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Anotace 

Diplomová práce „Aktuální politika a směřování Úmluvy o ochraně světového kulturního a 

přírodního dědictví“ se zaměří na aktuální politiku organizace UNESCO v rámci Úmluvy o 

ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (dále též Úmluva), reflexi její nedávné 

minulosti, jejího současného stavu a budoucích vizí. Práce bude vycházet především z 

naplňování Globální strategie pro dosažení vyváženého, representativního a věrohodného 

Seznamu světového dědictví, která zásadním způsobem ovlivnila politiku Úmluvy a dalších 

strategických plánů přijatých členskými státy Úmluvy. V posledních několika letech se 

významně změnily nároky na nominační dokumentaci a podmínky pro nové nominace a zápis 

statků na Seznam světového dědictví. S těmito změnami přímo souvisí participace poradních 

orgánů Úmluvy (ICOMOS, IUCN, ICCROM) na národní i mezinárodní úrovni. Nedávné 

změny se promítly nejen v nárocích na členské státy Úmluvy, ale i směrem k samotnému 

naplňování Úmluvy např. změnou volebního systému do Výboru světového dědictví a snahou 

najít efektivnější cestu k financování veškerých nákladů, které jsou pro naplňování Úmluvy 

nezbytné.  

Práce bude rovněž reflektovat změny, které se dotkly a dotýkají statků již zapsaných na 

Seznamu světového dědictví v oblasti zachování jejich výjimečné světové hodnoty, jejich 

příspěvku k udržitelnému rozvoji a aktivního využívání Seznamu světového dědictví v 

ohrožení. Současně bude práce reflektovat nejaktuálnější mezinárodní situaci, která se 

významně dotýká statků zapsaných na Seznam světového dědictví např. v Sýrii, Iráku a 

Nepálu a snahu Úmluvy vyrovnat se s ničivými důsledky lidské a přírodní činnosti a pomoci v 

této složité situaci (což také obsahuje spolupráci mezi jednotlivými úmluvami organizace 

UNESCO).  

Práce bude řazená tematicky a každé téma bude pojednáno z hlediska aktuální situace, 

situace pět až deset let zpět, podle důležitých kroků, které byly v rámci Úmluvy přijaty a 

zhodnocení naplňování jednotlivých cílů. Práce bude primárně zaměřena na kulturní dědictví, 

ale zároveň bude respektovat neoddělitelnost kulturního a přírodního dědictví chráněného 

jednou úmluvou. 
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