
SDG#1 - Konec Chudoby
„I kdybychom zcela pominuli etický a morální rozměr celé
problematiky, pravdou zůstává, že pokud necháváme živořit téměř
desetinu populace, mrháme jako lidstvo svým potenciálem.
Lidstvo tak přichází o špičkové vědce, lékaře či učitele.“ 

Kritické otázky 
pracovat na zrovnoprávnění žen 
pracovat s klimatickou změnou, která s chudobou úzce
souvisí 
mezinárodní podpora rozvojových zemí 

Fakta
s výdělkem menším než 1,9 USD na osobu a den žije v
současnosti zhruba 700 milionů lidí – to je hranice pro
extrémní chudobu. Zároveň méně než 3,2 USD na osobu a
den mají asi dvě miliardy lidí!
pro člověka v Česku by to znamenalo žít zhruba s 800 Kč na
měsíc

(Jiří Sejkora, Hospodářské Noviny)



Příklad

SDG#2 - Konec hladu

Kritické otázky

Dumpster diving
Potravinové sbírky

Lokální EKO jídlo = dostupnější jídlo?
Podpora (dotace) stravování (dětí)?
Změna zvyků (hmyz)?
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zdroj: oecd.org



SDG#3 - Zdraví a kvalitní život

Ciocia Czesia (České tety)
Pomoc polským ženám ke službám

reprodukčního zdraví.

Předpokládaná doba dožití

81,0 let + 0,8 let
od r. 2011 

78,2 let + 0,3 let
od r. 2011 

83,6 let + 0,5 let
od r. 2011 

Příklad

Do roku 2020 snížit počet dopravních nehod
Podpora vakcín proti Covid-19 a dalším
chorobám a jejich poskytnutí rozvojovým zemím

Kritické otázky 



SDG#4 - Kvalitní vzdělávání

od roku 1993/94 začaly vznikat přípravné ročníky při základních školách →
mají za úkol integrovat děti do vzdělávacího procesu ještě před nástupem do
1. třídy (zmírnění kulturního šoku apod.)
dotace MŠMT (podpora integrace cizinců v regionálním školství atd.)
člověk v tísni: projekty na výstavby škol v rozvojových zemích, mise učitelů
apod.

Efektivní naplňování kvalitního vzdělání:

Kritické otázky
více peněz do podpory kvalitního vzdělávání dětí z rodin menšin 
vzdělání, informovanost a tlak na ředitele jednotlivých škol (přijímání dětí z
menšin, pořádání akcí na podporu vyloučených dětí…)

Fakta a výkum

53 % romských dětí na školách tvoří chlapci a 47 % dívky
až 1/3 romských dětí odejde na 1. stupni základní školy na program zvláštní
škola (u romských chlapců je to o něco více než u dívek)
výzkum kognitivních funkcí dětí českého a romského původu byl vyrovnaný
→ problémy vystávají ze socio-ekonomického zázemí



SDG#5 - Rovnost mužů a žen
Formálně je rovnost mezi pohlavími zakotvena například v

české ústavě již od roku 1920, přesto ženy v průměru
vydělávají o 20,1 % méně než muži, i když o 22 % více žen má

vysokoškolské vzdělání.
 

Projekt Rovná odměna spočítal, že symbolicky
pracují ženy od 19. října zadarmo. 

Důvody: diskriminace zaměstnavatelem, složitý návrat do
práce po péči o dítě, odvětví, která jsou ženami významně
obsazena, např. školství, sociální práce nebo zdravotnictví,

jsou trvale platově podhodnocena. 

Místo karafiátů konec patriarchátu - slogan pochodu k Mezinárodnímu
dni žen, který každoročně pořádá skupina International Feminists
United

Genderově podmíněné násilí a sexuální obtěžování bývá v ČR
bagatelizováno, snaha poukázat na významnost tohoto problému -
organizace ROSA, projekt To po tom 

Kdo se u nás tématem zabývá



SDG#6 - Pitná voda, kanalizace
Voda a domácnosti 

Veganství – 

Eko spotřebiče – myčka, toaleta, 

Šetření vodou – čištění zubů, mytí nádobí
Šedá voda – dešťovka, znovuvyužití

Eko prostředky – méně chemie,

kohoutky, pračka

domácí prostředky

V roce 2015 má 91 procent světové populace přístup k bezpečným zdrojům pitné
vody. V roce 1990 to bylo 76 procent populace. 2,5 miliardy lidí ale stále nemá
přístup k sanitaci (hygienická zařízení jako je kanalizace, toalety nebo latríny).

87 % z celkového množství vody potřebné pro
výrobu potravin je využito v živočišné výrobě -
podle případové studie z Rakouska "Impacts Of
Human Nutrition On Land Use, Nutrient Balances
And Water Consumption In Austria" 
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SDG#7 - Dostupné a čisté energie

Obnovitelné zdroje energie
vodní elektrárny, solární energie, větrná energie, biomasa
„ostrovní systémy - elektrárny“, ORC jednotky, volná energie

Kauzy soláry  

Graf: Podíl OZE na konečné spotřebě viz foto.
 ČR 18. místo z členských států EU.



V místě původu
56%při překročení mezinárodních hranic

29%

po přestěhování v rámci své země 
15%

SDG#8 - 

zaměstnávání mladých Romů

2) Ekonomický (NE)růst?

1) Žijící skanzen JpS

3)
20.1 miliónů
obětí nucené práce v
dnešním světě

zdroj: ILO 2013

Důstojná práce &
ekonomický růst

nepracující a nestudující lidi 

podcíl 8.5

podcíl 8.1

podcíl 8.6

podcíl 8.7



SDG#9 - 

Ve Vrchlabí jsou na náměstí chytré lavičky

Město Jilemnice se v roce 2010 rozhodlo sledovat
indikátory udržitelného rozvoje (ECI)

Sestavili sadu specifických indikátorů pro Jilemnici
Ve spolupráci se studenty udělali sběr dar mezi veřejností.
Proškolili úředníky, jak data vyhodnocovat. 

Výsledkem je zkvalitnění strategického
plánování udržitelného rozvoje.

Příkladem je i budování ČOV
Není zřejmé, jak je současný způsob evropského života „udržitelný“. Zdá se,
že jde spíše o projekty zvyšující životní úroveň, bez ohledu na to, jaké mají

dopady a jaké stojí zdroje. 
 

Průmysl, inovace
& infrastruktura

World saved? 



SDG#10 - Méně nerovností

Snaha o větší politické začlenění menšin skrze kvóty (projekt Ženy a muži
v rovnováze, Místo pro všechny, Systémové zajištění sociálního
začleňování apod.)

Efektivní naplňování méně nerovností:

Kritické otázky
Malá důležitost této otázky ve veřejném prostoru
Nedostatek financí v této problematice
Malá informovanost veřejnosti

Fakta a výkum
Gender pay gap je v ČR 18,9 %, což je o 5 % více než průměr EU!
31 % Romů je nezaměstnaných X 7 % Čechů je nezaměstnaných

Projekty CROSSING BORDERS a MLUVME SPOLU

Multikulturní výchova, vzdělávání v oblasti
migrace, snížení xenofobie u dětí na školách 

 



SDG#11 -  

Brownfieldy Infrastruktura
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V Evropě se ročně vyhodí 90mil tun potravin (180 kg/obyvatele) Podle zprávy Evropské komise z roku
2016 nejvíce plýtváme v domácnostech - celkem 53 % potravinového odpadu. 
Pro zpracovatele ať už se jedná o restauraci, nebo průmyslovou výrobu je ekonomicky racionální
odpad minimalizovat 
Pro zamyšlení: Propojenost výroby s lidskými právy a právy přírody - Fairtrade, eko, výroba a doprava
potravin - velká spotřeba vody a pohonných hmot   

SDG#12 -

Čím plýtváme doma

Potraviny - Domácnosti vs.
průmyslová výroba a pohostinství?

Řeší např. Zachraň jídlo, Menu pro změnu, Nesnězeno a další...  

V Evropě je v textilním sektoru zaměstnáno 1,7 milionu lidí a průměrný Evropan spotřebuje 26 kilo
textilu ročně. V zemích EU se přitom ročně vyrobí pouze 7,4 kila textilu na osobu, zbývající
produkce je do Evropy dovezena zejména z Asie. Dopady výroby oblečení na životní prostředí a
stav klimatu jsou přitom závažné, z velké části se však projevují zejména v zemích výroby textilu. To
znamená, že 85 % surového materiálu, 92 % vodních zdrojů a 93 % půdy je pro výrobu textilu
dováženého do EU spotřebováno mimoevropské země. A dalších 76 % emisí skleníkových plynů je
výrobou v těchto zemích vyprodukováno. 

Odpovědná
spotřeba & výroba

Udržitelná móda

Řeší např. swapy (Swap Prague), sekáče, výroba z recyklovaných
materiálů, Fabscrab, další... a OMEZENÍ VÝROBY 

Doba extrémně levných výrobků, kterou si nyní užíváme, je pomíjivá a křehká. Čím více
přírodních zdrojů “proplýtváme”, tím rychleji poroste i jejich cena, budou se stávat vzácnými.

Pojďme se nad svou spotřebou zamyslet!  



SDG#13 - Klimatická opatření

Efektivní naplňování

Kritické otázky

Fakta a výkum

omezení uhelných elektráren
využívání obnovitelných zdrojů
recyklace 

zlepšit vzdělávání a zvýšit povědomí o klimatické změně  
ochrana vodních zdrojů

emise oxidu uhličitého se od roku 1990 zvýšili o téměř 50%
poslední tři dekády byly teplejší než všechny předcházející
od roku 1850 



Znečištění vod (Plastic Island, mikroplasty,
antikoncepce)
 Důvěryhodnost značek kvality
40 % bycatch (ryby nebo jiní mořští živočichové, kteří
se v sítích uvíznou při lovu jiného druhu ryb) 
40 % plastového odpadu v mořských vodách tvoří
sítě sítě

SDG#14 - Život ve vodě
mokřady v Jilemnici
budování tůněk
čističky vod

1850

1982

Populace velryb

Mezinárodní dohoda o
regulaci velrybářství

40% plastového
odpadu v mořských

vodách tvoří rybářské
sítě a zbylý odpad z

rybaření



firemní pseudoodpustky "sázení stromů"
                  dokážeme to včas zabrzdit

SDG#15 - Život na souši
přirozené zalesňování Krkonoš - "Rezek"
zadržování vody v krajině
udržitelné zemědělství - "camphill", ekofarmy

1 milion druhů živočichů a rostlin je v
ohrožení vyhynutím
1677 druhů z celkem 15060 evropských druhů
je ohroženo vyhynutím

58 % endemických
dřevin v ohrožení 

17 % savců v ohrožení 

13 % ptáků v ohrožení 



SDG#16 - Mír, spravedlnost &
silné instituce

protikorupční organizace
transparentnost politiky 

Efektivní naplňování

Kritické otázky
mezinárodní kontrola 
spravedlnost 
odpovědné a transparentní instituce na všech úrovních

Fakta
Korupce, úplatkářství, krádeže a daňové úniky připravují rozvojové země ročně
o asi 1,26 bilionu USD.
Ve 125 zemích byly schváleny zákony umožňující přístup k informacím, kterými
disponují veřejné instituce, z toho 31 zemí tyto zákony schválilo od roku 2013.  

Podle informací organizace Amnesty International je z Česka vyvážen
vojenský materiál do 30 zemí s represivním režimem porušujícím lidská

práva. Zisk z takového obchodu je 3 660 000 000 ročně.

Alarmující je také skutečnost, že do takových rizikových zemí směřovalo v
r. 2017 téměř 42 % vojen. mat. vyvezeného z ČR

http://www.amnesty.cz/zbrane/
http://www.amnesty.cz/zbrane/


Důraz na mobilizaci prostředků bohatších zemí pro země rozvojové. Pokud se podíváme na rozvojovou
pomoc, realita je taková, že např. Afrika je zbytkem světa vyčerpávána ze zdrojů. Každý rok ztrácí
mnohem více, než dostává. Zatímco každý rok na kontinent proudí 134 miliard dolarů, převážně ve formě
půjček, zahraničních investic a pomoci; je odebráno 192 miliard $, zejména na zisky zahraničních
společností, vyhýbání se daňovým povinnostem a náklady na přizpůsobení se změně klimatu. Výsledkem
je, že Afrika utrpí čistou ztrátu ve výši 58 miliard dolarů ročně. Představa, že pomáháme Africe, je chybná;
je to Afrika, která pomáhá zbytku světa.

SDG#17 -  Partnerství ke
splnění cílů

Dnešní svět je velmi provázaný a co se uděje na jednom jeho konci, docela určitě ovlivní i
dění na konci druhém. Proto je nutné, abychom se na řešení světových problémů aktivně

podíleli všichni. 

Neexistují jednoduchá ani rychlá řešení, ti, kdo je slibují, skrývají komplexitu
světa (Petr Daněk, 2017)

zdroj: www.wikicorporates.org/wiki/Foreign_Aid


