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sborech (PhDr. Hájek), Zvládání zátěží v krizových
situacích (Mgr. Hudečková).

profesionální základnu rozvoje činnosti v oblasti
bezpečnostního a krizového managementu. V řadě
vystoupení byl deklarován zájem o spolupráci s naší
školou, náš program je posuzován jako zajímavý pro
akademická pracoviště, ale i pro praxi, tedy organizace a instituce. Došlo k upevnění dosavadní a navázání
nové spolupráce.

Z praxe se zúčastnili zástupci Národní protidrogové centrály Policie České republiky, Ministerstva
spravedlnosti, odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, Policejního prezidia (plk. doc. JUDr. Jan
Chmelík, Ph.D.), Burzy cenných papírů, právních
a bezpečnostních služeb, Generálního ředitelství
cel (PhDr. Stanislav Hájek), Pojišťovací burzy, České
komory detektivních služeb (JUDr. František Brabec),
Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Fakultní nemocnice v Motole, Magistrátu hl. m. Prahy,
Československé obchodní banky, České konsolidační
agentury aj.

Sborník z konference lze nalézt na adrese www.svses.cz., vybraná sdělení byla postupně publikována
v Magazínu Security, počínaje prázdninovým vydáním v červenci a srpnu, kdy byly zveřejněny příspěvky
prof. Ing. Z. Pitry, DrSc., na téma Bezpečnostní management nebo management bezpečnosti? a JUDr. P. Ibla
na téma Bezpečnostní hrozby – součást společenského
vývoje?

Konference naplnila zamýšlený cíl, přispěla k přiblížení výchozích pozic potřebných pro další formování studijního oboru bezpečnostní management
na SVŠES a bude poskytovat odborné veřejnosti

Dále jsou vybrané příspěvky uveřejňovány od září
2005 v časopisu Kriminalistika a v příloze měsíčníku
Policista.
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CO ZNAMENÁ UDRŽITELNOST PRO UNIVERZITY

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze pořádalo ve dnech 5.–6. září
2005 konferenci na téma „Co znamená udržitelnost
pro univerzity“. Konference byla dalším výstupem
dlouholeté spolupráce Fóra vysokoškolských učitelů
na rozvíjení metod a obsahu univerzitního vzdělávání
pro udržitelnou budoucnost. Návazným cílem setkání
bylo připomenout možnosti univerzit při uplatnění
tématu udržitelnosti ve výzkumu a při spolupráci univerzit s praxí. Setkání vysokoškolských učitelů otevřelo prostor k reﬂexi existujících zkušeností, představení
budoucích strategií a k diskusi o případných bariérách
ovlivňujících jejich úspěšnou realizaci. Konference se
zároveň stala příspěvkem české univerzitní sféry k Dekádě pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji vyhlášené
Spojenými národy na desetiletí 2005–2014.

Program dopolední části prvního dne konference
měl za cíl připomenout obecný rámec pro začlenění
udržitelného rozvoje do vzdělávání na vysokých školách. Ten vyplývá z mezinárodních závazků České republiky, ze společného vědomí odpovědnosti za stav
světa, ale také požadavků na trhu práce.
Konferenci zahájil prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.,
ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK, který
ve svém vystoupení hovořil především o aktivitách
oﬁciálních autorit vyzývajících k zapojení hlediska
udržitelného rozvoje do činnosti vysokých škol, např.
o plánu implementace ze Summitu Země v Johannesburgu, Lisabonském procesu, o Rámcových vzdělávacích programech aj. Zdůraznil, že vysoké školy mají
důležitou roli při naplňování myšlenky udržitelného
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rozvoje, a to především ve třech oblastech. Zejména se
jedná o vědu a vědeckou práci na problémově orientovaném výzkumu. Vzhledem k soustředění špičkových
odborníků na své půdě mají univerzity dále možnost
iniciovat vzájemný dialog tradičních disciplín na témata přesahující rámec každé jednotlivé z nich. Právě
potřeba mezioborového přesahu a spolupráce je pro
otázky udržitelného rozvoje charakteristická. Konečně díky svému sociálnímu statusu mohou univerzity
otevírat prostor pro veřejnou diskusi o udržitelném
rozvoji a prostřednictvím spolupráce s podnikatelskou
sférou a veřejnou správou podporovat uplatnění této
myšlenky také v praxi.

vztahu studijních oborů k udržitelnému rozvoji, udržitelnost a reﬂexi paradigmatu světa a otázky hodnocení
efektivity vzdělávání k udržitelnému rozvoji.
Prezentovány byly také případové studie uplatnění
tématu udržitelného rozvoje ve výuce, např. v profesionální přípravě učitelů, při studiu práva, ekonomiky
nebo územního plánování. Referáty se týkaly také příkladů spolupráce univerzit s podnikatelským sektorem
a veřejnou správou, mj. při plánování strategie rozvoje
kraje s důrazem na udržitelnost. Všechna vystoupení
byla velmi přínosná a zajímavá a vzbudila značný
ohlas u přítomných. Diskuse k nim proto byla bohatá,
zahrnovala rozsáhlou šíři dané problematiky.

Další referující, zástupce České komise pro
UNESCO, se ve svých vystoupeních orientoval na
informace o Dekádě OSN pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji a způsobech její realizace.

Smyslem programu druhého dne konference bylo
uvést zkušenosti kolegů z vysokých škol v zahraničí.
Zástupci Wageningen University (Nizozemí), Open
University of the Netherlands (Nizozemí) a Institute
of Interdisciplinary Studies of Austrian Universities
(Rakousko) prezentovali svůj pohled na teoretické
přístupy k vytváření udržitelných strategií, své zkušenosti s rozvojem vzdělávání v přírodních vědách
respektujícího potřeby ochrany životního prostředí
a svůj přístup k tvorbě uceleného univerzitního programu věnovaného udržitelnému rozvoji.

Teoretickým otázkám mezioborového výzkumu
se věnoval doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., z Centra pro
teoretická studia. Jeho příspěvek Interdisciplinarita,
transdisciplinarita a vysokoškolské vzdělávání přinesl
zajímavý a hluboký pohled na tuto problematiku.
Prostor dostali také zástupci podnikatelské sféry
(Johnsons & Johnsons) a veřejné správy (Útvaru rozvoje hlavního města Prahy), aby účastníkům představili
očekávání těchto institucí od vysokých škol, a to jak na
poli vzájemné odborné spolupráce, tak v souvislosti
s připraveností absolventů vysokých škol na vstup na
pracovní trh.

Konference rozšířila poznatky a informace o dané
problematice a účastníky upoutala různorodostí názorů a pohledů na udržitelný rozvoj a vysoké školství
u nás i ve světě. Organizátoři připravili účastníkům
příjemné prostředí a umožnili při diskusi objasnit další
záměry a cesty při realizaci vzdělávání k udržitelnému
rozvoji na českých vysokých školách.

Se svou reﬂexí vysokoškolského vzdělávání a zejména rozvíjení kompetencí v oblasti udržitelného
rozvoje vystoupila též zástupkyně absolventů vysokých škol.

Kontaktní adresa:
Ing. Ivana Hönigová
Centrum pro otázky životního prostředí
Univerzita Karlova
U Kříže 8
158 00 Praha 5
Tel.: 251 080 355
Fax: 251 620 441
E-mail: Ivana.Honigova@czp.cuni.cz
Internet: www.czp.cuni.cz

Dopolední část prvního dne konference uzavřel
rektor Univerzity Karlovy prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
s prezentací své představy udržitelného rozvoje jako
součásti univerzitního života.
Prostor pro výměnu zkušeností poskytla další část
programu, věnovaná příspěvkům účastníků. Ústní referáty a vystavené postery řešily např. problematiku
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