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Termíny plánovaných zasedání v 1. pololetí 
roku 2020 

 Koordinační tým Sítě přidružených škol UNESCO 
– 22. dubna 2020 v 10:00 hod. v Orientálním 
salonku Černínského paláce; 

 Výkonný výbor – 15. května 2020 v 10:00 hod. 
v Orientálním salonku Černínského paláce; 

 Plenární zasedání České komise pro UNESCO -  
11. června 2020 v 10:00 hod. v Zrcadlovém 
salonku Černínského paláce. 

 
Společné zasedání Sekce pro vzdělávání, 
vědu a informatiku a Sekce pro životní 
prostředí 

Dne 5. března 2020 se uskutečnilo společné zasedání 
Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku a Sekce pro 
životní prostředí, na jehož programu byly prezentace, 
doprovázené následnou diskusí, celkového zaměření 
a pedagogického vyústění projektu aktuálního 
výzkumu „Příběhy sucha – lokální souvislosti 
extrémních klimatických jevů, jejich percepce a 
ochota aktérů k participaci“. Sekce si dále vyslechly 
přednášku o bezpečnostních rizicích v informatice, 
elektronických a sociálních sítích a závěrem zasedání 
debatovaly o společných tématech a námětech ke 
spolupráci mezi oběma sekcemi. 
 
Zrušení zasedání Výkonného výboru 

Zasedání Výkonného výboru České komise pro 
UNESCO plánované na 20. března 2020 bylo zrušeno 
s ohledem na omezující opatření přijatá v rámci 
vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru 
(COVID-19/SARS CoV-2). 
 
Zrušení nebo odložení zasedání a dalších 
akcí v ústředí UNESCO v Paříži 

S ohledem na nebezpečí ohrožení zdraví v souvislosti 
s výskytem koronaviru (COVID-19/SARS CoV-2) byly 
v ústředí UNESCO v Paříži postupně zrušeny, nebo 

většinou na zatím neurčený, popř. pozdější termín 
odloženy zasedání a další akce, které se měly uskutečnit 
v průběhu měsíců března a dubna 2020. Přijatá 
opatření se mj. dotkla i odložení na neurčito 209. 
zasedání Výkonné rady UNESCO, která se měla sejít ve 
dnech 23. března – 3. dubna 2020. 
 
Virtuální zasedání ministrů školství a vědy 

Prostřednictvím videokonferenčního hovoru se dne 10. 
března 2020 uskutečnilo virtuální zasedání ministrů 
školství členských států UNESCO. Bylo svoláno 
s ohledem na naléhavou potřebu řešit dopady uzavírání 
škol ve většině států na udržení potřebné úrovně 
vzdělávání, a to zejména s využitím dálkové výuky. Dne 
30. března 2020 UNESCO zorganizovalo virtuální 
zasedání ministrů vědy, které se věnovalo možnostem 
využití otevřené vědy v současné pandemické situaci. 
Diskutovány byly především otázky otevřeného 
přístupu k výzkumným infrastrukturám, vědeckým 
výsledkům (publikace) a vědeckým datům. 
 
Doc. Mgr. Tereza Stőckelová, Ph.D. jmenována 
členkou Světové komise UNESCO pro etiku 
vědeckých znalostí a technologií (COMEST) 

Doc. Mgr. Tereza Stőckelová, Ph.D. byla generální 
ředitelkou UNESCO jmenována na období 2020-2023 
novou členkou Světové komise UNESCO pro etiku 
vědeckých znalostí a technologií (COMEST). Doc. 
Stőckelová je vědeckou pracovnicí Sociologického 
ústavu Akademie věd ČR, kde se při svém výzkumu 
věnuje sociologii vědy, technologií a medicíny. 
Tematicky se zaměřuje na soudobé proměny v praxi 
výzkumu a vzdělávání, pohyb znalostí mezi vědou a 
společností, alternativní medicínu a jejich vztah ke 
konvenční západní medicíně a otázky politické 
ekologie. COMEST je poradním orgánem a fórem pro 
reflexi, jehož úkolem je formulovat etické zásady pro 
různá témata z oblasti vědy a technologií. Je složen z 18 
odborníků z různých vědních, právních, filozofických, 
kulturních a politologických oborů, kteří jsou do funkce 
jmenování v individuální kapacitě. 
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Mezinárodní den sportu pro rozvoj a mír 

6. duben je Mezinárodním dnem sportu pro rozvoj a 
mír. Sport je nejen aktivitou, která má potenciál 
upevňovat pozitivní hodnoty, ale i významným 
socioekonomickým faktorem. Na tento význam 
sportu upozorňuje i Agenda 2030 pro udržitelný 
rozvoj. Jeho letošní zaměření je ovlivněno probíhající 
epidemií koronaviru, a proto je důraz kladen na 
udržení a rozvoj fyzické aktivity při omezení pohybu 
ve veřejných prostorech, včetně sportovních zařízení. 
Více informací naleznete na webové stránce: 
https://www.un.org/en/observances/sport-day. 
 

 
 
Mezinárodní den Matky Země 

22. duben je Mezinárodním dnem Matky Země, jehož 
cílem je připomenout, že Země a její ekosystémy nám 
dávají život a poskytují obživu. Připomíná také 
společný závazek daný Deklarací Konference OSN o 
životním prostředí a rozvoji z Ria de Janeira z roku 
1992 prosazovat harmonii s přírodou a podporovat 
rovnováhu mezi třemi aspekty udržitelného rozvoje - 
environmentálním, ekonomickým a sociálním 
rozvojem. Více informací na webové stránce: 
https://www.un.org/en/observances/earth-day. 
 
Světový den knihy a autorských práv 

23. duben je Světovým dnem knihy a autorských 
práv, který byl vyhlášen během Generální konference 
UNESCO v roce 1995. Toto datum je symbolické pro 
literaturu, neboť v tento den roku 1616 zemřely dvě 
významné osobnosti světové literatury - Miguel de 
Cervantes y Saavedra a William Shakespeare. Cílem 
je vzdát poctu knihám a jejich autorům, připomenout 
autorská práva všech tvůrců, jejichž dílem kniha je, a 
podnítit k četbě zejména mládež. UNESCO a 
mezinárodní organizace reprezentující tři největší 

odvětví knižního průmyslu (vydavatelé, prodejci a 
knihovny) volí tzv. „Světové hlavní město knihy“. Pro 
rok 2020 bylo vybráno hlavní město Malajsie Kuala 
Lumpur a pro rok 2021 se světovým městem knihy 
stane gruzínská metropole Tbilisi. Více informací 
naleznete na webové stránce: 
https://en.unesco.org/commemorations/worldbookday 
 

 
 
Mezinárodní den jazzu 

V roce 2011 vyhlásila Generální konference UNESCO 
30. duben Mezinárodním dnem jazzu. Oficiálním 
partnerem UNESCO při organizaci a propagaci tohoto 
mezinárodního dne je Herbie Hancock Institute of 
Jazz. V roce 2020 mělo hlavní koncert mezinárodních 
oslav uspořádat jihoafrické Kapské Město. S ohledem 
na nebezpečí ohrožení zdraví v souvislosti s epidemií 
koronaviru bylo ale od jeho konání upuštěno a oslavy 
mezinárodního dne proběhnou on-line. Cílem dne je 
zvýšit povědomí mezinárodního společenství o 
hodnotách jazzu jako nástroje vzdělávání, míru, 
jednoty a dialogu mezi lidmi. Jazz není jen významným 
hudebním směrem, ale také příspěvkem k vytváření 
inkluzívní společnosti. Více informací naleznete na 
webové stránce: https://jazzday.com. 
 

 
 
Sekretariát České komise pro UNESCO přeje 
všem čtenářům pevné zdraví a klidnou mysl 
v mimořádných podmínkách nouzového stavu 
vyhlášeného pro území ČR! 
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