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1 Přílohy

Příloha č. 1: 

Seznam účastníků rozhovorů

Eva Vernerová Člověk v tísni

Koordinátorka programu GRV

02/03/2012

Martin Náprstek Česká rozvojová agentura

Zástupce ředitele, vedoucí oddělení identifikace a 

monitoringu projektů, spolupráce s NGOs

04/04/2012

Tereza Rejšková České fórum pro rozvojovou spolupráci 

Koordinátorka Letní školy rozvojového vzdělávání

05/04/2012

Milan Konrád MZV, odbor rozvojové spolupráce a humanitární 

pomoci

06/04/2012

Jana Boková Toužimská Člověk v tísni

Koordinátorka projektu Jeden svět na školách

13/04/2012

Tomáš Machalík Národní institut dětí a mládeže, 

Náměstek ředitele

16/04/2012

Markéta Pastorová Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 

Vedoucí Oddělení koncepce všeobecného 

vzdělávání

17/04/2012

Zuzana Hlavičková MZV, odbor rozvojové spolupráce a humanitární 

pomoci

Ředitelka Odboru rozvojové spolupráce a 

humanitární pomoci

30/04/2012

Jana Stará Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, katedra 

primární pedagogiky

10/05/2012

Petra Skalická Člověk v tísni

Ředitelka sekce Varianty, koordinátorka GRV

23/05/2012
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Příloha č. 2: 

Navštívená akce

Interní setkání nestátních neziskových organizací sdružených v platformě České fórum 

pro rozvojovou spolupráci v rámci pracovní skupiny GRV

Vladislavova 1460/12, Praha 09/05/2012 09:30 - 16:00

Seznam účastníků Zastoupená organizace

Eva Vítková ADRA

Kateřina Štěpničková ARPOK

Kristýna Tillová ARPOK

Petra Skalická Člověk v tísni

Kateřina Sobotková Člověk v tísni

Martin Náprstek Česká rozvojová agentura

Jana Škubalová Diakonie

Dagmar Trkalová Educon

Zuzana Budová České fórum pro rozvojovou spolupráci

Jana Miléřová České fórum pro rozvojovou spolupráci

Tereza Rejšková České fórum pro rozvojovou spolupráci

Michaela Čermáková INEX-SDA

Romana Duchoslavová INEX-SDA

Martina Pavlíčková NaZemi

Romana Vylitová Multikulturní centrum Praha
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Příloha č. 3: 

Podklad k rozhovorům (první rovina výzkumu)

Zastoupená instituce

1. Role v oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV), aktivity

2. S jakými aktéry v rámci GRV nejvíce spolupráce? V čem spolupráce spočívá?

Implementace GRV

1. Jakým způsobem proces implementace cílů Národní strategie pro GRV probíhá?

2. S jakými problémy se implementace cílů Národní strategie pro GRV potýká? 

Jaké konkrétní chyby se vyskytly, jaké vyvstaly překážky v implementaci 

opatření Národní strategie? Co se v implementačním procesu daří a nedaří? A 

jaké jsou příčiny?

3. Jaká nápravná opatření byla/jsou prováděna?

Národní strategie GRV pro období 2011-2015

1. Co vedlo k iniciativě vytvořit Národní strategii GRV? Proč a jak vznikala?

2. Přineslo její schválení do této oblasti nějaké konkrétní změny?

3. Jaké jsou v této politice další plány?

4. Zhodnocení naplňování jednotlivých konkrétních cílů Národní strategie a jejich 

uvádění do praxe.

(v jaké fázi se opatření momentálně nachází, jaké jsou podnikány kroky, jak je 

plnění cílů monitorováno)

Doporučení 

1. Co v České republice k úspěšné implementaci cílů Národní strategie GRV chybí, 

jak by mohl být proces zlepšen?
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Příloha č. 4: 

Seznam uskutečněných rozhovorů školy (druhá rovina výzkumu)

Školy, které jsou obeznámeny s GRV a praktikují jeho principy (A ˄ B)

Základní škola č. 1 Rozhovor:

Ředitelka, učitelka

26/09/2012

Základní škola č. 2 Rozhovor:

Zástupce ředitele, 

učitelka

28/09/2012

Školy, které nejsou obeznámeny s GRV a nepraktikují jeho principy (¬A ˄ ¬B)

Základní škola č. 3 Rozhovor:

Ředitel (telefonicky)

27/09/2012

Základní škola č. 4 Rozhovor:

Zástupkyně ředitele

04/10/2012

Školy, které jsou obeznámeny s GRV, ale nepraktikují jeho principy (A ˄ ¬B)

Základní škola č. 5 Rozhovor:

Ředitel, učitelka

26/09/2012

Základní škola č. 6 Rozhovor:

Zástupkyně ředitele

01/10/2012



6

Příloha č. 5: 

Dotazníky pro základní školy s průvodním dopisem

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

prostřednictvím tohoto e-mailu si Vás dovoluji požádat o vyplnění krátkého souboru 

otázek, který slouží ke zpracování výzkumu v rámci mé diplomové práce na téma 

globálního rozvojového vzdělávání v České republice.

Jsem si velmi dobře vědoma toho, že máte mnoho dalších administrativních povinností. 

Proto je dotazník velmi stručný a jeho vyplnění by mělo zabrat maximálně 5 minut.

Poskytnuté informace budou zodpovědně zpracovány a v diplomové práci využity 

pouze v souhrnné podobě (nikoli za jednotlivé školy). V případě zájmu Vám ráda 

poskytnu výsledky celé své práce.

Velmi Vám děkuji za Váš čas a pomoc a přeji hodně úspěchů ve Vaší nelehké a 

zodpovědné práci.

S pozdravem a přáním příjemného dne,

Iva Čápová

Studentka oboru Veřejné a sociální politiky

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

tel.:
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1. Znáte termín globální rozvojové vzdělávání (GRV)?

a) ano, znám jej dobře

b) již jsem jej zaslechl/a (v souvislosti s)

c) ne, nikdy jsem o něm neslyšel/a

2. Pracujete na Vaší škole s GRV?

a) ano

b) ne (postupte prosím přímo k otázce č. 6)

3. Jestliže s GRV pracujete, uveďte prosím, jaká klíčová témata z této oblasti jsou součástí výuky na Vaší škole (jsou např. explicitně zařazena 
do ŠVP na škole, kde působíte)?

4. Přesahuje na Vaší škole začlenění GRV možnosti tradiční předmětové výuky?

a) ano

b) ne (postupte prosím přímo k otázce č. 6)

5. Jakým způsobem věnuje Vaše škola zvýšenou pozornost tématům GRV? (Z následujících možností prosím vyberte libovolný počet)

a) Zvýšená pozornost GRV pramení z profilace školy.

b) Škola se zapojila do programu věnovanému tematice GRV. (Vypište prosím, jakého) ……
c) Některý/někteří z pedagogických pracovníků absolvoval/i další školení či vzdělávání v této 
oblasti.

d) Škola zřídila pro tyto potřeby funkci koordinátora.

e) Tématu se nadstandardně věnuje jeden či více pedagogů.

f) Tématu se věnuje skupinka studentů.

g) Škola má v této oblasti vypracován doplňkový projekt.

h) Škola již získala pro tuto oblast podporu z jednoho či více finančních grantů. (Specifikujte prosím) ………

i) Jiné (Vypište)

6. Znáte dokument Národní strategie pro globální rozvojové vzdělávání pro období 2011-2015?

a) ano, dobře jej znám

b) pouze jsem o něm slyšel/a

c) ne, neznám jej

7. Na závěr prosím upřesněte, jakou funkci ve škole vykonáváte:
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Příloha č. 6 : 

Složení pracovní skupiny pro přípravu Národní strategie globálního rozvojového 

vzdělávání (2009 – 2010) 

Členové pracovní skupiny Zastoupená instituce

PhDr. Zuzana Hlavičková 

(Vedoucí pracovní skupiny)

MZV, odbor rozvojové spolupráce a humanitární 

pomoci

PhDr. Marie Rauchová MŠMT, odbor předškolního a základního 

vzdělávání

RNDr. Jana Čermáková MŠMT, odbor předškolního a základního 

vzdělávání

Ing. Andrea Bachtíková MŢP, odbor environmentálního vzdělávání

Mgr. Martin Náprstek Česká rozvojová agentura, zástupce ředitele

PhDr. Markéta Pastorová Výzkumný ústav pedagogický v Praze, oddělení 

koncepce všeobecného vzdělávání

Mgr. et Mgr. Aleš Franc Výzkumný ústav pedagogický v Praze, oddělení 

koncepce všeobecného vzdělávání

PhDr. Maria Bezchlebová Národní ústav odborného vzdělávání, oddělení pro 

všeobecně-vědní vzdělávání

Mgr. Jitka Šimsová Národní institut pro další vzdělávání, sekce 

metodická a koncepční

Mgr. Tomáš Machalík Národní institut dětí a mládeţe, náměstek ředitele

PhDr. Jana Stará, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, katedra 

primární pedagogiky

Mgr. Eva Vernerová Univerzita Palackého Olomouc, katedra 

rozvojových studií

Mgr. Petra Skalická České fórum pro rozvojovou spolupráci

Mgr. Ondřej Nádvorník nezávislý expert
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Příloha č. 7 : 

Vybrané cíle a opatření Národní strategie GRV (2011: 17-22)

Hlavní cíl strategie 

Hlavním cílem strategie GRV ČR je zajistit všem občanům ČR přístup k informacím o 

rozvojových zemích a globálním rozvoji a motivovat je k aktivnímu přístupu při řešení 

globálních problémů a problémů rozvojového světa. 

Opatření: 

Do roku 2015 začlenit principy a tematické obsahy GRV jako přirozené součásti 

konceptu celoživotního učení do vzdělávacích programů na všech úrovních 

vzdělávacího systému ČR.

Dílčí cíle strategie v jednotlivých oblastech 

a) Vzdělávací politika a státní správa ve školství 

Cíl: 

Pracovníci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jím přímo řízených 

organizací, odborů školství krajských a obecních úřadů a odborných učitelských 

organizací budou podporovat zavádění principů a cílů globálního rozvojového 

vzdělávání do vzdělávacích programů a života škol i společnosti. 

Opatření: 

 Zajistit informovanost pracovníků ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

profesních asociací (učitelů, ředitelů), odborů školství krajských a obecních 

úřadů o principech a cílech globálního rozvojového vzdělávání a jejich 

začleňování do vzdělávacích procesů. 

Gestor: MŠMT, krajské a obecní úřady

 Podpořit spolupráci škol se soukromým sektorem a NNO a podporovat společné 

aktivity škol, obcí, malých a středních podniků, NNO a veřejnosti ze strany 

státní správy a územních samospráv při začleňování principů a cílů globálního 

rozvojového vzdělávání do vzdělávacích procesů.

Gestor: MŠMT, krajské a obecní úřady
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b) Vzdělávací koncepce, vzdělávací programy a jejich realizace v předškolním, 

základním a středním vzdělávání

Cíl:

Hlavní vzdělávací koncepce a vzdělávací programy budou odrážet cíle a principy a 

obsahovat témata globálního rozvojového vzdělávání.

Opatření:

 Zohlednit cíle, principy a témata globálního rozvojového vzdělávání při přípravě 

a realizaci vzdělávacích strategií (např. strategie vzdělávání pro udržitelný 

rozvoj).

Gestor: MŠMT, MŽP

 Zapracovat cíle, principy a témata GRV do všech kurikulárních dokumentů. V 

rámci revize Rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní a 

střední vzdělávání prověřit jejich začlenění do průřezových témat a do 

vzdělávacích oblastí (např. Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, 

Člověk a společnost, Člověk a příroda), vzdělávacích oborů či předmětů 

souvisejících s tématy GRV (např. Člověk a jeho svět, Výchova k občanství, 

Občanský a společenskovědní základ, Biologie, Zeměpis, Dějepis apod.).

Gestor: VÚP, NÚOV

 Podpořit, vytvořit a zpřístupnit pedagogům škálu aktuálních a relevantních 

výukových materiálů (učebnice a učební texty, ostatní texty a materiály) k 

začleňování GRV do vzdělávacích procesů.

Gestor: MŠMT, VÚP, NÚOV

c) Pregraduální příprava učitelů a další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Cíl:

Pregraduální příprava učitelů a další vzdělávání pedagogických pracovníků budou 

reflektovat potřeby globálního rozvojového vzdělávání tak, aby pedagogičtí pracovníci 
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získali takové znalosti, dovednosti a postoje, které jim umožní systematicky a efektivně 

začleňovat globální rozvojové vzdělávání do výuky.

Opatření:

 Upravit studijní plány jednotlivých vzdělávacích programů připravujících 

učitele, aniž by byla dotčena akreditace programů tak, aby zohledňovaly cíle, 

principy a témata globálního rozvojového vzdělávání.

 Vytvořit tištěné i elektronické studijní materiály pro podporu výuky učitelů a 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti globálního rozvojového 

vzdělávání a didaktiky GRV.

 Iniciovat a umožnit zpracovávat ročníkové, bakalářské, diplomové a doktorské 

práce v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a podílet se na výzkumu v 

dané oblasti.

 Provádět průběžnou evaluaci vzdělávacích předmětů se začleněnou 

komponentou globálního rozvojového vzdělávání.

 Zajišťovat studentům náslechy a pedagogickou praxi ve školách, které jsou 

příkladem dobré praxe v oblasti globálního rozvojového vzdělávání.

 Spolupracovat s dalšími vědeckými, odbornými a zájmovými organizacemi a 

pracovišti zabývajícími se problematikou globálního rozvojového vzdělávání

 Gestor: vysoké školy připravující budoucí učitele

 Připravit nabídku vzdělávacích programů DVPP s cílem objasnit pedagogické 

veřejnosti základní pojmy, témata, principy a cíle globálního rozvojového 

vzdělávání. Učitelé i další pedagogičtí pracovníci získají vhled do této 

problematiky, budou motivováni k jejímu zařazování do výuky a dostanou k ní 

metodickou podporu.

 Gestor: NIDV

 Podpořit tvorbu databáze výukových materiálů, učebních pomůcek a podkladů v 

elektronické i papírové (tištěné) podobě.

Gestor: VÚP

Finanční zajištění

Cíl:

Pro realizaci strategie globálního rozvojového vzdělávání bude zajištěn dostatek 

finančních prostředků.
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Opatření:

 Podporovat dotační programy na podporu aktivit NNO, volnočasových aktivit 

dětí a mládeže a dalších programů v oblasti globálního rozvojového vzdělávání 

v rozpočtu MZV na zahraniční rozvojovou spolupráci.

Gestor: MZV, MŠMT, MŽP

 Zařazovat do výzev vyhlašovaných v rámci strukturálních fondů EU aktivity na 

podporu problematiku GRV

Gestor: MZV, MŠMT, MŽP


	Seznam příloh
	Přílohy

