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PRŮZKUM OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ SE ZMĚNOU KLIMATU
Pracovní listy a metodika pro Ekotýmy.
Úvod:
Ať jste Ekoškolák, Ekoklubovňák nebo parta či jednotlivec, které zajímá či trápí změna klimatu, tak
tento materiál je určen přímo pro vás! Díky 9 pracovním listům můžete získat data o vašem dopadu
na klima v různých oblastech vašeho každodenního života.

Jak se v metodice i pracovních listech orientovat, aneb pomohou vám symboly:
Důležitá informace k činnosti, určitě si ji přečtěte!

Zajímavá a vzdělávací informace, aneb pomůže vám rozumět tématu i chápat souvislosti.
Doprovodná informace, která upřesňuje či podrobněji popisuje.

Pokud chcete, co nejdříve do akce, tak jděte jen po vykřičníkách! Pokud chcete mít jistotu, že všemu
porozumíte, tak mrkněte i na fajfky. A šipky, ty vám informace případně doplní.

Jak a proč se věnovat tématu Změna klimatu?
Vědeckou jistotu, že lidská činnost významně přispívá ke změně klimatu, dnes už nelze zpochybnit 1.
Každá instituce i domácnost se na tom různou měrou podílí.
Hrozby i příležitosti se dotýkají celé společnosti a vyžadují zapojení všech sektorů. Právě vzdělávání
při tom může sehrát nezastupitelnou roli nejen pro hlubší pochopení problému a jeho možných
řešení, ale také pro zvýšení motivace se do těchto řešení pustit. 2
Školy a organizace zapojené do programu Ekoškola mohou být pro ostatní příkladem, jak děti i
dospělé vést k porozumění probíhající změně klimatu, jejím přírodním i společenským příčinám a
možným důsledkům na místní, národní i globální úrovni. 3 Ekoškoly se v rámci 9 stávajících ekotémat
již dotýkaly opatření souvisejících se změnou klimatu. Tento materiál však jednotlivá ekotémata
spojuje a dává je do jednoho celku.

1
COOK, J., NUCCITELLI, D., GREEN, S.A., RICHARDSON, M., WINKLER, B., PAINTING, R., WAY, R., JACOBS, P. a SKUCE, A., 2013. Quantifying
the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature. Environmental Research Letters. 8(2), 1-7. ISSN 1748-9326.
Dostupné z: http://dx.doi. org/10.1088/1748-9326/8/2/024024
IPCC, 2018. Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and
related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change,
sustainable development, and efforts to eradicate poverty. Dostupné z: https://www.ipcc.
ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_ Low_Res.pdf [Stránky navštíveny 5.5.2021].
2
POWELL, J., 2019. Scientists Reach 100% Consensus on Antropogenic Global Warming. Bulletin of Science, Technology & Society. 37(4),
183-184. ISSN 0270-4676. Dostupné z: https://doi.org/10.1177%2F0270467619886266
3
DANIŠ, P. a kol., Klima se mění – a co my, MŽP, 2021, ISBN 978-80-7212-653-8
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Co pracovní listy řeší?
Pracovní listy vám dají odpověď na to, jak vaše škola, klubovna atd. přispívá k předcházení a
zpomalení klimatické změny (mitigační opatření) a jak přispívá ke snižování zranitelnosti vůči
dopadům klimatické změny (adaptační opatření). Pracovní listy vám pomohou získat data a zároveň
vás navedou k přemýšlení, jak to zlepšit.

Komu je to určeno?
Pracovní listy jsou určeny primárně pro Ekotýmy, aby jim pomohly najít data, jak činnost jejich školy,
klubovny atd. přispívá ke změně klimatu. Tyto informace jsou zásadní pro správná rozhodnutí v Plánu
činností vedoucí k tomu nejúčinnějšímu dopadu. Materiál však může využít i jakákoliv jiná
organizace, skupina, případně domácnost.

Jak je metodika a listy sestaveny?
Část 1.

Úvod do tématu

…………….

Část 2.

Startovní otázky

………………

Část 3.

Pracovní listy

………………

Vysvětlení pojmů, definic, přístupů i jednotlivých částí
pracovních listů …
Pro ty, co chtějí vědět víc, jinak to můžete přeskočit!

Uzavřené otázky mapující celkový přístup ke změně klimatu.
Copak ta naše škola dělá? Zamyslete se!

Jednotlivé pracovní listy vedoucí k průzkumu dopadu instituce
na změnu klimatu.
Konkrétní analýza našeho dopadu!

Část 4.

Výpočetní tabulky

………………

Excelové tabulky k jednotlivým pracovním listům.
Sbíráme data a tabulky sami spočítají výsledky!
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Část 1: Úvod do tématu
Změna klimatu vyžaduje aktivní zapojení
Klimatická změna bude zásadně ovlivňovat budoucnost dospělých, a hlavně současných dětí.
Nepůjde přitom jen o ekologii. Změna klimatu bude mít dopad na celou společnost. Zvýšení migrace,
problémy s potravinovou soběstačností, včetně nedostatku vody a zvýšený podíl zdravotních
komplikací spojených s extrémními teplotami budou jen jedny z mnoha důsledků, které nás čekají.
Již teď je jasné, že nás to nemine. Je důležité si však uvědomit, že to nemusí být tak zlé a hlavně, že to
nemusí být ještě horší. Je třeba pro to udělat vše, co je v našich silách!

Co teď potřebují české děti, aby se dokázaly zapojit:
Devatero 1, které musí klimaticky odpovědný učitel, vedoucí nebo rodič naplnit:
1) Ukazujte klimatickou změnu v českém kontextu.
• Co je známé, co vidíme „z okna“ je lépe uchopitelné a zvyšuje motivaci k zapojení.
Tyto pracovní listy vám v tom mohou přímo pomoc.
2) Zvědomujte dětem, že změna klimatu bude mít dopad na celou společnost.
• Není to jen o ekologii, ale ovlivní to i ekonomiku (zdražování), sociální a kulturní
aspekty našich životů.
3) Veďte děti ke komplexnímu chápání změn klimatu.
• Vysvětlujte, že klima je složité a propojené téma. Pojmy jako globální oteplování
4) Předkládejte dětem fakta o příčinách a důsledcích.
• Je třeba hledat a řešit příčiny problémů, abychom zabránili jejich důsledkům.
5) Ukazujte průniky a rozdíly mezi změnou klimatu a úbytkem biodiverzity.
• Úbytek Biodiverzity v ČR často nesouvisí přímo se změnou klimatu, ale se špatným a
neudržitelným hospodařením. A to je jiný problém, který má jiné řešení.
6) Ukazujte příklady dobré praxe a konkrétní možnosti řešení.
• Negativních zpráv ohledně klimatu je plno, vybírejte proto ty pozitivní a šiřte příklady
toho, co se daří. Inspirujete!
7) Poskytněte dětem inspiraci k praktickým a dostupným aktivitám.
• Ukazujte dětem, co konkrétně mohou udělat. I drobnosti se do začátku počítají.
Můžete začít například těmito pracovními listy nebo se zapojit např. do Kampaně
obyčejného hrdinství. 2
8) Učte děti, že se každý může nějak zapojit, a že je důležité se veřejně angažovat.
• Spolupráce posiluje motivaci a veřejná angažovanost (kampaně, diskuse…) zvyšuje
dopad. Šiřte informace o těchto pracovních listech a dělejte je v týmu.
9) Ukazujte dětem, jak se se změnou klimatu vyrovnávat.
•
Práce s emocemi ve spojení s životním prostředím je důležité téma současnosti.
Sdílejte s dětmi o tom, jak se cítí, jaké obavy mají a jak se s tím vyrovnáváte třeba i vy
osobně.
1
2

KRAJHANZL, J., Klocová, B.; Ochrana klimatu pohledem ze školních lavic, 2019
Kampaň obyčejného hrdinství a možnosti, jak se zapojit jsou uvedeny na www.ekoskola.cz
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1. Pojmosloví a definice
•

Změna klimatu je pojem definovaný Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu 1 jako změna
složení globální atmosféry v čase, která souvisí přímo nebo nepřímo s lidskou činností.

•

Adaptační opatření slouží k vyrovnání se s dopady měnícího se klimatu. Za adaptační opatření je
možno považovat v podstatě jakoukoliv úpravu, která vede ke snižování zranitelnosti vůči
dopadům klimatické změny.
Příklady adaptačních opatření jsou od systémů zachytávání vody, přes sázení suchovzdorných
odrůd stromů, vytváření protierozních opatření, až po zvýšení zemědělské soběstačnosti…

•

CO2eq je zkratka pro celou skupinu skleníkových plynů (ekvivalenty oxidu uhličitého). Tento
termín se používá proto, že některé plyny zachycují víc tepla, ale nezůstávají v atmosféře příliš
dlouho (např. methan nebo oxid dusný). Tuto zkratku budeme používat velmi často!

•

Mitigační opatření vedou k předcházení, zmírnění či zpomalení změny klimatu. Jde hlavě o
snížení vypouštění skleníkových plynů a také o úsporu energie či výrobu zelené energie.
Jednoduše řečeno jde hlavně o snižování emisí CO2.
Příkladem mitigačních opatření je i technologická změna či náhrada (např. výměna kotle), která
snižuje vstupy zdrojů (uhlí, plynu…) a emise. Dalším příkladem je zvyšování množství lesů, které
C02 pohlcují.

•

Přímé působení se fyzicky dotýká životního prostředí i/nebo života konkrétní skupiny či
jednotlivce.

•

Nepřímé působení vede ke zlepšování životního prostředí skrze aktivizaci a informování
společnosti. Nemusí cílit jen na lidi ze školy, organizace nebo rodiny.

•

Jednotlivec, osobnost, která rozhoduje sama za sebe.

•

Klimastrom – dospělý strom (starší 10 let) zachytí a uloží průměrně 22 kg CO2 ročně. V našich
pracovních listech využíváme přepočet na klimastromy jako příklad pro lepší představu o
produkci CO2. Informace jednoduše říká, kolik byste museli vysázet dospělých stromů, aby to
neutralizovalo vaši produkci CO2.

•

Skupina, tým lidí, který se řídí společnými pravidly a dohodou. Velikost je závislá na síle vazeb,
které určují společnou linii uvažování.

•

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO₂eq. I když to není zcela
přesné, tak v pracovních listech často používáme pojmy jako uhlíková stopa, emise a CO2eq pro
vyjádření toho samého = suma všech skleníkových plynů.

1

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, Rio de Janeiro, 1992,
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ramcova_umluva_osn_zmena_klimatu/$FILE/OMV-cesky_umluva-20081120.pdf
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2. Přístupy, z kterých vycházíme
Tato část je pro ty, které zajímá klimatické vzdělávání a chtějí rozumět tomu, proč byly pracovní
list sestaveny, tak jak jsou. V pracovních listech totiž kombinujeme různé přístupy z hlediska
vzdělávání i aktivního občanství. Díky tomu pracovní listy nejen pomáhají získat informace o
reálném stavu, ale vedou týmy i k přemýšlení, kdy, kde a jak tato data mohou zužitkovat a k čemu
to může vést.
A. Přístup z hlediska angažovanosti
Klimatická angažovanost neboli aktivní a motivované zapojení do činností spojených s ochranou
klimatu úzce souvisí se vzděláním, podporou i informacemi, které jednotlivec nebo skupina dostává.
Díky tomu může dojít k rozhodnutí, jakou akci tým nebo jednotlivec podniknou.
Přístup z hlediska angažovanosti nahlížíme z pohledu jednotlivce, skupiny a přímého nebo nepřímého
působení v rámci reálné činnosti. Příklady viz níže.
V rámci pracovních listů se však jednotlivce nezohledňujeme a cílíme z hlediska angažovanosti na
skupinu = Ekotým.
Přímé působení
Změny životního stylu:
○ Minimalismus,
○ vegetariánství/veganství,
○ dobrovolná skromnost,
Jednotlivec
○ bezodpadový životní styl,
○ samozásobitelství,
○ ekodoprava,
○…
● Změny na úrovni školy:
○ Realizace programu Ekoškola nebo
○ spolujízdy,
○ sběr dešťovky,
○ šetření energiemi a vodou,
○…
Skupina
● Změny na úrovni rodiny:
○ Sázení stromů,
○ šetření energiemi a vodou,
○ eliminace letáků,
○ minimalizace odpadu
○…
●

Nepřímé působení
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Posty na sociálních médiích
Pořádání osvětové akce/kampaně…
Účast na stávce pro klima
Psaní článku
Kontaktování (místních) politiků
Volby „zelených“ jednotlivců a stran
…
Organizace osvětových akcí
(přednášky, diskuze, workshopy),
stávkování,
kampaně na zvýšení povědomí (např.
Kampaň obyčejného hrdinství) nebo
konkrétní změnu (např. přechod na
zelenou energii)
crowdfunding na solární panely a
jiné.,
politická angažovanost,
zakládání pracovních skupin,
…
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B. Přístup z hlediska emocí
Práce s emocemi a nadějí je podstatnou a často opomíjenou součástí kvalitního klimatického
vzdělávání. Děti, které získají data z analýzy mohou zažívat různé pocity. Pracovní listy je vedou
k vyjádření vnímaného stavu, pocitu, který mají ze získaných výsledků i toho čeho by chtěli
dosáhnout.
Je to spíš horší nebo lepší a můžeme s tím něco dělat?
Nejsou bariéry příliš velké?
Tyto otázky mohou způsobit znepokojení a strach, v horším případě i paralýzu (tohle nikdy
nedokážeme).
Podporujme naději, protože ta souvisí se stanovováním a naplňováním cílů,

motivací jednat a ochotou chovat se odpovědně, obzvláště u dospívajících 1.

Čtyři druhy naděje2
Ekopsycholog Petr Epsen Stocknes preferuje „aktivní skepticismus“.

AKTIVNÍ

Třeba to neskončí tak
špatně; nějak už se
stím vyrovnáme.

Samo se to vyřeší;
někdo to za nás
vyřeší.

SKEPTICISMUS

OPTIMISMUS
Není důvod být
optimistou, ale
přesto pro to
uděláme vše.

My to dokážeme.

PASIVNÍ

1

ARMSTRONG, A.K. a KRASNY, M.E., 2020. Tracing Paths from Research to Practice in Climate Change Education. Sustainability 12(11), 121. ISSN 2071-1050. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/su12114779
2
STOKNES, P.E., 2015. What We Think About When We Try Not to Think About Global Warming: Toward a New Psychology of Climate
Action. White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing. ISBN: 978-1-60358-583-5.
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C. Celoškolní přístup ke změně klimatu podle UNESCO
Program Ekoškola je postaven na celoškolním přístupu. A pro oblast kliamtického vzdělávání to platí
dvojnásob. Zasazujte se o to, aby se kliamtické vzdělávání netýkalo jen některých učitelů, tříd nebo
žáků. Podporou vedení školy, koordinací společného postupu a propojením s ŠVP můžete vtáhnout
všechny. 1

Vzdělávání
a podpora Ekotýmů.
Společné plánování činností na ochranu
klimatu, vzdělávání a propojování učitelů
včetně podpory návaznosti a
mezipředmětových vztahů.

Nepřímé působení.

Zahrnutí tématu změna klimatu do
všech předmětů. Včetně aktivního
zapojení žáků
a podpory jejich iniciativ.

AKCE
NA OCHRANU
KLIMATU

Zapojení komunity do přípravy na
změnu klimatu, informujte i
vzdělávejte.

Přímé působení.

Snižování emisí (mitigace) a adaptace na
změnu klimatu. Ekologizace
(dekarbonizace) školy.

Analýza stavu
a realizace změn.

Aby vám šel tento přístup snadněji aplikovat, tak doporučujeme být součástí sítě škol v rámci různých
programů a iniciativ. Získáte tak podporu a můžete sdílet své zkušenosti. Pokud jste v Ekoškole, tak to
máte vyřešené, pokud ne, tak nás kontaktujte na ekoskola@terezanet.cz.
Pracovní listy Analýzy stavu Změn klimatu se přímo dotýkají části Zázemí a chod školy i Spolupráce
s komunitou (hlavně tou školní). Zároveň však míří i na Vzdělávání žáků a Řízení školy. Bez zapojení
těchto dvou pilířů totiž výrazně klesne síla získaných dat i případný dopad přijatých opatření.

1

DANIŠ, P. a kol., Klima se mění – a co my, MŽP, 2021, ISBN 978-80-7212-653-8
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3. Jak je pracovní list sestaven
Každý list má celkem 4 části:
1) Informační část
Dává základní informace k tématu a popisuje,
jak získat data a co nám výsledky přinesou.
Obsahuje:
• Informace o tématu a jeho zařazení
v rámci mitigačních nebo adaptačních
opatření.
• Kdy budete data sbírat (jak dlouho,
v jakém období).
• Jaká data budete zjišťovat (počty lidí,
kilometrů, rostlin…).
• Návod na zjišťování dat krok za krokem.
• Co vám data ukáží (čísla, přepočty a
porovnání…).
• Co máte k dispozici pro měření a
získávání dat (pomocné tabulky atd.).
• Jaká je návaznost na další pracovní listy
a materiály Ekoškoly.

2) Analytickou část

Je ve formě excelové tabulky a vede ke zkoumání a získávání konkrétních dat. 1
Obsahuje:
• List na sbírání dat v terénu (můžete ho vytisknout jednou i víckrát a zapojit další lidi).
• Automatický vyhodnocovací list, kam jen zapíšete data z terénu a on vám vše
přepočítá na emise atd. Zároveň automaticky vytvoří graf, díky kterému můžete svůj
výsledek porovnat s průměrem, ideálním stavem atd. Nemusíte pak pracovat
s grafem v hodnotící části ručně.

1

Veškeré přepočty, standardy a porovnání vycházejí z veřejných dat. Nicméně naše zvolené matematické modely jsou často zjednodušené,
ale pro potřeby analýzy stavu a vizualizaci našeho dopadu jsou dostačující. Budeme však rádi za jakékoliv doporučení ke zlepšení.
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3) Hodnotící část

Vede k zhodnocení dopadu získaných dat na životní prostředí.
Obsahuje:
• Předpřipravený graf pro ruční zpracování,
díky kterému můžete své výsledky
vizualizovat, porovnat s průměrem nebo
ideálním stavem.
• Pocitové zhodnocení vašeho dopadu na
životní prostředí.
• Rozhodnutí o tom, zda je to silná nebo slaná
stránka.

4) Plánovací část

Pomáhá vyjádřit nápady a možnosti ke zlepšení stavu, získání podpory i definování
očekávaného dopadu.
Obsahuje:
• Osu k vyjádření cíle (vašeho plánovaného
dopadu po zavedených změnách).
• Prostor k vyjádření nápadů a možností do
Plánu činností
o Jaké vzdělání a podporu
potřebujete?
o Jaká opatření můžete realizovat
přímo vy?
o Jaká opatření můžete realizovat
nepřímo?
o Co budete považovat za úspěch?
Přepočet na klimastromy
Dospělé stromy (starší 10 let) zachytí a uloží
průměrně 22 kg CO2 ročně. V našich
pracovních listech (u mitigačních opatření)
využíváme přepočet na klimastromy jako
příklad pro lepší představu o produkci CO2.
Informace jednoduše říká, kolik byste museli
vysázet dospělých stromů, aby to
neutralizovalo vaši produkci CO2.
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Část 2: Startovní otázky
Rozehřívačka, než se do toho pustíte.
Tyto uzavřené otázky mapují celoškolní přístup v oblasti změn klimatu. Odpovězte si na ně
před samotným výběrem konkrétních pracovních listů k analýze stavu vaší školy/klubovny...
Pokud nejste školské zařízení, tak si místo školy dosaďte organizaci a místo žáků vaše děti
atd.
Řízení školy
•

Podporuje naše vedení učitele a žáky v rámci vzdělávání o klimatu?
Vůbec

•

Spíš méně

Spíš více

Hodně

Řeší vedení a pedagogové naší školy klimatické vzdělávání a dopad naší školy na životní
prostředí?
Vůbec

Spíš méně

Spíš více

Hodně

Vzdělávání žáků
•

Je téma změna klimatu zahrnuto ve všech předmětech?
V žádném

•

Ve všech

Čtvrtletně

Pololetně

Ročně

Jsou žáci podporování v aktivním zapojování v rámci řešení klimatických změn?
Vůbec

•

Ve většině

Pokud je zahrnuto alespoň v menšině, jak často?
Měsíčně

•

V menšině

Spíš méně

Spíš více

Hodně

Podpořilo by nás vedení při účasti na stávce Fridays for Future?
Nevíte, co to je? Podívejte se na https://fridaysforfuture.cz/
ANO

NE
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Zázemí a chod školy
•

Investuje škola do snižování emisí a svého dopadu na životní prostředí?
ANO

NE

NETUŠÍME

Spolupráce s komunitou
•

Je naše škola zapojena v nějakých celostátních programech, iniciativách a projektech
podporující
a rozvíjející opatření v oblasti klimatu?
ANO

•

NETUŠÍME

Zapojujeme se nebo organizujeme akce s místní komunitou, které vedou ke zlepšení stavu
životního prostředí?
Vůbec

•

NE

Spíš méně

Spíš více

Hodně

Zapojujeme a využíváme do přípravy na změnu klimatu i lokální politiky a podnikatele?
Vůbec

Spíš méně

Spíš více

Hodně

Vyhodnocení silných a slabých stránek
Oblast
Řízení školy

Vzdělávání žáků

Zázemí a chod školy

Spolupráce s komunitou

+

-

Proč?
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Část 3: Pracovní listy
Vyberte si, co chcete prozkoumat.

Seznam pracovních listů:
Mitigační opatření školy
Redukce vypouštěných skleníkových plynů a prachu
využíváním ekodopravy do školy a ze školy.

•

Doprava …………………………………….

•

Lokální potraviny ………………………. Snížení dopadu dopravy na ŽP a podpora lokálního,
ekologického zemědělství.

•

Spotřeba masa ………………………….

Snížení vypouštění skleníkových plynů omezením
konzumace masa.

•

Udržitelnost věcí a produktů …….

•

Úspora energie …………………………

Zvýšení hospodárnosti a udržitelnosti využívaných věcí a
materiálů, šetření primárních zdrojů surovin včetně
dopravy.
Šetrné a funkční využívání energie.

•

Zelená energie ………………………….

Zvýšení podílu ekologických zdrojů energie na běžné
spotřebě.

Adaptační opatření školy a města

•

Biodiverzita v okolí ……………………. Zvýšení biodiverzity a její přizpůsobení se změně klimatu.
Zvýšení podílu biomasy, která pohltí vyprodukovaný oxid
uhličitý.
Mikroklima v okolí ……………………. Zlepšování mikroklimatu měst v rámci tropických dní.

•

Voda v okolí ………………………………

•

Dostatek vody pro pitné a užitkové účely, zadržování vody
v krajině.

