
Z Á Z N A M 
z plenárního zasedání České komise pro UNESCO  

dne 3. prosince 2021 od 10:00 v Černínském paláci  
a souběžne online přes platformu MS Teams 

Přítomní členové České komise pro UNESCO a jejich zástupci:  
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA,  Ing. Robert Buřič, RNDr. Jana Dlouhá, PhD., 
PhDr. Petr Hnízdo, Mgr. Vlastimil Jura, Ing. arch. Věra Kučová, Mgr. Lenka Lázňovská, 
Mgr. Ondřej Ledvinka (za ČHMÚ), Ph.D., Mgr. René Miko, PhDr. Zdenka Mansfeldová 
CSc., M.A., Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. , Ing. Martina Pásková, Ing. Pavel Pešout, Mgr. 
Václav Pražák, Mgr. Michal Sejk, PhDr. Jana Součková, DrSc., Mgr. Julie Smilnická (za 
AV ČR), PhDr. Martin Šimša, Ph.D., prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., PhDr. Ing. Přemysl 
Štěpánek, Ph.D., doc. PaedDr. RNDr.  Milada Švecová, CSc., Mgr. Zdeněk A. Tichý (za 
ČT), doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 

Členové Sekretariátu: PhDr. František Med, Mgr. Karin Pavone 

Hosté: Mgr.et Mgr. Daniel Prokop (Sociologický ústav AV ČR), Ing. Jiřina Valentová 
(zástupkyně Stálého delegáta ČR při UNESCO), RNDr. Dobroslav Matějka (zástupce 
Geologické sekce PřF UK) 
 
Zasedání řídil prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., předseda České komise pro UNESCO. 
 
 
1. Přijetí programu zasedání 

Předsedající představil návrh programu zasedání. Program byl schválen v předloženém 
znění, bez doplnění do bodu Různé.  

Plenární zasedání schválilo návrh programu zasedání v předloženém znění. 
 

2. Společnost a Covid-19: tematická prezentace  

Předsedající předal slovo D. Prokopovi, aby seznámil plénum s některými výsledky 
sociologického šetření PAQ Research „Život během pandemie“ 
(https://zivotbehempandemie.cz/projekt , https://www.paqresearch.cz ), který probíhal 
od března 2020. Cílem projektu bylo sledovat, jak se vyvíjí sociální chování občanů ČR od 
začátku pandemie Covid-19, a jak její trvání a související problémy dopadají na jejich 
život. Kromě ekonomických dopadů výzkum zkoumal například vývoj duševního zdraví, 
změny chování a některých společenských postojů, vč. aspektů ochrany před nákazou 
(očkování, dodržování vládních opatření). Podle závěrů šetření má epidemie Covid-19 
dalekosáhlé sociální důsledky – zejm. na pracovní, rodinné a osobní životy, a podepisuje 
se i na zdraví vč. duševního zdraví. Mezi hlavní zjištění výzkumu dopadu pandemie na 
společnost patří:  

o Dopad na pracovní život a na příjmy domácností: Přestože v žádné fázi epidemie 
výrazně nevzrostl počet zcela nezaměstnaných, došlo k výraznému poklesu pracovní 
aktivity. Řada pracujících se potýkala s omezeními práce, ať kompenzovanými 
(ošetřovné, nemocenské), či bez finanční náhrady (krácení úvazku, ztráta DPP, 
neplacené dovolené apod.). Na jaře 2020 tak počet lidí s těmito omezeními v práci 
představoval cca 24-25 %. Docházelo k výrazným výpadkům příjmů, kdy se podíl lidí 
žijících pod hranicí 60 % průměrného příjmu domácností vyšplhal z necelé desetiny 
téměř na dvojnásobek. Z hlediska struktury společnosti lze dále vysledovat, že 
zmíněná pracovní omezení dopadala ve zvýšené míře na rodiny s dětmi 
s podprůměrnými příjmy. 

https://zivotbehempandemie.cz/projekt
https://www.paqresearch.cz/post/pandemie-dopad-zaci


o Dopad  na duševní zdraví: Největší propad zaznamenalo duševní zdraví lidí na 
vrcholu jarní vlny epidemie, kdy příznaky alespoň středně těžké deprese či úzkosti 
pociťovalo 16-19 % respondentů, což je ve srovnání se situací před epidemií až  
trojnásobný nárůst. Krize se podepsala na duševním zdraví především žen v 
domácnosti s nezletilými dětmi (které deklarovaly zmíněné příznaky v době 
kulminace epidemie až ze 33 %), a mladých dospělých do 24 let (v důsledku efektu 
uzavírání sociálních kontaktů). 

o Změny volnočasových aktivit dětí, kde došlo k výraznému poklesu zájmového a 
neformálního vzdělávání (respondenti udávali snížení frekvence ze 37 % 
pravidelných aktivit na 3 %), a tím narušení obvyklých sociálních kontaktů (pokles 
pravidelného navštěvování kamarádů ze 71 % na 33 %). To se dále promítlo do tělesné 
a psychické pohody dětí, jejíhož propadu si na podzim 2020 všímalo 55 % rodičů, 
zejm. těch, kteří současně reportovali velké snížení aktivity dětí. 

o Dopad na duševní zdraví učitelů (a zejm. učitelek), kdy pocity deprese na sobě během 
epidemie pozorovalo až 38 % učitelů. Pociťovali je pak zejména ti, kteří museli učit 
online a zároveň zajišťovat péči o vlastní potomky. 

o Dopad na zdraví v důsledku odkládaných zdravotních úkonů a prevence (vč. 
alarmující míry odkladů prevence rakovinových onemocnění). 

o Dopady na gramotnost dětí.  Z testů v českém jazyce a matematice provedených v 
roce 2020 a 2021 v 5. třídách je odhadováno, že žáci během roku pandemie ztratili 
ekvivalent zhruba 3 měsíců učení. K propadu gramotnosti žáků došlo podle modelací 
s 95 % jistotou. 

V kontextu závěrů sociologického výzkumu lze také poukázat na to, že vládou zaváděná 
opatření pro potlačení pandemie mnohdy na tyto sociální aspekty a na specifika české 
společnosti nebrala dostatečně ohled (příkladem může být návrh na izolování 
neočkovaných seniorů nad 60 let), nebyly brány v potaz důsledky pro zdraví lidí 
z hlediska odkládání prevence a duševního zdraví, nedocházelo k měření dopadů 
zaváděných opatření na vzdělávání. Výpadky ve vzdělávací oblasti vč. volnočasových 
aktivit dětí je potřeba vyrovnávat i se zapojením aktérů nad rámec škol (kulturních 
institucí, neziskového sektoru apod.) 

V rámci diskuse všichni členové ČK ocenili přínosnou prezentaci D. Prokopa a zajímali 
se, zda se výzkum věnoval i dalším faktorům (dopad na rodiny zdravotníků, na vztah 
závislosti dětí na virtuálním světě, či vztah různých věkových skupin k přírodě). 
L. Lázňovská doplnila informace o existujících analýzách dopadu pandemie na kulturní 
sektor, přičemž v oblasti kultury a umění jsou proměny chování společnosti v důsledku 
pandemické krize vnímány rovněž jako výzva k zamyšlení nad potřebou inovací. Podobné 
studie, vč. těch, upozorňujících na úbytek volnočasových aktivit u dětí, jsou velmi 
užitečné, také jako argument pro politická rozhodnutí, především pokud jde o hrozbu 
rozpočtových škrtů. V. Pražák ocenil, že se výzkum věnoval humanitním aspektům 
dopadů epidemie, a poukázal na vlastní zkušenosti z distanční výuky, které jsou v souladu 
se závěry výzkumu. Po návratu dětí do školy byla vyhodnocena účinnost online výuky jako 
omezená, u mnoha dětí lze pozorovat dodnes i různé psychické problémy. Další aspekt, o 
němž se hovoří, je zvýšená závislost dětí na online médiích a jejich odchod do virtuálního 
světa. S. Štech doplnil informaci, že tímto fenoménem se zabývají na klinice adiktologie 
1.LF UK, kde se tomu věnovali i před pandemií. V. Jura uvedl, že organizace zabývající 
se neformálním vzděláváním, zapojené do České rady dětí a mládeže, mají obdobná 
zjištění, jako prezentovaná studie, co se týče trávení volného času dětí během pandemie. 
Některé aktivity se podařilo i během lockdownů udržet a přenést dočasně do online 
prostředí, a poté na ně znovu navázat. Současně byly u dětí pozorovány určité psychické 
výkyvy, nicméně nikoliv výrazné propady. Podpora neformálního vzdělávání, včetně 
finanční, je velmi důležitá, neboť zájem o tento typ aktivit zůstal vysoký. Podle 
Z. Mansfeldové je situace dětí, na jejichž psychický stav dopadá pandemie, 



komplexnější. V rodinách mnohdy došlo i ke stupňování konfliktů, násilí. Současně jsou 
v ČR poddimenzované služby psychologického poradenství v době, kdy výrazně roste 
jejich potřeba. Výzkumy sociálních a psychologických dopadů lze tudíž dále rozšířit a 
propojit i s dalšími daty. 

D. Prokop v reakci doplnil, že k vyhodnocení specifických aspektů dopadů epidemie, 
jako situace rodin zdravotníků či závislost dětí na virtuálním světě, nebylo 
nashromážděno dostatečné množství dat. Současně, pokud jde o konflikty a násilí 
v rodinách, je obtížné věrohodné informace od respondentů získat. Veškerá data 
prezentované studie jsou k dispozici ke stažení a dalšímu využití (viz odkazy výše). 
Předsedající poděkoval D. Prokopovi za inspirativní prezentaci pro ČK, a to i v kontextu 
potřeby vytvořit tlak na nasměrování čerpání prostředků z národního plánu obnovy ke 
kritickým a citlivým bodům, které zde byly zmíněny. Současně je velmi důležitá, což také 
zaznělo, i role nestátních aktérů, jako NNO a podpůrných profesí právě v oblasti 
neformálního vzdělávání. 

Plenární zasedání vzalo informace o výsledcích sociologického výzkumu o dopadu 
pandemie na společnost na vědomí. 
 

3. Informace ze 41. zasedání Generální konference UNESCO (9.-24. 11. 
2021)  

Předsedající představil F. Meda a J. Valentovou a předal jim slovo, aby plénum 
informovali o průběhu a výsledcích 41. Generální konference (GK) UNESCO, která 
proběhla v termínu 9. – 24. listopadu t.r. v Paříži. F. Med zmínil složení delegace ČR na 
zasedání, jež vedle zástupců MZV zahrnovala také zástupce dalších rezortů. Součástí 41. 
GK byly oslavy 75. výročí založení organizace za účasti hlav států a vlád. V reakci na výzvu 
UNESCO, aby se členské státy zapojily do oslav zasláním videozdravice, dodala ČK pro 
UNESCO příspěvek ČR, který přednesl hejtman Karlovarského kraje v kontextu letošního 
zapsání tří českých měst mezi slavná lázeňská města Evropy na Seznam světového 
dědictví UNESCO. V rámci 41. GK dále proběhla volba generální ředitelky UNESCO, v níž 
byl přesvědčivým počtem hlasů členských států potvrzen druhý mandát pro stávající GŘ 
Audrey Azoulay.   

41. GK schválila Střednědobou strategii UNESCO na léta 2022-2029 a program a 
rozpočet organizace na období 2022-2025. Organizace hodlá soustředit maximální 
pozornost na oblast vzdělávání vč. kontextu dopadů pandemie, přičemž v celkovém 
rozpočtu byla na tento sektor alokována více než třetina prostředků, v čistě programových 
položkách pak cca 50 procent (na kulturní sektor cca 25 procent). Tématu vzdělávání byly 
věnovány také prestižní akce na okraj zasedání GK, jichž se zúčastnil prof. Štech. Byla 
přijata deklarace upozorňující na potřebu investic do vzdělávání a představena podnětná 
„Zpráva o budoucnosti vzdělávání“ v horizontu roku 2050 (k dispozici ZDE).  

41. GK přijala dvě klíčová doporučení – k otevřené vědě a k etice umělé inteligence, 
kterým předcházely obsáhlé konzultační procesy. Zejm. v případě doporučení k etice 
umělé inteligence se jedná vůbec o první nastavení standardů na půdě globální 
mezinárodní organizace. Bylo přijato také několik nových mezinárodních dnů, jež 
UNESCO věnuje biosferickým rezervacím (3.11.), geodiverzitě (6.10.), svahilštině (7.6.) a 
ženám v multilateralismu (25.1.), a také podpořena některá významná výročí příštího 
roku, vč. 200 let od narození J. Mendela. Jednou z doprovodných akcí 41. GK bylo také 
(online) Fórum mládeže UNESCO, kde ČR měla svou zástupkyni, jež byla nominována 
díky spolupráci České rady dětí a mládeže.  

J. Valentová doplnila informaci o zasedání shromáždění smluvních států Úmluvy o 
světovém dědictví (WHC) navazujícím na 41.GK, jehož se účastnila delegace MKČR. 
Upozornila na fakt, že naplňování doporučení přijatých v rámci 41.GK k otevřené vědě a 

https://en.unesco.org/futuresofeducation/


etice umělé inteligence, ač mají nezávazný charakter, bude ze strany UNESCO 
monitorováno. Dále informovala o volbách do subsidiárních orgánů UNESCO, kde Česká 
republika uspěla a byla zvolena na čtyřleté období do Mezivládní rady Mezinárodního 
programu pro rozvoj komunikace (IPDC), který se zabývá projekty s tematikou svobody 
médií. Současně může ČR zvážit další možnosti kandidatur v rámci II. geografické 
skupiny, do níž ČR spadá, ve volbách které proběhnou za dva roky: zejména by mohly být 
pro ČR zajímavé kandidatury do Mezinárodní bioetické komise (IBC), Mezinárodního 
byra pro vzdělávání (IBE), Programu člověk a biosféra (MAB), a Mezinárodního 
hydrologického programu (IHP). 

V rámci diskuse NM MKČR V. Ouroda, jenž byl jedním z delegátů ČR na 41. GK, zmínil 
debatu členských států během zasedání WHC na téma nutnosti dodržování 
mezinárodních úmluv v kulturní oblasti, v níž ČR po boku dalších zemí, zejm. 
skandinávských, apelovala na dodržování pravidel, zejm. ve vztahu k respektování 
stanovisek poradních expertních orgánů. To se v poslední době přestalo automaticky 
dodržovat, a pro některé skupiny zemí se zdá být tento trend vyhovující.  

V. Kučová v souvislosti s připravovanou zprávou pro vládu o výsledcích 41. GK a 
strategických prioritách UNESCO zmínila statut ČK pro UNESCO jakožto poradního 
orgánu vlády, který by mohl být v kontextu této zprávy připomenut nově nastupující 
exekutivě. Jako členka ČK také vnímá nedostatečné zastoupení rezortu MMR, o němž se 
předpokládá, že bude mít v portfoliu agendu digitalizace, což je jedno z témat UNESCO. 

R. Miko poděkoval za spolupráci na přípravě 41. GK zejména MKČR, a také nové 
zástupkyni Stálého delegáta ČR při UNESCO J. Valentové. Pokud jde o kandidatury, MZV 
interně zvažuje ucházet se o členství ve Výkonné radě UNESCO na období počínaje r. 
2023. V návaznosti na audit NKÚ je zde dále snaha vytvořit nový systém koordinace 
zpracovávání kandidatur napříč rezorty. V rámci tohoto systému bychom do budoucna 
oslovovali rezorty, i pokud jde o případné kandidatury zmíněné J. Valentovou. Pokud jde 
o novou vládu, mohli bychom se navrátit k dřívější formě reportování skrze Výroční 
zprávu České komise pro UNESCO předkládanou vládě.  

S. Štech následně doplnil informaci o zasedání ministrů školství na okraj 41. GK (GEM 
- Global education meeting), kde byl přítomen spolu se zástupkyní MŠMT ČR. Ve shodě 
s mezinárodním úsilím, aby během pandemie nedocházelo k uzavírání škol, pak byla 
vydána tisková zpráva předsedy ČK pro UNESCO, v níž doporučuje vládě, aby v reakci na 
zhoršující se epidemiologickou situaci v ČR nepřistupovala k plošnému uzavírání škol a 
školských zařízení pro prezenční vzdělávání. 
 
Plenární zasedání vzalo informace o průběhu a výsledcích 41. GK UNESCO na vědomí. 

4. Zpráva z 27. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol 
UNESCO v Litovli 

Předsedající předal slovo národní koordinátorce Sítě přidružených škol UNESCO 
Karin Pavone, aby informovala o 27. Valném shromáždění této Sítě, které proběhlo 
v Litovli ve dnech 20.-21.9. t.r. Zasedání organizovalo Gymnázium Jana Opletala v Litovli 
ve spolupráci s městem Litovel, Olomouckým krajem a Sekretariátem České komise pro 
UNESCO. Zúčastnili se zástupci 46 škol z celkového počtu 52 přidružených škol. Hlavní 
náplní programu byly prezentace aktivit škol za uplynulý školní rok, které se dařilo 
realizovat i přes obtížné podmínky spojené s pandemií. Dalším bodem programu byly 
přednášky odborníků týkající se témat Týdne škol UNESCO, které byly pro školní rok 
2021/2022 zvoleny takto: 1) Světový den výživy spolu s Mezinárodním dnem povědomí o 
plýtvání potravinami; 2) Světový den svobody tisku; a 3) 100.výročí R.U.R. Karla Čapka 



ve spojení s tématem umělé inteligence. Během zasedání se uskutečnily doplňkové volby 
na jedno uvolněné místo v Koordinačním týmu Sítě na období 2021 až 2023. Nadcházející 
zasedání Valného shromáždění v září 2022 se uskuteční v Liberci (pořadatel Gymnázium 
F. X. Šaldy). Aktuálně přidružené školy zaslaly národní koordinátorce své výroční zprávy, 
na jejichž základě bude připravena souhrnná výroční zpráva Sítě, jíž by se měla následně 
zabývat i ČK pro UNESCO. Předseda Koordinačního týmu Sítě V. Pražák poukázal na 
obtížné podmínky škol spojené s pandemií, které některým (zejm. těm, jež se soustředí 
na praktickou výuku, jako jsou např. sklářské školy) neumožnily zrealizovat 
předpokládané aktivity. 

Plenární zasedání vzalo informaci o 27. VS Sítě přidružených škol UNESCO na vědomí. 

 
5. Záštity České komise pro UNESCO 

K. Pavone podala plénu přehled o zpracování žádostí o záštitu České komise pro 
UNESCO v roce 2021. Sekretariát ČK roce 2021 obdržel celkem 18 žádostí o záštity České 
komise pro UNESCO, a v 16 případech tato záštita byla udělena na základě kladného 
stanoviska věcně příslušného rezortu a po schválení ze strany ČK v tiché proceduře. Ve 
dvou případech záštita udělena nebyla z důvodu negativního stanoviska rezortu. 
V návaznosti na apel Výkonného výboru ČK na  vyhodnocování výsledků projektů, jimž 
byla udělena záštita, oslovil Sekretariát organizátory akcí, které již v letošním roce 
proběhly, se žádostí o zpětnou vazbu. Hodnotící zprávy, které Sekretariát obdržel, byly 
plénu rozeslány před zasedáním. Členové ČK v diskusi přivítali úsilí o 
vyhodnocení projektů, jimž byla udělena záštita, neboť to může napomoci i budoucímu 
rozhodování nad poskytováním záštit. 

Plenární zasedání vzalo informaci o záštitách ČK pro UNESCO na vědomí. 

6. Informace předsedů odborných sekcí k jejich činnosti 

Předsedající v úvodu vyjádřil poděkování dosavadní předsedkyni Sekce pro vzdělávání, 
vědu a informatiku Zdence Mansfeldové za výkon této funkce a přivítal do ní 
místopředsedkyni ČK Janu Dlouhou počínaje lednem 2022.  

Z. Mansfeldová následně podala informaci o společném zasedání Sekce pro vzdělávání, 
vědu a informatiku a Sekce pro kulturu a komunikaci České komise pro UNESCO dne 
18.11., které bylo věnováno dopadům pandemie Covid-19 na sektory kultury a vzdělávání. 
Součástí byly tři tematické prezentace: M. Prokůpka (VŠE) na téma „Dopady Covidu na 
profesionální umění“, R. Bargela (NIPOS) s projektem „Mapování dopadů Covidové krize 
na veřejné služby“, a náměstka  ústředního školního inspektora České školní inspekce O. 
Andryse k distanční výuce na školách. L. Lázňovské doplnila, že zápis včetně prezentací 
byl členům obou Sekcí rozeslán. Společné zasedání se rovněž zabývalo konferencí 
„Současné umění v historických  zahradách,” která se konala 17. 6. 2021 v Kroměříži pod 
záštitou mj. ČK pro UNESCO. Jedním z výstupů konference by mělo být i  doporučení k 
pořádání výstav současného umění v historických zahradách, které by mělo zpracovat 
Metodické centrum zahradní kultury NPÚ.  L. Lázňovská dále zmínila požadavek člena 
ČK za Asociaci muzeí a galerií ČR P. Cipriana, aby se ČK zabývala tématem 
neoprávněných archeologických nálezů, které jsou de facto z větší části trestným činem, 
neboť vznikají škody materiální a zejm. historické. P. Ciprián byl požádán, aby Českou 
komisi pro UNESCO oslovil ve formě písemného sdělení. Předsedající k aktivitám 
odborných sekcí uvedl, že nepřítomný předseda Sekce životního prostředí bude 
Sekretariátem vyzván, aby plénu ČK zaslal informaci o činnosti sekce dodatečně 
v písemné podobě.  

K tématu umění v historických zahradách vystoupila M. Švecová s doplněním, že 



k 70. výročí UNESCO byla vydána publikace „Zahradní architektura v průběhu staletí“ 
(2015), se dvěma modelovými příklady zahrad - Pražský hrad a Kroměřížské zahrady, vč. 
metodického rozpracování. V. Kučová v kontextu úkolu pro Národní památkový ústav 
uvedla, že tato forma úkolování NPÚ vzešlá z konference není šťastná. Téma 
extravagantních děl v historických zahradách se netýká jen ČR, což bylo diskutováno i na 
červnové konferenci, která nicméně neskončila konsensuálními závěry. Metodické 
centrum zahradní kultury NPÚ má bohatou metodickou publikační činnost, k tématu již 
kus práce odvedlo (mj. se podílelo na organizaci výše zmíněné konference a vypracovalo 
zpětnou vazbu na dotazníky pro kroměřížský Klub UNESCO), ale není úkolem NPÚ, aby 
hodnotilo současné umění, popř. zakazovalo jeho expozici v zahradách. Je nutno zapojit 
i další subjekty, např. umělecké školy, či historiky a kritiky umění.   

Plenární zasedání vzalo informace předsedů odborných sekcí ČK pro UNESCO na 
vědomí. 

 

7. Plán termínů zasedání České komise pro UNESCO a jejích sekcí v 1. 
pololetí 2022 

F. Med uvedl diskusi k termínům zasedání pléna a výkonného výboru ČK pro UNESCO 
v 1. pololetí 2022. Dle nového znění Statutu ČK pro UNESCO se předpokládá min. jedno 
zasedání pléna a jedno zasedání Výkonného výboru za pololetí. Dle ustálené tradice by se 
plénum mělo uskutečnit v červnu 2022, kde s výjimkou 10. 6. jsou zatím z hlediska 
omezené disponibility prostor MZV v kontextu CZ PRES otevřené všechny páteční 
termíny, tj. 3., 17. nebo 24. 6.  Zasedání Výkonného výboru lze určit v návaznosti na 
zasedání 214. Výkonné rady UNESCO (30. 3. - 13. 4.), kdy by se Výkonný výbor mohl sejít 
buď před Výkonnou radou, nebo po jejím skončení. Zástupci rezortů MK a MŽP 
v diskusi připomněli další významné konané akce v 1. pololetí příštího roku. Ze strany MK 
zazněla nabídka na poskytnutí prostor pro setkání ČK pro UNESCO, pokud by byly 
prostorové kapacity Černínského paláce vyčerpány z důvodu CZ PRES. Předsedající 
doporučil uskutečnit zasedání Výkonného výboru ČK pro UNESCO po skončení Výkonné 
rady UNESCO, aby členům mohla být podána zpráva o jejím průběhu, např. v termínu 
22. 4. Pro konání plenárního zasedání ČK navrhl datum 3. 6. 

Plenární zasedání odsouhlasilo plán zasedání ČK pro UNESCO v termínech 22.4. 2022 
(Výkonný výbor) a 3.6.2022 (plénum). 

 
8. Různé 

V rámci bodu Různé informovala předsedkyně Klubu ekologické výchovy (KEV)  doc. 
Milada Švecová o vyhlášení 1.ročníku badatelské soutěže pro ZŠ a SŠ "Minerál roku 
2022", což je nová iniciativa určená českým školám, na níž KEV spolupracuje s 
Přírodovědeckou fakultou UK a Středočeským krajem, a uvedla RNDr. Matějku z 
Geologické sekce PřF UK. RNDr. Dobroslav Matějka plénum informoval o přípravě 
projektu soutěže v souvislosti s vyhlášením roku 2022 Mezinárodním rokem mineralogie 
(Mezinár. mineralogickou společností) a Mezinárodním rokem skla (OSN). Proto byl jako 
minerál roku 2022 zvolen křemen sloužící jako základní surovina pro výrobu skla. 
Zamýšlené aktivity určené školám by vedle popularizačních přednášek PřF UK a námětů 
pro badatelskou činnost žáků a studentů měly zahrnovat např. fotografickou soutěž, letní 
školu pro pedagogy či žákovskou konferenci a prezentaci prací dětí na PřF. V nejbližší 
době budou školy osloveny s bližšími informacemi. Prezentace ppt RNDr. Matějky k 
tomuto bodu viz příloha. 

V rámci bodu Různé dále V. Ouroda upozornil na nejnovější vývoj k tématu odložení 



účinnosti některých částí nového stavebního zákona, o čemž bude jednat Sněmovna a 
předkladatelé navrhují, aby došlo ke schválení ve zrychleném režimu již v prvním čtení. 
Je vhodné upozornit zákonodárce, že časová tíseň by mohla v tomto případě mít negativní 
dopad. 
  
Plenární zasedání vzalo informace v bodě Různé na vědomí. 

 
- 
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