

 školy, veřejnost prezentace, diskuse 
+ herní formy pro 
školy 
4 hodiny 

 PS MA21  

10. Radim Misiaček 
r.mis@seznam.cz 

Osvč 
 

 samosprávy, 
úřady, veřejnost 
 

prezentace, diskuse 
4 hodiny 

 PS MA21  
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11. Martin Nawrath 
martin.nawrath@nap.cz 

Nadace 
Partnerství 
 

 samosprávy, 
úřady, veřejnost 

prezentace, diskuse 
4 hodiny 

Jihomoravský kraj  PS MA21  

12. Dana Diváková 
dana.divakova@ikor.cz 

Institut pro 
komunitní 
rozvoj 
 

 samosprávy, 
úřady, veřejnost 

prezentace, diskuse 
workshopy 
4 hodiny 

Moravskoslezský 
kraj, Zlínský kraj 

PS MA21  

13. Viktor Třebický 
viktor.trebicky@ci2.co.cz 
 

CI2 
 

 samosprávy, 
úřady, veřejnost 

prezentace, diskuse 
4 hodiny 

 PS MA21  

14. Iva Hájková 
avi.hajkova@gmail.com 
 

Osvč  samosprávy, 
úřady, veřejnost 

prezentace, diskuse 
4 hodiny 

Praha PS MA21  

15. Yvonna Gailly 
yvonna.gailly@veronica.cz 

STEP  samosprávy, 
úřady, veřejnost 

prezentace, diskuse 
workshopy  
4 hodiny 
 

Jihomoravský kraj PS MA21  

Pozn. Sloupce označené * jsou nepovinné 
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