
Strategie a udržitelný rozvoj 
Obsah dvoudenního modulu 
 
A. Cíl výuky 
Představení účastníků, zjistit očekávání účastníků, co vědí o udržitelném rozvoji a jak 
mohou poznatky využít? Představení cílů a struktury modulu. 
 
B. Základní otázka 
Principy, metody a aktéři udržitelného rozvoje, nástroje strategického řízení pro udržitelný 
rozvoj,praktické příklady a využití. 
 
C. Obsahová náplň kurzu  
 
První den 
 
1. proč se zabývat UR? (poptávka, mezinárodní souvislosti – EU; ukázat ekologickou stopu 

ČR jako argument) 
 

co není udržitelný rozvoj (příklady „konfliktních“ témat - důchodový systém, zábory 
území, úbytek obyvatelstva vs. imigranti apod.) 
 
příklady „katastrofického“ vývoje (labuť na jezeře, žába v hrnci, scénáře apod.) 

 
2. co je UR? (definice, historie, vymezení UR – principy, témata), globální myšlení, lokální 

jednání příležitosti udržitelného rozvoje (nové technologie, inovace…příklady dobré 
praxe - carsharing, bioprodukty, komunitní projekty)  

 
3. strategické řízení a udržitelný rozvoj (základní charakteristiky strategického řízení, 

práce s aktéry, vysvětlit vazbu mezi UR a SŘ, indikátory,  zkušenosti se strategiemi UR – 
proč strategicky řídit        )  
popis základních procesů, úloha koordinace a facilitace procesů,  role jednotlivých 
aktérů – politici, úředníci, zájmové skupiny: firmy, NNO,  experti, média a medializace 
(komunitní kampaně) 
 

Druhý den 
 
4. zkušenosti z praxe  implementací z různé úrovně ( doporučení OECD, SUR EU, Národní 

SUR, Praha – strategický plán, místní projekty  a iniciativy – Libuš, Praha 7), nástroje 
dosahování/prosazování UR – bariéry implementace (na různých úrovních) 

 
5. zkušenosti Národní sítě zdravých měst 
 
6. Jak tento koncept lze využít pro  svoji práci a v rámci  své pozice, nastolit otázky, 

(nasadit brouka do hlavy…): 
 - co mohu já (osobní angažovanost) a zpětná vazba  
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