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Překročení 
mezí  
(stav 2015) 

Součet působení 
lidské populace 
překračuje 
planetární limity  

 

Rockström, J., et al. (2009). 
Planetary boundaries: 
exploring the safe operating space 
for humanity. 
Ecology and society. 



Zdroj: EPA (2016). https://19january2017snapshot.epa.gov/climate-change-science/future-climate-change_.html 
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Scénáře 
vývoje 
do r. 2050 

Stockholm Resilience 
Centre. October 2018. Report. 
Transformation is feasible. 
A report to the Club of Rome by: 
Jorgen Randers, Johan 
Rockström, Per Espen Stoknes, 
Ulrich Golüke, David Collste and 
Sarah Cornell. 
Stockholm Resilience Center. 
Online. 

https://www.stockholmresilience.org/download/18.51d83659166367a9a16353/1539675518425/Report_Achieving the Sustainable Development Goals_WEB.pdf




Změna prostřednictvím 
vzdělání 



https://valueofknowledge.ft.com/other/infographic/ 

https://valueofknowledge.ft.com/other/infographic/


• Původně teorie učení (se) dospělých 
jedinců (Mezirow, 1997). 

• Jedinec disponuje uceleným souborem 
představ o světě - vlastní perspektivu světa 
přejímáme z perspektiv společnosti. 

• Tyto perspektivy pak slouží jako referenční 
rámce, kterými je nahlížen svět. 

• Kritická reflexe stávající perspektivy na 
základě nové zkušenosti – transformace v 
perspektivu novou = „perspektivní 
transformace“. 

 

• Transformativní učení je procesem 
zkoumání, zpochybňování a revize těch 
perspektiv, které jsme až dosud považovali 
za samozřejmost 

 



1. Matoucí dilema .  
2. Podstoupení sebeanalýzy pocitů 

strachu, hněvu, viny nebo studu.  
3. Kritické uvědomění si epistemických, 

sociokulturních či psychických 
předpokladů.  

4. Zjištění, zda nespokojenost a proces 
transformace jsou sdílené a zda ostatní 
již prošli podobnou změnou.  

5. Zkoumání podmínek pro nové role, 
vztahy a aktivity.  

6. Plánování dalšího způsobu jednání.  
7. Získávání znalostí a dovedností pro 

implementaci plánů.  
8. Provizorní zkoušení nových rolí a 

vyhodnocování zpětné vazby.  
9. Vytváření kompetencí a sebejistoty v 

nových rolích a vztazích.  
10. Obnovení života  na základě podmínek 

předepisovaných novou perspektivou. 

Fáze TU 



Základy rozvíjené v dětském věku 

• rozpoznávání vztahu příčina-následek 

• neformální logika při tvorbě analogií a generalizací 

• uvědomění si a řízení vlastních emocí 

• schopnost být empatický k druhým 

• využití představivosti pro tvorbu příběhů 

• schopnost abstraktního myšlení 

• hypotetické uvažování 

• kritický přístup k informacím 

 
Mezirow, 1997 



Užití pro dospělé vs. užití pro děti 

• V případě dětí tedy neprobíhá celý Mezirowem popsaný postup. 

• TU je účinný nástroj u dětí ze znevýhodněných komunit, kde přetrvává 
mezigenerační přenos norem a hodnot vedoucí k přijetí nerovnosti 
jako neměnného faktu (Bivens, Moriarty, & Taylor, 2009).  

• U dětí je vhodné využít některou z modifikací původního modelu 
perspektivní transformace.  



Nerstrom 
(2014) 



Vzdělávací cíle a kompetence 
pro změnu 



Nástroj pro analýzu transformativní dimenze 

Dlouhá, J., Heras, R., 
Mulà, I., Salgado, F. P., & 
Henderson, L. (2019). 
Competences to Address 
SDGs in Higher 
Education—A Reflection 
on the Equilibrium 
between Systemic and 
Personal Approaches to 
Achieve Transformative 
Action. Sustainability, 11
(13), 3664. 

Dle: UNECE. (2012). Learning for the Future: Competences in Education for Sustainable Development; UNECE: Geneva, Switzerland. Online 

Použití: 
vzdělávací cíle 
a kompetence 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/ESD_Publications/Competences_Publication.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/ESD_Publications/Competences_Publication.pdf


Klíčové 
kompetence 
pro SDGs 

UNESCO (2017.). 
Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. 
Division for Inclusion, Peace and Sustainable Development; 
UNESCO: Paris, France.Online. 
 

https://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/247444e.pdf


 





 





Kompetence 
pro SDG 12 

Doplněno o příklady témat, 
pedagogických přístupů a metod 

UNESCO (2017.). 
Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. 
Division for Inclusion, Peace and Sustainable Development; 
UNESCO: Paris, France. Online, str. 34-35. 
 

https://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/247444e.pdf




 

Value it: dbejme o hodnoty 
 

ínspire: sdílejme pozitivní vize, představy o 

budoucnosti, takže každý bude vědět, kam se 
chceme dostat a přijme potřebné kroky, aby se 
tam dostal. 
 

create: vytvořme sociální normy, které potvrdí 
žádoucí chování jako „normální“ – přijaté 
většinou společnosti. 
 

Burke, S., et al. (2017). The Climate Change Empowerment 
Handbook. Psychological strategies to tackle climate change. Online. 

https://www.psychology.org.au/getmedia/88ee1716-2604-44ce-b87a-ca0408dfaa12/Climate-change-empowerment-handbook.pdf?utm_medium=PromoTile&utm_source=website


Jak na to v praxi? 



Autorský tým: 
Simona Neprašová, 
Zuzana Jakobová, 
Jitka Krbcová 
TEREZA  
 

http://terezanet.cz/en


Projekt COŽP UK 

2018-2020, Technologická agentura ČR 

Partneři: 

• COŽP UK + RCE Česko 

• TEREZA, z.ú.  

• Pedagogická Fakulta Ústí nad Labem 
• Pedagogická Fakulta UK 

• Informační Centrum OSN Praha (podpora) 

Zdroj pro vzdělávání (Kapitulčinová, 2017):  
Kalkulačka nutriční stopy 
http://udrzitelnastrava.cz/  

Projekt TL01000117 “Odpovědná spotřeba –  
podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu“ 
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Změna životního stylu ( vzdělání) 

Kvantita (spotřeba) 
versus kvalita (života) 

Vznikající zdroje: 

Pojmy udržitelné spotřeby – stopy 
Spotřebitelské strategie na Enviwiki 
Práce studentů FTVS 

… 

Principy udržitelného podnikání – 
publikováno v Envigogice 

 
 

Vzdělávání k udržitelné spotřebě: 
SDG 4.7 pro SDG 12.8 

http://enviwiki.cz/wiki/Ekologick%C3%A1_stopa
https://www.enviwiki.cz/wiki/Pojmy_udr%C5%BEiteln%C3%A9_spot%C5%99eby
http://enviwiki.cz/wiki/Kategorie:Sport_a_%C5%BEivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/544


Děkujeme za pozornost 

https://educators-for-climate-action.org/ 

 

Jana Dlouhá 
jana.dlouha@czp.cuni.cz 

Roman Kroufek 
kroufek@gmail.com 
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